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Геоботаніка, екологія та інтродукція рослин

ДОСЛІДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАБРУДНЕННЯ РІЧКИ ЛАТОРИЦЯ З
ВИКОРИСТАННЯМ ВИДІВ-ІНДИКАТОРІВ

Дзямко Н.Ю.
Ужгородський національний університет

Різні методи біоіндикації починають широко застосовувати при
діагностиці стану довкілля. Біоіндикація за альгологічними угрупованнями –
порівняно дешевий і швидкий метод, на відміну від дорогих хімічних аналізів
води. Водорості лежать в основі трофічної піраміди, тому першими реагують на
зміну якогось екологічного фактору, зокрема і органічного забруднення.
Причому, кількісний і якісний склад угруповання видів-індикаторів може
змінитися за кілька годин. Для оцінки ступеня органічного забруднення водойм
найбільш широко використовується метод Пантле-Бука [1] в модифікації
Сладечека [2].

Для дослідження було обрано ділянку річки Латориця в околицях села
Нижні Ворота Воловецького району Закарпатської області. Використана
загальноприйнята методика збору та фіксування проб.

Нами проведена первинна інвентаризація альгофлори річки Латориця та
підраховані індекси органічного забруднення методом Пантле-Бука. Нижче
наведено види-індикатори та показники їх сапробності (таблиця).

Таблиця
Показники сапробності видів-індикаторів

Види-індикатори Показник сапробності Сапробний індекс (S)
Fragillaria capucina Desm. Ο –β 1,6
Synedra ulna (Nitzsch. Her.) β 1,95
Diatoma elongatum (Lyngb.) Ag.). Ο - β 1,5
Cymatopleura solea (Breb.) W. Sm. β - α 2,35
Cymatopleura elliptica (Breb.) W.Sm.. β 2,2
Scenedesmus obliquus (Tupr.) Kǜtzing. β 2,3
Scenedesmus acuminatus (Lagerh.)
Chodat. var. acuminatus β 2,2

Scenedesmus quadricauda (Tupr.) Breb.
var. quadricauda β 2,0

Coelastrum microporum Nägeli β 2,0
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Сапробний  індекс (S) досліджуваної ділянки річки варіює від 1,5 до 2,35,
що показує перехід від альфа-олігосапробної до бета-мезасапробної зони
самоочищення.

Для досліджуваної водойми характерна бета-мезосапробність. В такій
водоймі забруднення виражено слабо: нерозкладених білків нема, вуглекислого
газу мало, кисню багато. Сірководень зустрічається у малій кількості, є аміак і
нітратна кислота. Екосистема знаходиться на стадії зворотних змін. Найбільш
характерними для бета-мезосапробної водойми є діатомові водорості з родів
Melosira Ag., Navicula J.B.M. Bory, Diatoma D.C.  та зелені з родів Cosmarium
Сorda., Spirogyra Link., Cladophora Kütz., Scenedesmus Meyen.

У цілому, водорості річки Латориця є недостатньо вивченими. Тому є
доцільним подальше вивчення альгофлори та дослідження стану водойми по
видам-індикаторам сапробності.

Список використаних джерел
1. Pantle R., Buck H. 1955. Die biologische Überwachung der Gewässer und die Darstellung der
Ergebnisse. [Text] / R. Pantle, H. Buck. – Gas- und Wasser-bach, 1955. – 96(18).604 S. 2.
Sladeček, V. Diatoms as indicators of organic pollution. [Text] / V. Sladeček. – Acta Hydrochem.
Hydrobiol., 1986. – 14(5): – 555-566 p.

В.БЕССЕР – ВИДАТНИЙ ДОСЛІДНИК ПРИРОДИ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ
Гулик О.Б.

Тернопільський обласний краєзнавчий музей
Гулик С.В.

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка

Вілльбальд Бессер – талановитий вчений-ботанік першої половини ХІХ
ст.  Вихованець відомих у ті часи ботаніків –  С.  Шиверека та Г.  Шультеса,  він
став першим дослідником флори західної та південно-західної частини України,
тонким морфосистематиком судинних рослин, широковідомим інтродуктором,
фундатором знаменитого на всю Європу Кременецького ботанічного саду [4].

Народився В. Бессер 7 липня 1784 р. в м. Інсбрук (Австрія), де закінчив
початкову школу і вступив до гімназії. Коли йому виповнилося 13 років (1797)
помирають батьки і він був взятий на виховання в родину С.Б. Шиверека,
родича по лінії матері, професора ботаніки Львівського університету. Після
закінчення Львівської гімназії В. Бессер вступає до Львівського університету. У
1805 р., з політичних мотивів, австрійський уряд на 12 років закриває вище
згаданий вуз, перетворивши його на ліцей. У зв'язку з цим В. Бессер
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переїжджає до Кракова, де продовжує навчатися в університеті, опановуючи
медицину. 31 грудня 1807 р. В. Бессер успішно закінчує Краківський
університет. Навчаючись в університетах як Львівському, так і Краківському,
В. Бессер, крім медицини, ретельно студіював ботаніку, спочатку під
керівництвом С.Б. Шиверека, а після його смерті (1806) – професора
Г.Шультеса. В. Бессер вивчав флору сучасних західних областей України і
зібрав значний гербарій. На підставі гербарних матеріалів, як своїх, так і
одержаних у спадщину від С.Б. Шиверека, учений написав у 1809 р. і
опублікував у Відні двотомне видання про флору Галичини «Primitiae florae
Galiciae austriacae utriusgue». У цій праці він описав 1215 видів вищих судинних
рослин, з яких 24 були невідомими і вперше описані ним, це принесло йому
визнання і привернуло до нього увагу [1,3,6].

У 1806 р. при Вищій Волинській гімназії (Кременець) створюється
ботанічний сад. Власне, цьому сприяв не лише факт існування навчального
закладу, невід’ємною потребою якого було існування матеріальної бази, але й
надзвичайно багата природа та біорізноманіття регіону. Адже тут, на порівняно
невеликій території, зосереджена майже чверть переліку видів вищих судинних
рослин України [5].

Своєрідність природи Кременецьких гір здавна привертала увагу вчених.
Для створення ботанічного саду запросили відомого ірландського ботаніка та
ландшафтного архітектора Діонісія Міклера, який один із перших розпочав
науково обґрунтовану інтродукцію рослин та флористичні дослідження на
Україні. Отож, для заснування Кременецького ботанічного саду було виділено
4.5 га приміської землі. В центрі саду Д. Міклер створив парк відпочинку, а
збоку розташував шкілку дерев, кущів, трав’янистих рослин і розарій.
Архітектор побудував 3 оранжереї і парники довжиною 28 метрів. У 1809 р. Д.
Міклер в основному закінчив формувати ботанічний сад у Кременці. За три
роки ним було введено в культуру ботанічного саду 760 видів екзотичних та
460 видів місцевих рослин. Цього ж року на посаду вчителя природознавства
(зоології та ботаніки) і директора ботанічного саду Вищої Волинської гімназії у
Кременці (перетвореної у 1818 р. на ліцей) було запрошено В. Бессера. Маючи
глибокі знання з природничих дисциплін, він успішно навчає гімназистів, і, як
директор ботанічного саду, розгортає роботу щодо подальшого його
розширення. За його активною участю на території ботанічного саду зростає
кількість оранжерей та парників. Він розширяє ботанічний сад до 20 га, будує
перші житлові будинки для садівників, що сприяло кращому догляду за садом.
За час праці В. Бессера в Кременецькому ботанічному саду найкращим
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садівниками були І. Грабовський (1809-1818), Вінтцель (1818-1827), В. Гофман
(1827-1845) [3,5,7]. Слід зауважити, що В. Бессер згрупував рослини у
ботанічному саду так, щоб їх розташування задовольняло потреби навчання,
тобто створив відділи систематики, біології рослин; тут вирощувались рослини
сусідніх країн, екзотичні та рідкісні. Також потрібно відмітити, що під
керівництвом В. Бессера було побудовано своєрідну систему регуляції поливу
ботанічного саду, з метою запобігання руйнівної дії потоків води, які під час
опадів формувалися на схилах навколишніх гір. У таких випадках вода
спрямовувалася до спеціальних водозбірників, звідки при необхідності
рівномірно подавалась на територію саду, а зайва – відводилася  природним
стоком [2].

Популяризації та розвитку ботанічного саду в Кременці сприяли
публікації каталогів рослин, які мали слугувати основою для обміну з іншими
осередками. У 1810-1830 рр. з’явилося 12 каталогів. Вони видавалися на
французькій та латинській мовах і розсилалися потім іншим ботанічним садам.
З аналогічною метою використовувалися також реєстри насіння. Предметом
обміну були нові види, знайдені під час наукових подорожей, а потім
доставлені і вивчені в саду. Прикладом такого обміну був кущ азалії
понтійської (Azalea pontica, Rhododendron flavum), знахідка якого в природному
середовищі на заході Волині стала важливим науковим відкриттям, так як
раніше вважали, що ця рослина росте лише на Кавказі. У вступі до каталогу
В. Бессер простежив авторів цього відкриття. Саму рослину знайшов Д. Міклер,
а ботанічно описав і правильно визначив Ф. Шайдт [3,5]. З опублікованих
каталогів та інших матеріалів відомо, що на кінець 1810 р. у Кременецькому
ботанічному саду нараховувалося 2 828 видів рослин, з них 238 видів дерев, які
росли у відкритому ґрунті, 1815 р. – 6 400, 1824 р.– 8 350, а у 1832 р. в
колекціях налічувалось 12 тисяч видів і форм різних рослин, з них 585 видів
деревних порід відкритого ґрунту, 760 видів екзотичних рослин.  За багатством
оригінальних і рідкісних рослин сад став одним серед кращих та відомих садів
не лише Росії, але й Європи. Саме через це Кременець визнано одним із
визначних інтродукційних осередків України. Отож, як бачимо під вправним
керівництвом В. Бессера, сад остаточно втратив вигляд парку для прогулянок і
набув характеру наукового та навчального центру. А вище згадані каталоги
мають велике значення для пізнання історії Кременецького ботанічного саду,
висвітлюють зміст і масштаби інтродукції та акліматизації, які проводилися
тут. У ньому представлено рослини, які були завезені з Франції, Швейцарії,
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Німеччини, Бельгії, Америки та інших країн світу і успішно акліматизовані у
Кременці [2].

Крім навчальної роботи та діяльності, пов’язаної з розбудовою
ботанічного саду, В. Бессера ні на хвилину не залишала його головна наукова
пристрасть – флористичні дослідження. Вона мотивувалася ще й тим, що флора
України на той час була недостатньо вивченою. Учений організував і
здійснював наукові експедиції на Волині, Поділлі, Галичині, Бессарабії на
Правобережній Україні, сягаючи аж до Одеси. Так, завершальним етапом цих
досліджень була друга велика праця В. Бессера «Enumeratio plantarum hujusque
in Volhynia, Podolia, gub. Kijoviensi, Bessarabia, Cis-Tyraica et circa Odessam
collectarum, simul cum observationibus in Primitias Florae Galiciae austriacae», яка
була видана в 1822 р. у Вільно. У цій роботі представлено описи 1632 видів
рослин, з яких 68 були до цього часу невідомими і вперше описані  вченим.
Серед них фіалки біла (Viola alba Bess. ) і болотна (Viola palustris Bess.), шавлія
кременецька (Salvia cremenecensis Bess.), волошка твердолиста (Centaurea
stereophylla Bess.) тощо [1,3].

В. Бессер займався й громадською діяльністю. Учений постійно
намагався зацікавити і залучити до вивчення природи широкий загал
інтелігенції. Так, у 1826 р. він написав і видав у Вільно брошуру для вчителів
повітових шкіл. У ній викладено окремі методи дослідження флори. До
пошукової роботи з біології він заохочував і вчителів, значна частина яких
відгукнулася на цей заклик. Так, за чотири роки (1826-1830 pp.) кожен з них
зібрав і надіслав до ботанічного саду в Кременці від 100 до 500 гербарних
аркушів рослин, деякі супроводжувалися описами та місцями зростання.
Колекції також надходили з Правобережної України, Білорусії та з Литви [2].

Протягом свого життя В. Бессер виявив і вперше описав близько 100
нових видів рослин, з яких значна частина є рідкісними, а деякі з них занесені
до «Червоної Книги України». Наведемо декілька з них: айстра заміщуюча
(Aster amelloiedes Bess.), відкасник татарниколистий (Carlina onopordifolia
Bess.), молочай волинський (Euphorbia volhynica Bess.), таволга пиківська
(Spiraea pikoviensis Bess.), тонконіг різнобарвний (Poa versicolor Bess.), цибуля
пряма (Allium volhynicum Bess.) та інші. Упродовж дослідницької діяльності
В.Г. Бессер опублікував 43 наукові праці з ботаніки. Декілька робіт він
присвятив дослідженням з ентомології [1, 3].

У 1831 р. Кременецький ліцей було закрито. Спричинила його закриття
участь викладачів і ліцеїстів у повстанні поляків проти російського царизму. У
1834 р. багато викладачів ліцею було переведено на викладацьку роботу до
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новоствореного Університету св. Володимира у Києві. Сюди ж перевезли всю
навчально-матеріальну базу, у тому числі ботанічний сад [2]. У січні 1834 р.
В. Бессера призначено ординарним професором ботаніки Київського
університету, в якому він очолив кафедру ботаніки, а через два роки (1836 р.)
його назначають директором Київського ботанічного саду. Однак на посаді
директора вчений пропрацював до 1838 p., бо у цьому ж році вийшов на
пенсію. Деякий час проживав у Києві. Продовжуючи вивчати і систематизувати
вже зібрані і гербаризовані рослини, частково займався лікарською практикою.
В 1841 р. повернувся до Кременця. Взимку 1842 р. важко захворів, і 23 жовтня
цього ж року помер [3,8].

Великі заслуги В. Бессера в науковій, педагогічній і громадській
діяльності були належно оцінені науковою громадськістю. Він був обраний
почесним або дійсним членом багатьох вчених товариств: з 1811 р. – член
Московського товариства дослідників природи; з 1818 р. – Віленського
університету та Віленського медичного товариства; з 1822 – член-кореспондент
Варшавського товариства аматорів наук та Лондонського товариства
садівництва; з 1823 – дійсний член Товариства природничої історії в Лейпцігу;
з 1826 р. – член Кароліно-Леопольдинської академії в Берліні; з 1833 – член
Краківської академії; з 1835 – член-кореспондент Російської Академії наук; з
1836 – член Московського товариства садівництва. А такі видатні ботаніки
першої половини ХІХ ст. як П. Декандоль, Й. Шультес, А. Фішер, Г. Шотт,
А. Андржейовський та інші назвали деякі з описаних ними видів ім’ям
В.Г. Бессера: вівсюнець Бессера (Avena besseri Griseb.), аконіт Бессера
(Aconitum besserianum Andrz.), морківник Бессера (Silaus besseri D.C.), волошка
Бессера (Centaurea besseriana D.C.), тощо. Із сучасних систематиків ім’ям
Бессера М.В.Клоков назвав два нові види, а саме маренку Бессера (Asperula
besseriana Klok.) та підмаренник Бессера (Galium besseri Klok.) [1].

Отож, як бачимо діяльність В. Бессера багатогранна і лише при невтомній
праці можна досягти таких успіхів у різних галузях науки, яких досяг вчений.
Бо власне любов до науки і працездатність були у нього винятковими, гідними
подиву.
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ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ У НАСАДЖЕННЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Іванюк М.М.
Житомирський національний агроекологічний університет

Породний склад лісового фонду Центрального Полісся представлений
багатьма видами деревних і чагарникових порід. Він є певним відображенням
добротності лісівничо-екологічних умов місцезростання та рівня ведення
лісового господарства. Усього за обліком 1996 р. в регіоні нараховувалось 48
видів деревних порід, в 2008 р. їх чисельність зросла до 57 видів. Основні
площі вкритих лісовою рослинністю земель займають чотири деревні породи,
частка яких становить 97,0 % лісового фонду області. До їх складу входить
сосна звичайна, що росте на 58,7 % площ (386025,6 га) , дуб звичайний – 18,8 %
(123386,5 га), береза повисла – 14,8 % (97717,4 га) та вільха чорна – 4,7 %
(30989,9 га). Крім перерахованих деревних порід незначні площі займають
насадження осики та ялини європейської, дуба скельного, ясена звичайного та
граба звичайного (рис. 1).
                           1996 рік                                                                     2008 рік

Рис. 1 Породний склад лісового фонду Центрального Полісся
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Протягом досліджуваного періоду (1996-2008 роки) відбулись деякі зміни
у породній структурі лісів. В розрізі деревних порід найбільш значні зміни
відбулись у насадженнях берези повислої, площа яких збільшилась на 7853,8
га, що у загальній структурі призвело до збільшення частки березняків на 1,1%.
Поряд з цим, відбулось зменшення площ насаджень сосни звичайної (на 5892,1
га), дуба звичайного (на 1666,0 га) та дуба скельного (на 1356,0 га), що може
свідчити про недостатній рівень ведення господарства в окремих лісових
господарствах.

Дуб звичайний на Поліссі представлений практично в усіх типах лісу,
хоча його стовбурна та загальнобіологічна продуктивність буде залежати від
багатства ґрунтових умов та ступеню їх зволоження. Із загальної площі
(123386,5 га) насаджень дуба звичайного Центрального Полісся левову частку
складають деревостани, які ростуть в умовах свіжих та вологих сугрудів –
89051,4 га (72,2 %). Частка найсприятливіших для росту дуба лісорослинних
умов, дібров, незначна, лише 35313,7 га (28,6 %) із яких 25546,3 га (20,7 %)
займають дубняки. У свіжих дібровах їх площа становить – 82,7 % (14961,9 га),
у вологих – 67,3 % (10527,0 га) загальної площі едатопів (табл. 1).

Характерними для сугрудів є багатоярусні складні насадження сосни,
дуба, граба, клена з підліском із ліщини, бузини, свидини та інших
чагарникових порід. Поряд з доволі інтенсивним ростом сосни у даних умовах
відносно добре росте дуб звичайний, що дає підстави вважати ці обидві деревні
породи головними [3].

На перехідних, відносно багатих ґрунтах, ростуть чисті та змішані
насадження сосни, дуба, ялини, берези, осики, граба. У сугрудах сосна
відрізняється м’якою, недостатньо смолистою деревиною, а деревина дуба за
фізико-механічними властивостями дещо гірша ніж у грудах. Свіжі судгуди
можуть забезпечувати ріст сосни високих – І А,  І класів бонітету,  дуба -  дещо
нижчих –  ІІ,  ІІІ класів.  Бонітет дуба в даних умовах буде залежати,  в тому
числі,  і від зімкнутості пологу,  так як дуб часто зустрічається у другому ярусі.
В умовах вологих сугрудів продуктивність сосни знижується, а продуктивність
дуба, навпаки, зростає, тому взаємовідносини між сосною та дубом тут
складуються на користь дуба звичайного [2, 4 ].

В умовах свіжих сугрудів, за досліджуваний період, площі дуба
зменшились на 5,7% (18856,6га), а у вологих сугрудах, навпаки, збільшились на
2,2 % (1212,5га), що є позитивним кроком на шляху оптимізації породного
складу та раціонального використання лісорослинних умов.
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Таблиця 1
Розподіл площ лісового фонду за типами лісорослинних умов

ТЛУ
Роки

1996 2008
всього, га в т.ч. дуб % всього, га в т.ч. дуб %

А1 10864,4 3,0 12,6 9889,8 - 11,8
А2 51972,0 5,3 60,4 51574,5 7,9 61,3
А3 11392,1 2,0 13,2 11285,3 - 13,4
А4 5634,0 - 6,5 5671,7 - 6.7
А5 6225,8 - 7,2 5742,0 - 6.8

Разом 86088,3 10,3 100,0 84163,3 7,9 100,0
В1 112,1 2,0 0,03 216,2 16,2 0,1
В2 138546,7 3136,6 42,0 132437,1 2513,6 40,7
В3 152458,3 5959,2 46,3 150024,5 5690,1 46,1
В4 29917,5 51,4 9,1 34458,6 88,1 10,.5
В5 8515,1 0,4 2,57 8636,7 0,6 2,6

Разом 329549,7 9149,6 100,00 325773,1 8308,6 100,0
С1 8.2 8,2 - - -
С2 68861,2 32329,2 33,4 68571,3 30472,6 32,.3
С3 111433,0 57366,3 54,0 114527,4 58578,8 53,9
С4 24370,3 332,8 11,8 27182,8 468,2 12,8
С5 1640,3 1,0 0,8 2127,5 4.1 1,0

Разом 206313,0 90037,5 100.0 212409,0 89523,7 100,0
Д1 - - 2.9 1,8 -
Д2 18539,7 15661,6 52,4 18097,4 14961,9 51.2
Д3 15572,5 10171,3 43,9 15649,6 10527,0 44,3
Д4 1224,4 22,2 3,5 1509,9 55,6 4,3
Д5 62,1 - 0,2 53,9 - 0,2

Разом 35398,7 25855,1 100,0 35313,7 25546,3 100.0
Усього 657351,9 125052,5 19,0 657659,1 123386,5 18,8

В умовах сугрудів Центрального Полісся нараховується 68571,3 га свіжих та
114527,4 га вологих гігротопів, де дуб звичайний представлений на 48,6 % площ, у
тому числі 44,4 % у свіжих сугрудах та 51,1 % у вологих (табл. 2).

Таблиця 2
Відповідність площ свіжих та вологих сугрудів Центрального Полісся

корінній породі (станом на 1.01.2008 р.)

Тип
лісоросл
инних
умов

Загальна
площа
типу

лісу, га

Насадження дуба звичайного
всього в т. ч

площа, га %
відповідає

корінні породі,
га

%
не відпо-

відає
головній
породі, га

%

С2 68571,3 30472,6 44,4 16621,2 54,5 13851,3 45,5
С3 114527,4 58578,8 51,1 25249,9 43,1 33329,1 56,9

Усього  183098,7 89051,4 48,6 41871,1 47,0 47180,3 53,0
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За даними досліджень 45,5 % із 30472,6 га дубових деревостанів у свіжих
сугрудах не відповідають цільовій головній породі, у вологих сугрудах таких
насаджень 56,9 %. Загалом же дуб, як порода, що відповідає корінній, росте
лише на 47,0 % площ. У даних едатопах він досягає значної продуктивності,
тому збільшення площі дібров у сугрудах цілком виправдана та потребує
професійного підходу.

Важливим фактором для оптимізації площ дубняків та ефективного
використання ними лісорослинного потенціалу є правильне визначення типу
лісу. На практиці їх встановлення проводиться таксатором, як правило, за
матеріалами лісовпорядкування минулих років, без проведення аналізу
продуктивності насаджень різних деревних порід у конкретному типі. Одні і ті
ж типи лісорослинних умов відносять до відповідного типу лісу, беручи за
основу не корінний лісостан, а лише попередньо ростучий. При цьому, не в усіх
випадках враховують його таксаційні показники, стан та біологічну цінність.
Така практика створює ряд прецедентів, коли на Поліссі у відносно багатих
умовах свіжих і вологих сугрудів значна кількість уже існуючих деревостанів
дуба, за даними лісовпорядкування по обліку, ростуть із головною породою -
дубом, що не відповідає корінній породі типу. Безумовно, у свіжих сугрудах
найбільш продуктивною, за кількістю стовбурної деревини, є сосна звичайна,
про те у вологих сугрудах її продуктивність дещо знижується, натомість
збільшується продуктивність дуба. Біологічна стійкість сосни у таких типах
також знижується, стовбури гірше очищуються від сучків, деревина має не таку
високу якість та смолопродуктивність. Дуб, навпаки, у даних умовах утворює
цінну деревину, яка по якості наближається до деревини дуба, що росте у
дібровах (Бузун, 2007) [1].

Визначення цільової головної породи в умовах сугрудів Центрального
Полісся, на нашу думку, повинно враховувати не стільки склад попереднього
деревостану, скільки можливості різних порід до загальної біологічної
продуктивності, продуктивності стовбурної деревини, стійкість насаджень, а у
експлуатаційних лісах, крім того, обов’язково враховувати цінність деревини, її
таксову вартість з врахуванням виходу цінних сортиментів. Всебічне вивчення
у процесі прийняття рішення щодо встановлення головної породи, на яку буде
направлене господарство, всіх вище перерахованих чинників дасть змогу
отримати в майбутньому високопродуктивні та екологічно стійкі насадження
цінних деревних порід.



21

Список використаних джерел
1. Бузун В.О. Напрямки відновлення високопродуктивних дібров Житомирщини / В.О. Бузун //
Ліси Житомирщини – проблеми і шляхи вирішення: Матер. наук.-практ. конф. - Житомир:
УТОП, 2005. – С. 44-48. 2. Вакулюк П.Г. Лісовідновлення та лісорозведення в Україні / П.Г.
Вакулюк, В.І. Самоплавський. – Х.: Прапор, 2006. – 384 с. 3. Генсірук С.А. Ліси України / С.А.
Генсірук // Наук. тов. ім. Шевченка, Укр. держ. лісотехнічний університет. – Львів, 2006. –
496 с. 4. Дуб звичайний суборевого екотипу в культурах Полісся / М. І. Гордієнко, В.М. Гриб,
М.П. М’ясоїд, Н.М. Гордієнко; за ред. М.І. Гордієнка. – К.: ІАЕ УААН, 2004. – 168 с.

ЦЕНОТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ КАРПАТСЬКОГО
БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Кабаль М.В., Рибак М.П., Сухарюк Д.Д.
Карпатський біосферний заповідник

Ліси мають виключно важливе загальнопланетарне значення. Особливо
важлива роль лісів у збереженні біорізноманіття та підтриманні екологічної
рівноваги. В цьому плані неоціниме наукове і практичне значення належить
первинним лісам або пралісам. Вивченню пралісів Українських Карпат
присвячено багато наукових праць [1, 2, 5-7].

Карпатський біосферний заповідник (КБЗ) належить до лісових
природно-заповідних установ. Його площа становить 53630 га, з яких понад
82% займають ліси.

Лісова рослинність КБЗ представлена 16 формаціями. Домінуючою
формацією є Fageta silvaticae. Букові ліси КБЗ поширені на території усіх
масивів, крім урочища Долини нарцисів.

Вивчення ценотичної структури букових лісів на рівні асоціації як
головної класифікаційної одиниці проводилось упродовж 2002-2012 років. В
процесі роботи використовувались дані Продромусу рослинності України [8],
матеріали Проекту організації території КБЗ [4] та інші методичні документи.
Ідентифікація та описи пралісових ділянок здійснювались за методикою
С.М. Стойко [5]. Рідкісні фітоценози визначались в натурі на основі матеріалів
Зеленої книги України [3] та оцінювались за методикою Ю.Р. Шеляга-Сосонко,
М.П.Устименко та ін. [9].

На території КБЗ площа букових лісів складає 22599 га. Вони
представлені 16 субформаціями і 124 асоціаціями. Серед букових лісів
виявлено і описано 11345 га пралісових угруповань. В Угольсько-
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Широколужанському масиві знаходиться найбільший осередок букових
пралісів Європи (8550 га).

Таблиця
Перелік асоціацій букових пралісів

№ Асоціації

Масиви КБЗ
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1 2 3 4 5 6 7
1. Abieto (albae) -Piceeto (abietis) -Fagetum (sylvaticae) galiosum (odorati) + +
2. A. (a.) -P. (a.) -F. (s.) dryopteridosum (filix-maris) + + +
3. A. (a.) -P. (a.) -F. (s.) lunariosum* +
4. A. (a.) -P. (a.) -F. (s.) petasitosum (albae) + + +
5. A. (a.) -P. (a.) -F. (s.) mercurialidosum (perennis) + + +
6. A. (a.) -P. (a.) -F. (s.) oxalidosum (acetosellae) + + +
7. A. (a.) -P. (a.) -F. (s.) vacciniosum (myrtilli) + +
8. Abieto (albae)-Fagetum (sylvaticae) athyriosum (filix-feminae) +
9. A. (a.)-F. (s.) calamagrostidosum (arundinacae) + +
10. A. (a.)-F. (s.) lunariosum (redivivae) * +
11. A. (a.)-F. (s.)mercurialidosum (perennis) + +
12. A. (a.)-F. (s.) phyllitidosum (scolopendrii) +
13. A. (a.)-F. (s.) ruboso (hirti)-athyriosum (filix-feminae) + +
14. A. (a.)-F. (s.) ruboso (hirti)-calamagrostidosum (arundinacae) + +
15. A. (a.)-F. (s.) rubosum (hirti) +
16. A. (a.)-F. (s.) vacciniosum (mvrtilli) +
17. Acereto (pseudoplatani) -Fagetum (sylvaticae) lunariosum * +
18. A. (p.) -F. (s.) phyllitidosum (scolopendrii)* +
19. A. (p.) -F. (s.) oxalidosum (acetosellae) + + +
20. A. (p.) -F. (s.) athyriosum (filix-feminae) + +
21. Acereto (pseudoplatani)-Fraxineto (excelsioris)-Fagetum (sylvaticae)

phyllitidosum (scolopendrii)* +
22. Carpineto (betuli)-Fagetum (sylvaticae) spiraeoso (mediae)-mercurialidosum

(perennis) +
23. Fagetum (sylvaticae) dentariosum (glandulosae) + + + +
24. F. (s.) galeobdolosum (lutei) + + +
25. F. (s.) galiosum (odorati) + + + +
26. F. (s.) mercurialidosum (perennis) + + + +
27. F. (s.) nudum + + + +
28. F. (s.) oxalidosum (acetosellae) + + + +
29. F. (s.) stellariosum (nemori) + + + +
30. F. (s.) athyriosum (filix-feminae) + + + +
31. F. (s.) calamagrostidosum (arundinacae) + + + +
32. F. (s.) calamagrostidosum (villosae) + + + +
33. F. (s.) caricosum (brizoiditis) + +
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34. F. (s.) caricosum (pilosae) + +
35. F. (s.) dentariosum (bulbiferae) +
36. F. (s.) dryopteridosum (austriacae) + + +
37. F. (s.) dryopteridosum (carthusianae) + + +
38. F. (s.) dryopteridosum (filix-maris) + + +
39. F. (s.) festucosum (altissimae) +
40. F. (s.) festucosum (drymejae)* +
41. F. (s.) impatientosum (noli-tangeris) + + +
42. F. (s.) lunariosum (redivivae)* + + + + +
43. F. (s.) luzulosum (luzuloiditis) + + + +
44. F. (s.) matteucciosum (strutiopteris) + + +
45. F. (s.) melicosum (uniflorae)* +
46. F. (s.) mercurialidosum (perennis) + + + + +
47. F. (s.) nudum + + + + +
48. F. (s.) oxalidosum (acetosellae) + + + + +
49. F. (s.) petasitosum (albae) + + + +
50. F. (s.) pteridiosum (aguilini) +
51. F. (s.) scopoliosum (carniolicae)* +
52. F. (s.) ruboso (hirti)-athyriosum (filix-feminae) + + + + +
53. F. (s.) r. (h.)-calamagrostidosum (arundinacae) + + + + +
54. F. (s.) r. (h.)-dryopteridosum (austriacae) + + + + +
55. F. (s.) r. (h.)-dryopteridosum (carthusianae) + + + + +
56. F. (s.) r. (h.)-dryopteridosum (fiix-maris) + + + + +
57. F. (s.) r. (h.)-galiosum (odorati) + + + + +
58. F. (s.) r. (h.)-impatientosum (noli-tangeris) +
59. F. (s.) r. (h.)-mercurialidosum (perennis) + + + + +
60. F. (s.) r. (h.)-oxalidosum (acetosellae) + + + + +
61. F. (s.) r. (h.)-symphytosum (cordatae) + + + + +
62. F. (s.) r. (h.) - nudum + + + + +
63. F. (s.) scopoliosum (carniolicae) + +
64. F. (s.) symphytosum (cordatae) + + + + +
65. F. (s.) symphytoso-mercurialidosum + + + + +
66. F. (s.) symphytoso-dentariosum (glandulosae) +
67. F. (s.) taxoso (baccatae)-galiosum (odorati)* + +
68. F. (s.) t. (b.)-vacciniosum (myrtilli)* + +
69. F. (s.) t. (b.)-mercurialidosum (perennis)* + +
70. F. (s.) t. (b.)-hederosum (helicis)* + +
71. F. (s.) t. (b.)-sesleriosum (heufleranae)* + +
72. F. (s.) vaccinioso (myrtilli)-polytrichosum (communae) + + + +
73. F. (s.) vacciniosum (myrtilli) + + + +
74. Fraxineto (excelsioris)-Fagetum (sylvaticae) mercurialidosum (perennis) + +
75. Piceeto (abietis) -Abieto (albae) -Fagetum (sylvaticae) dryopteridosum (filix-maris) + + +
76. P. (a.) -A. (a.) -F.(.) mercurialidosum (perennis) + + + +
77. Piceeto (abietis) -Fagetum (sylvaticae) galeobdolosum (lutei) + +
78. P. (a.) -F. (s.) luzulosum (sylvaticae) + + +
79. P. (a.) -F. (s.) mercurialidosum (perennis) + + +
80. P. (a.) -F. (s.) nudum + + +
81. P. (a.) -F. (s.) petasitosum (albae) + + +
82. P. (a.) -F. (s.) ruboso (hirti) -athyriosum (filix-feminae) + +
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83. Piceeto (abietis)-Abieto (albae)-Fagetum (sylvaticae) galiosum (odorati) + + +
84. P. (a.)-A. (a.)-F. (s.) oxalidosum (acetosellae) + + +
85. P. (a.)-A. (a.)-F. (s.) petasitosum (albae) + + +
86. P. (a.)-A. (a.)-F. (s.) ruboso (hirti)-athyriosum (filix-feminae) + + + +
87. P. (a.)-A. (a.)-F. (s.) ruboso (hirti)-nudum + + +
88. P. (a.)-A. (a.)-F. (s.) ruboso (hirti)-oxalidosum (acetosellae) + + +
89. Piceeto (abietis)-Acereto (pseudoplatani)-Fagetum (sylvaticae)

mercurialidosum (perennis) + + +
90. Piceeto (abietis)-Fagetum (sylvaticae) vacciniosum (myrtilli) + + +
91. Querceto (petraeae)-Fagetum (sylvaticae) calamagrostidosum (arundinacae) +
92. Q. (p.)-F. (s.) caricosum (pilosae)* +
93. Q. (p.)-F. (s.) dentariosum (glandulosae)* +
94. Q. (p.)-F. (s.) galiosum (odorati)* +
95. Q. (p.)-F. (s.) luzulosum (luzuloiditis)* +
96. Tilieto (platyphyllae)-Fagetum (sylvaticae) sesleriosum (heuflerianae)* +
97. Ulmeto (glabrae)- Fagetum (sylvaticae) phyllitidosum (scolopendrii)* +

Разом асоціацій: 26 61 53 56 73
в т.ч. занесені до Зеленої книги України: 6 1 1 1 20

* - рідкісні асоціації, які включені до Зеленої книги України

В 2007 році букові праліси КБЗ включені до українсько-словацького
природного об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Букові праліси Карпат".

В букових пралісах виявлено і описано 9 субформацій, які включають 97
асоціацій (табл.). Найбільш поширеними субформаціями є Fagetum (sylvaticae) і
Abieto (albae)-Piceeto (abietis)-Fagetum (sylvaticae). Переважна більшість
асоціацій букових пралісів зосереджена на території Угольсько-
Широколужанського масиву (73). В Мармарошському масиві виявлено 56
асоціацій, в Чорногірському, відповідно – 53, Свидовецькому – 61 і в Кузій-
Трибушанському лише 26 угруповань.

Серед асоціацій букових пралісів знайдено 20 рідкісних угруповань, які
занесені до Зеленої книги України [3]. Всі вони виявлені на території
Угольсько-Широколужанського масиву. Значно менше їх ідентифіковано в
Кузій-Трибушанському (6) і лише по одній рідкісній асоціації відмічено в решті
досліджуваних масивах.

В КБЗ розроблено природоохоронний Менеджмент-план щодо
збереження пралісових екосистем та рідкісних фітоценозів.
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АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ ВИЩОЇ ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ
ДОЛИНИ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ

Казарінова Г.О.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Долина р. Сіверський Донець у верхній та середній течії проходить на
межі Лівобережної низовини і Середньоруської височини, у нижній обмежує
Донецький кряж. Більша частина долини Сіверського Дінця проходить
територією Східної України, що є високо урбанізованою зоною з великим
рівнем концентрації промислового виробництва, характеризується
розгалуженою транспортною мережею та сприятливими умовами для розвитку
сільського господарства. Значний антропогенний вплив призводить до
трансформації екосистем, фрагментації рослинного покриву, який є
невід`ємною їх частиною.

На сучасному етапі досліджень динамічних процесів спостерігається
проходження антропогенних екзогенетичних змін рослинності, в тому числі й
вищої водної. Дані зміни на території досліджуваного регіону за останні 50
років стали більш поширеними, ніж природні.

Відомо, що на зміни водної і повітряно-водної рослинності впливають
осушення, надмірне додаткове обводнення водойм, їх забруднення,
евтрофування, скошування і знищення заростей у зв`язку з різними
гідротехнічними роботами [1]. Серед них переважають зміни, викликані
осушенням, надмірним обводнення та антропогенним евтрофуванням водойм.

За характером зміни, що відбуваються, поділяються на катастрофічні і
послідовні. Зміни вищої водної рослинності (ВВР), які викликані
осушувальною меліорацією, обумовлені зниженням річкового стоку, зміною
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режиму рівня води, особливо за останні 20 років. Це призводить до зменшення
частоти затоплення річкової заплави, й, отже, зниження живлення підземних
вод. У південній частині долини спостерігається наростання факторів
засолення. Зміни ВВР під дією осушення проходять у напрямку заміни
гідрофільних угруповань гігрофільними та мезогігрофільними. При
катастрофічних змінах, обумовлених зниженням рівня води, на місці
угруповань справжньої водної і повітряно-водної рослинності формуються
тимчасові угруповання видів-алювіофітів (Bidens tripartita L., Persicaria
hydropiper (L.) Delarbre, Persicaria maculosa S.F.Gray, Alisma plantago-aquatica
L. и др.), у подальшому – угруповання болотної або болотно-лучної
рослинності.

В узагальненому вигляді  проходження катастрофічних змін ВВР під
впливом зниження рівня води можна зобразити наступною схемою:

ВВР союзи Phragmition communis, Nymphaeion, Potamion → Phragmitetum
communis, Typhetum angustifoliae, Scirpetum lacustris, тимчасові угруповання на
місці ценозів справжньої водної рослинності → фрагменти угруповань класу
Isoёto-Nanojuncetea → Typhetum angustifoliae, Phragmitetum communis,
Glycerietum maximae (при достатньому зволоженні) або Agrostetum stoloniferae,
Bidentetum tripartiti (при недостатньому зволоженні) → лучна рослинність →
чагарникова рослинність. Такі катастрофічні зміни, які пов`язані зі зниженням
рівня води, викликані її спусканням у ставах. В південній частині регіону зміни
ВВР проходять в напрямку формування угруповань болотної або засолено-
лучної і солончакової рослинності.

При послідовних змінах, які відбуваються під впливом осушувальної
меліорації, на місці водної рослинності йде формування спочатку повітряно-
водної, а потім болотної. В даному випадку також спостерігаються етапи
формування тимчасових угруповань, значну роль відіграють угруповання,
створені видами широкої екологічної амплітуди. Проходження цих змін у
водоймах з різними типами донних відкладів відрізняється. Схема послідовних
змін ВВР водойм з слабомінералізованими донними відкладами:

ВВР союзи Potamion, Lemnion → Typhetum laxmanii, Schoenoplectetum
tabernaemontani, Bolboschoenetum maritimi → засолено-болотна або засолено-
лучна рослинність. Подібне проходження змін ВВР спостерігається при
осушенні водойм, розташованих в південній частині досліджуваного регіону
(Донецька, Луганська обл.).

Схема послідовних змін ВВР водойм з піщано-мулистими донними
відкладами:
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ВВР союзи Potamion, Lemnion, Nymphaeion → Phragmitetum communis,
Typhetum angustifoliae, Typhetum latifoliae → Caricetum acutiformis, Caricetum
pseudocyperi → лучна рослинність.

Схема послідовних змін ВВР на мулистих і торф`янистих донних
відкладах:

ВВР союзи Potamion, Lemnion → Cicuto-Caricetum pseudocyperi,
Thelypterido-Phragmitetum → болотна рослинність.

Зміни ВВР, які відбуваються внаслідок надмірного обводнення, значно
виражені на досліджуваній території.

При катастрофічних змінах, які відбуваються внаслідок будівництва
водосховищ (Печенізьке водосховище, Харківська обл.) та затоплювання
кар`єрів, змінюється гідрологічний режим, підтоплюються прилеглі території,
відбувається деградація наземної рослинності. При цьому спостерігається
перегрупування поясів рослинних угруповань, які опинилися на значній
глибині внаслідок підняття рівня води. В перші 2-3 роки після надмірного
обводнення на місцях угруповань повітряно-водної і водної рослинності, які
зростали тут до початку змін та не можуть існувати в нових умовах, йде
формування тимчасових угруповань, які змінюються через 3-5 років
угрупованнями справжньої водної рослинності [1]. Схема змін ВВР під
впливом надмірного обводнення:

Phragmitetum communis, Typhetum angustifoliae, Acoretum calami,
Ceratophylletum demersi, Nupharo lutei-Nymphaeetum albae, Potametum perfoliati,
Myriophylletum verticillati → тимчасові угруповання на місці ценозів повітряно-
водної і справжньої водної рослинності, Potametum perfoliati → Potametum
perfoliati, Myriophylletum spicati, Nupharo lutei-Nymphaeetum albae, Potametum
pectinati → Glycerietum maximae, Typhetum angustifoliae, Phragmitetum
communis, Potametum pectinati, Nupharo lutei-Nymphaeetum albae, Potametum
perfoliati.

При цьому в зоні підтоплення водосховища відбувається процес
заболочування стариць й заплавних озер, який супроводжується посиленням
евтрофування. Спостерігається зниження рівня води внаслідок підняття дна,
зникають угруповання Nupharo lutei-Nymphaeetum albae і Potametum perfoliati.
Схема змін ВВР:

Potametum perfoliati, Lemnetum minoris, Lemnetum trisulcae,
Ceratophylletum demersi → Potametum perfoliati, Polygonetum amphibii, Nupharo
lutei-Nymphaeetum albae → Typhetum angustifoliae, Butomo-Alismatetum
plantaginis-aquaticae, Ceratophylletum demersi → Caricetum ripariae,
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Phragmitetum communis, Typhetum angustifoliae → Caricetum acutiformis,
Caricetum vesicariae.

При стабілізації водного режиму відбуваються подальші зміни,
обумовлені алювіальними процесами [1]. Подібні зміни особливо характерні
для мілководь водосховища з товщею води 150-250 см. По периферії мілководь,
внаслідок формування особливих підводних геоморфоструктур алювіальними
процесами, відбувається зміна водної рослинності даних ділянок повітряно-
водною, а згодом деревно-чагарниковою:

Potametum perfoliati → Potametum perfoliati, Myriophylletum verticillati,
Potametum pectinati, Ceratophylletum demersi → Butomo-Alismatetum lanceolati,
Sparganietum erecti → Phragmitetum communis, Typhetum angustifoliae,
Butometum umbellati → деревно-чагарникова рослинність.

Вища водна рослинність, яка розташовується між вказаними ділянками та
берегом, розвивається інакше через ослаблені алювіальні процеси:

Potametum perfoliati, Myriophylletum verticillati, Potametum pectinati →
Potametum perfoliati, Myriophylletum verticillati, Potametum pectinati, Najadetum
marinae, Nupharo lutei-Nymphaeetum albae → Potametum pectinati, Potametum
natantis, Nupharo lutei-Nymphaeetum albae → Typhetum angustifoliae, Butomo-
Alismatetum plantaginis-aquaticae → Caricetum pseudocyperi, Phragmitetum
communis, Typhetum angustifoliae → болотна рослинність.

На досліджуваній території найбільш поширені зміни ВВР, які
відбуваються внаслідок забруднення води та евтрофування водойм. При цьому
спостерігається тенденція до випадання угруповань, утворених рідкісними і
зникаючими видами рослин, та розвитком на їх місці угруповань широкої
екологічної амплітуди. На початкових етапах евтрофування спостерігається
посилений розвиток зануреної рослинності. Подальше забруднення призводить
до формування на місці існуючих угруповань нестійких угруповань
хемотолерантних видів (Ceratophyllum demersum L., Najas marina L., Stuckenia
pectinata (L.) Börner, Myriophyllum spicatum L., Lemna minor L., Glyceria maxima
(C.Hartm.) Holmberg, Bolboschoenus maritimus (L.) Palla). Зміни повітряно-
водної рослинності проходять повільніше, ніж справжньої водної. При цьому
також спостерігається заміна угруповань вузької екологічної амплітуди
(Glycerietum fluitantis, Butomo-Alismatetum lanceolati, Cicuto-Caricetum
pseudocyperi) ценозами широкої екологічної амплітуди (Typhetum angustifoliae,
Phragmitetum communis, Glycerietum maximae).

Схема змін справжньої водної рослинності:
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Potametum lucentis, Myriophylletum verticillati, Nupharo lutei-Nymphaeetum
albae → Elodeetum canadensis, Myriophylletum spicati, Potametum perfoliati →
Ceratophylletum demersi, Potametum pectinati, Najadetum marinae → розріджені
угруповання.

Схема змін повітряно-водної рослинності:
Sagittario-Sparganietum emersi, Glycerietum fluitantis → Phragmitetum

communis, Typhetum angustifoliae, Scirpetum lacustris, Glycerietum maximae →
Acoretum calami, Typhetum latifoliae, Sparganietum erecti → розріджені
угруповання.

Одним з типів забруднення водойм є теплове забруднення, викликане
скиданням підігрітих вод. При цьому спостерігається переважання й посилений
розвиток зануреної і повітряно-водної рослинності. В ході даних змін ВВР
випадають угруповання рослин з плаваючими листками (Nuphar lutea (L.)
Smith, види роду Lemna, Nymphaea alba L., Potamogeton natans L., Trapa natans
L.), а також масово розвиваються угруповання термофільних видів і видів
широкої екологічної амплітуди (Vallisneria spiralis L., Myriophyllum spicatum L.,
Potamogeton perfoliatus L.). Так, на ділянці русла р. Сіверський Донець в межах
смт. Есхар Чугуївського р-ну (ТЕЦ 2 «Есхар»), а також в оз. Лиман
(водосховище-охолоджувач Зміївської ТЕС) спостерігається поширення
угруповання Potameto perfoliati-Vallisnerietum spiralis.

Таким чином, внаслідок антропогенного впливу на водойми долини р.
Сіверський Донець, переважають зміни ВВР, обумовлені обводненням
територій та наступним їх засоленням в південній частині регіону, а також
антропогенним евтрофуванням. Ці фактори призводять до трансформації
рослинних угруповань, а саме скорочення площ угруповань з участю рідкісних,
реліктових й розташованих на межі ареалу видів, появи нехарактерних для
угруповань даної території рослин, заміні в угрупованнях едифікаторів вузької
екологічної амплітуди на евритопні види. Отже, необхідно подальше вивчення
динаміки рослинних угруповань регіону, створення нових природоохоронних
об`єктів, завершення формування регіональної екомережі.
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РАСТЕНИЯ ПРИРОДНОЙ ФЛОРЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО
САДОВОДСТВА

Клименко А.В., Казанская Н.А., Дьяченко А.Д., Казанцева А.Г.
Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины

Дикорастущие декоративные растения мало используются в озеленении
городов и населенных пунктов. Между тем среди них имеется значительное
количество видов заслуживающих внимания. Изучение и внедрение растений
природной флоры в ландшафтные композиции служат обогащению
ассортимента декоративных растений и составляют одну из задач ботсадов. Эти
исследования особенно актуальны в связи с обеднением природных сообществ,
исчезновением ряда видов под влиянием хозяйственной деятельности человека
и в результате изменений экологической среды.

В данной статье мы коснемся изучения дикорастущих растений,
представленных в экспозициях национального ботанического сада им.
Н.Н. Гришко: «Горный сад», «Горка декоративных суккулентов», «Сад
ароматов». Наши исследования включили: изучение роста, развития, цветения и
плодоношения отобранного ассортимента растений, их зимостойкость,
засухоустойчивость, отношение к свету, влаге и почвам, а также результаты их
интродукционных возможностей. Нами были использованы следующие
методики:

1) Метод сравнительных климатических аналогов, модифицированный
Н.А. Кохно, А.М. Курдюком [1]. Исследования проводились в Киеве, который
относится к Северо-восточному интродукционному району [1]. Проведен
расчет акклиматизационного числа по шкале степеней интродукции [1], один из
показателей которой (зимостойкость) модифицирован нами для многолетников.

2) Жизненную форму растений определяли по К. Раункиеру [2].
3) Показатели роста и развития растений, их цветение и плодоношение,

изучены нами на основе личных многолетних наблюдений. Латинские названия
растений приведены согласно справочным пособиям по номенклатуре видов и
родов [3, 4].

Для исследования нами были подобранны в основном многолетние
травянистые растения, не требующие ежегодного возобновления,
неприхотливые в условиях культуры, обладающие разнообразием формы и
окраски цветка и листовой пластинки. Заметное многообразие жизненных форм
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наблюдается в отношении приспособления исследуемых видов к перезимовке.
По характеру отмирания надземных органов и формированию почек
возобновления четко прослеживается три основные группы (хамефиты,
гемикрептофиты и криптофиты). Из криптофитов представлены только
геофиты – растения с почками возобновления на клубнях или корневищах.
Надежным показателем успешности интродукции изучаемых растений является
плодоношение. Часть исследуемых растений размножается семенным путем,
часть вегетативно, а некоторые растения размножаются и семенным и
вегетативным путем. Кроме многолетников нами предлагаются и однолетники
(терофиты), семена которых высеваются рано весной непосредственно в грунт,
без предварительного выращивания рассады. Среди изученного ассортимента
встречаются растения скал, горных областей, растущие в изреженных лесах, на
песках и степных участках.

Выводы. Регулярное плодоношение, самосев и способность к
возобновлению вегетативным путем указывает на высокую степень
приспособленности изученных растений к условиям культуры, что
подтверждается рассчитанным нами акклиматизационным числом, которое для
большинства видов растений составило 80-100 баллов. Успешное выращивание
мезоксерофитов указывает на их широкую экологическую пластичность. Хотя
ксерофиты хорошо приспособились к засушливому периоду, но
дополнительный полив в жару улучшает их внешний вид и продлевает срок
цветения. Подобранный ассортимент в основном представлен мезоксерофитами
и ксерофитами и представляет резерв цветочно-декоративных растений для
ландшафтных композиций с камнями, для декорирования подпорных стенок,
лестниц. Большинство из них образуют густое покрытие, они хорошо
укрепляют почву и тем самым могут предотвращать эрозию. Данные наших
исследований занесены в таблицу 1.

Список использованных источников
1. Кохно Н.А. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине.
[Текст] / Н.А. Кохно, А.М. Курдюк. – Киев: Наукова думка, 1994. – 186 с. 2. Серебряков И.Г.
Экологическая морфология растений [Текст]./ И.Г. Серебряков – М: Высшая школа, 1962. –
378 с. 3. Полетико О.М. Декоративные травянистые растения открытого грунта.
Справочник по номенклатуре родов и видов. [Текст] / О.М. Полетико, А.М. Мишенкова. – Л.:
Наука, 1967. – 208 с. 4. Каталог растений Центрального ботанического сада им. Н.Н.
Гришко. Справочное пособие / [под ред. Н.А. Кохно]. – Киев: Наукова думка, 1997. – 436 с.



32

Таблица 1
Характеристика дикорастущих травянистых растений для озеленения
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Alyssum montanum L. 0,08 Ch1 + + + + + + + + 92
Alyssum saxatile L. 0,2 Ch1 + + + + + + + 92
Allium giganteum Regel 1,0 Cr1 + + + + + + + 95
Allium odoratum L. 0,3 Cr1 + + + + + + + + 95
Allium caeruleum Pall. 0,4 Cr1 + + + + + + + + 95
Anemone sylvestris L. 0,4 Cr1 + + + + + + + + + + 86
Armeria maritima (Mill.)
Willd.

0,15 Ch4 + + + + - + + + + + + 82

Arabis caucasica Schlecht 0,15 Ch4 + + + + + + + + 92
Arabis alpina L. 0,15 Ch4 + + + + + + + 92
Aster alpinus L. 0,25 Ch2 + + + + + + + 92
Cerastium
biebersteinii DC

0,15 Ch2 + + + + + + + + + 95

Cerastium tomentosum L. 0,15 Ch2 + + + + + + + + + 95
Dianthus arenarius L. 0,15 Ch4 + + + + + + + + + + 95
Dianthus deltoides L. 0,2 Ch2 + + + + + + + + 95
Dianthus humilis Willd. ex
Ledeb.

0,1-
0,2

Ch4 + + + + + + + 95

Dianthus plumarius L. 0,25 Ch2 + + + + + + + + + 95
Duchesnea indica (Andr.)
Focke

0,1 Ch3 + + + + + + + 91

Euphorbia myrsinites L. 0,25 Hk1 + + + + + + + 70
Euphorbia marginata
Pursch.

0,45 Th + + + + + + + + 70

Eschscholzia californica
Cham.

0,2-
0,4

Th + + + + + + + 70

Eschscholzia lobbi Greene 0,1 Th + + + + + + + + 70
Festuca glaucesceus L. 0,25 Hk2 + + + + + + 90
Gypsophila fastigiata L. 0,25 Ch1 + + + + + + + + + 86
Iris pumila L. 0,15 Cr1 + + + + + + + + + 87
Lavatera trimestris L. 0,5 Th + + + + + + + + 67

http://shop.tpperm.ru/product_info.php?products_id=200
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Layia elegans Torr. et Gray 0,3 Th + + + + + + 70
Lichnis chalcedonicum L. 0,7 Hk1 + + + + + + + 86
Minuartia graminifolia Jav. 0,1 Ch1 + + + + + + + + 90
Nepeta mussinii Spreng. 0,35 Ch1 + + + + + + + + 90
Papaver orientale L. 0,60 Hk2 + + + + + + + 80
Portulaca grandiflora Hook. 0,15 Th + + + + + + + + 67
Phlox subulata L. 0,15 Ch2 + + + + + + + + + 85
Prunella grandiflora (L.)
Scholl.

0,15 Hk2 + + + + + + + + + + 97

Ranunculus repens L. 0,3 Hk2 + + + + + + + + + 76
Ruta graveolens L. 0,3 Ch1 + + + + + + + + 90
Saponaria caespitosa DC 0,1 Ch4 + + + + + + + 90
Saxifraga paniculata Mill 0,2 Ch2 + + + + + + + 85
Saxifraga caespitosa L. 0,2 Ch2 + + + + + + + 85
Sedum aizoon L. 0,3 Hk1 + + + + + + + + + 75
Sedum hybridum L. 0,15 Ch2 + + + + + + + + + 80
Sedum ewersii Ledeb. 0,15 Ch2 + + + + + + + + + 85
Sedum purpureum (L.) Schult 0,2 Ch2 + + + + + + + + 85
Sedum kamtschaticum Fisch. 0,25 Ch1 + + + + + + + + + 85
Sedum hispanicum L. 0,07 Ch2 + + + + + + + 75
Sedum reflexum L. 0,15 Ch2 + + + + + + + + 85
Sedum album L. 0,01 Ch2 + + + + + + + 80
Sedum spectabile Boreau. 0,4 Hk1 + + + + + + + + + 85
Sedum spurium Bieb. 0,25 Ch2 + + + + + + + + + 85
Sempervivum glaucum
Tenore.

0,05
-0,2

Hk3 + + + + + + + + + 80

Sempervivum tectorum L. 0,1 Hk3 + + + + + + + + + 80
Tunica saxifraga (L.) Scop. 0,2 Ch1 + + + + + + + + + + 97
Viola cornuta L. 0,15 Hk2 + + + + + + 80
Viola odorata L. 0,15 Hk3 + + + + + + + + 81

Хамефиты: Ch1 – полукустарники; Ch2 – пассивные; Ch3 – активные; Ch4 – подушки.
Гемикриптофиты:. Hk1 – безрозеточные; Hk2 – частично розеточные; Hk3 – розеточные.
Криптофиты (Cr). Cr1 – геофиты. Терофиты (Th) – однолетники.

МОЗАИЧНОСТЬ СТРУКТУРЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
ОПУКСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА

Кобечинская В.Г., Отурина И.П., Котолуп М.В.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

Основу заповедного фонда Крымского полуострова (около 5,4 % его
территории) составляют 6 государственных заповедников, среди которых
особое место занимает Опукский природный заповедник (ОПЗ),
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расположенный на южном побережье Керченского полуострова площадью
1592,3 га, в том числе 62 га акватории Черного моря. Заповедник был создан
в 1998 г. согласно Указу Президента Украины от 12.05.1998 г. для
реализации Программы перспективного развития заповедного дела в
Украине, утвержденной Постановлением Верховной Рады Украины
22.09.1994 г. Его целью является сохранение биологического и
ландшафтного разнообразия урочища Опук и прибрежной зоны Черного
моря, имеющих большую природоохранную и историческую ценность.
Анализ данных архива ОПЗ показал, что степень изученности его флоры
очень низка [1]. Вследствие того, что территория заповедника длительное
время входила в состав закрытого военного объекта, многие элементы биоты
и ландшафтные комплексы сохранились в относительно хорошем состоянии,
но требуют детального изучения. Наряду с достаточно хорошей
изученностью флоры высших сосудистых растений ОПЗ [2], детального
исследования структуры его растительности с выявлением элементов
мозаики, а также ее флористического состава ранее не проводилось. Целью
настоящего исследования явилось выявление особенностей сложения
фитоценозов, формирующих коренную растительность ОПЗ, с учетом
воздействия антропогенных факторов.

В процессе исследований были использованы стандартные
фитоценологические методы А.Г. Воронова [3], Т.А. Работнова [4],
Л.Г. Раменского [5]. Учитывались флористический состав, видовая
насыщенность на участках площадью 0,1 м2, 0,25 м2 и 1 м2; общее проективное
покрытие, встречаемость растений и мозаичность.

Исследования проводились на пяти пробных участках. Участок № 1
находится у родника, на холме с уклоном 5-200, на высоте 60 м над у.м. Структура
участка вследствие антропогенного воздействия (интенсивный выпас скота до
учреждения заповедника) сильно разрушена. Хотя флористическое разнообразие
и сомкнутость травостоя здесь достаточно высокие (общее проективное покрытие
достигает 100 %), случайный набор видов, полное замещение коренного
сообщества на пасквальное, обедненное по структуре и сложению, хорошо
демонстрирует, что данный фитоценоз претерпел существенные перестройки в
составе и сложении микрогруппировок в связи с предшествующей нагрузкой на
сравнительно небольшой площади. На данном участке сформировалась
дубровниково-типчаково-эфедровая ассоциация. Общее число видов – 54, общее
проективное покрытие – 100%.
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Пробный участок № 2 находится в 1,5 км к западу от родника на высоте
75 м над у.м. Участок ровный, слабо вспаханный. До 1998 г. здесь находились
сельскохозяйственные угодья воинской части. Растительность представлена
тысячелистниково-льняно-зерновой ассоциацией. Общее число видов – 53,
общее проективное покрытие – 80-95%.

На пробном участке № 3 (контрольном) на южном склоне горы в 150 м от
участка № 2 наблюдается выход известняков на поверхность, что
обуславливает более низкое проективное покрытие. На более крутых элементах
мезорельефа при отсутствии антропогенной нагрузки сохранился петрофитный
вариант настоящей степи – полынно-зопноко-ковыльная ассоциация. Общее
число видов – 49, общее проективное покрытие – 60-65 %.

Пробный участок № 4 находится на восточном склоне горы Опук с
выраженным уклоном 50. На данном участке с 2005 по 2010 гг. периодически
происходили пожары. Это объясняется тем, что он расположен на границе
заповедника вблизи морского побережья, где отдыхают курортники и ловит
рыбу местное население. Вблизи участка находятся угодья местного
сельскохозяйственного предприятия, которое периодически выжигает стерню.
Здесь выявлена тысячелистниково-васильково-типчаковая ассоциация. Общее
число видов – 49, общее проективное покрытие – 85-90 %.

Пробный участок № 5 находится в 100 м к северо-западу от участка № 4
на восточной экспозиции горы Опук, имеется уклон 20-250. Участок также
испытывает периодическое пирогенное воздействие, что привело к разрушению
слоя подстилки и выпадению ряда многолетних растений. На данном участке
сформирована шалфейно-чистецово-типчаково-тысячелистниковая ассоциация.
Общее число видов – 47, общее проективное покрытие – 80 %.

Доминанты и субдоминанты в составе растительности пробных участков
представлены в табл. 1.

На исследованных пробных участках достаточно четко проявляется их
расчлененность в горизонтальном направлении на пятна, отличающиеся по
количественному соотношению разных видов растений, по продуктивности и
другим свойствам – мозаичность, обусловленная неоднородностью в экотопе,
деятельностью животных, средообразующим влиянием растений, а также
воздействием человека. Как видно из данных рис. 1, самые низкая численность
элементов мозаики выявлена на контрольном участке, поскольку минимальная
толщина почвенного покрова, высокий уровень инсоляции и прогрев почвы,
открытая, хорошо продуваемая местность не создают условия для
формирования мощной дернины, и она быстро минерализуется. Наибольшее
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число элементов мозаики (10) отмечено на участке № 1, что обусловлено
большим разнообразием условий существования растений (перепад высот,
своеобразие водного режима, выход известняка и пр.).

Таблица 1
Видовой состав доминант и субдоминант растительности на пробных

участках Опукского природного заповедника
№

участка Доминанты растительности Субдоминанты

1 Ephedra distachya, Festuca sulcata,
Teucrium chamaedrys

Achillea setacea, Carex michelii,
Dactylis glomerata

2 Zerna reparia, Linum exinum, Achillea
setacea

Linosiris villosa, Stippa cappilata

3 Stipa capillata, Phlomis pungens, Artemisia
caucasica

Salvia nemorosa, Euphorbia stepposa,
Marubium peregrinum

4 Festuca sulcata, Centaurea salonitana,
Achillea setacea

Artemisia caucasica, Anthemis ruthenicа,
Stachys cretica

5 Achillea setacea, Festuca sulcata, Stachys
cretica

Salvia nemorosa, Salviа sclarea,
Inula ensifolia

                                     №1                                                      № 2

                                     № 3                                                       № 4

http://ru.wikipedia.org/wiki/Salvia_sclarea
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 №5
Рис. 1. Мозаичность пробных участков:

№
участка

Виды в составе растительной мозаики пробных участков, согласно
Определителю высших растений Крыма под ред. Н.И. Рубцова [6]

1 1 –Teucrium chamaedrys; 2 – Stípa capillаta; 3 – Galium verum; 4 – Euphorbia
praecox; 5 – Dactylis glomerata; 6 – Ephedra distachya; 7 – Sonchus arvensis; 8 –
Scrophularia nodosa; 9 – Саrex melanostachya;
10 – Achillea setaceа

2 1– Achillea setacea; 2 –Phlomis pungens; 3 – Galium verum; 4 – Linum exinum; 5 –
Dactylis glomerata; 5 – Euphorbia amplexicaulis

3 1 – Phlomis pungens;  2  – Medicago romanica;  3  – Salvia sclarea;  4  – Euphorbia
helioscopia; 5 – Galium verum; 6 – Stípa capillаta

4 1 – Achillea setacea;  2  – Anthemis ruthenicа;  3  – Centaurea montana;  4  – Salvia
nemorosa;  5 – Potentilla recta;  6 – Stachys cretica;  7 – Centaurea salonitana;  8 –
Artemisia caucasica

5 1  – Eryngium campestre;  2  – Inula ensifolia;  3  – Stachys cretica;  4  – Seseli
libanotis; 5 – Achillea setacea; 6 – Salviа sclarea

На участке № 4 высокий показатель элементов мозаики (8) обусловлен
как частым воздействием огня на растительность, так и мощным почвенным
профилем, создающим при разнообразии микрорельефа оптимальные условия
для реализации многообразия горизонтальной структуры сообществ.

Таблица 2
Видовая насыщенность пробных участков Опукского природного заповедника

№
участка

Видовая насыщенность
0,1 м2 0,25 м2 1 м2

1 6,2 (3-11)  6,2 (4-10) 13,7 (7-23)
2 5,8 (3-10) 5,3 (4-9)  17,2 (12-29)
3 5,8 (2-11) 4,5 (3-6) 10,0 (6-13)
4 8,5 (5-14)  9,7(8-19)  20,4 (18-23)
5 8,1 (5-12)  8,5 (5-14) 18,7(15-22)

Как видно из данных табл. 2, показатели видовой насыщенности на
пробных площадях также существенно отличались: максимальное количество
видов было выявлено на участках №№ 4 и 5, минимальное – на контрольном

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Linum_elegans&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Salvia_sclarea
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участке № 3, где отмечены и самые низкие значения общего проективного
покрытия.

Результаты анализа систематической структуры растительности пробных
участков показали, что среди выявленных видов лидируют представители
семейств Роасеае, Аsteraceae и Fabaceae, а также виды из семейств Brassicaceae,
Lamiaceae, Caryophyllaceae и Apiaceae, основная биоморфа в которых
представлена поликарпическими травами. На всех пробных участках
главенствуют полурозеточные растения со стержневой корневой системой.

Таким образом, вследствие выраженного антропогенного воздействия (на
участках №№ 1 и 4) резко повышается дисперсность в сложении растительного
покрова, происходит увеличение числа элементов мозаики и видовой
насыщенности сообщества. Ведущими типами мозаичности являются
эпизодическая и фитогенная, особенно выраженные на участке № 4,
периодически подвергающемся огневому воздействию, что свидетельствует о
флористической неполночленности фитоценозов и возможности внедрения в их
состав новых видов.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИ
В СООБЩЕСТВАХ ОДНОЛЕТНИХ ГАЛОФИТОВ:

ПРИЗНАКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Котов С.Ф.
Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского

Взаимодействия между растениями являются важным фактором,
определяющим состав, структуру и динамику фитоценозов. К настоящему
времени многочисленными исследованиями подтверждено наличие таких

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


39

взаимодействий и, в первую очередь, конкуренции, в экстремальных условиях
засоленных земель [9,10]. Итог конкурентных взаимодействий, его влияние на
признаки и динамику сообщества может быть разным, но он тесно коррелирует
с напряженностью конкуренции. В связи с этим важна оценка силы
конкурентных взаимодействий в разных сообществах и в разных экологических
условиях. Особую актуальность этот вопрос приобретает в связи с
интенсивным засолением орошаемых земель и необходимостью их
рекультивации; более 10% из 7000 миллионов га возделываемых по всему миру
земель, в той или иной мере, подвержено засолению [8].

В Крыму, в результате сильной антропогенной трансформации, под
влиянием непродуманных мероприятий по орошению, неумеренного выпаса
скота, площадь засоленных земель неуклонно увеличивается. На солончаках
широко представлены сообщества настоящей солончаковой суккулентно-
травянистой растительности с доминированием однолетних галофитов
Salicornia perennans Willd., Suaeda acuminata (C. A. Mey.) Moq., Halimione
pedunculata (L.) Aellen, Petrosimonia oppositifolia (Pall.) Litv. В силу своих
особенностей фитоценозы, образованные популяциями однолетних галофитов
являются достаточно удобными объектами для разработки методических
подходов при оценке конкуренции между растениями в природных условиях.
Больших погрешностей при оценке взаимодействий в сообществах этих видов
позволяют избежать следующие обстоятельства: 1) сообщества солончаков
маловидовые, поэтому в них практически отсутствует диффузная конкуренция,
2) однолетники, в отличие от многолетних видов, не несут на себе «груза»
конкурентных взаимодействий предыдущих лет, 3) можно подобрать участки с
максимально выровненным фоном основных абиотических факторов
(увлажнение и засоление почвы).

Оценка влияния одного вида на другой проводилась на популяционном
уровне, в дальнейшем это позволяет перейти на уровень сообщества [2].

В ответ на конкуренцию за элементы питания со стороны своих соседей
растение реагирует снижением своей жизненности. Было показано, что
конкурентное давление тем выше, чем ближе конкурирующие особи находятся
друг к другу [1,11], т.е. в данном случае используется такой признак как
плотность.

Оценка жизненности основывается на морфометрических параметрах –
статических и динамических, как метрических, так и аллометрических.

Лучшим оценочным параметром жизненности среди статических
метрических морфопараметров является масса растения [6]; для оценки
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жизненности однолетних галофитов наиболее употребима воздушно-сухая
масса. Через потери массы от максимально возможной в данных условиях
местообитания, удобно оценивать напряженность конкуренции [3,7].
Воздушно-сухая масса тесно коррелирует с высотой растения (коэффициент
корреляции колеблется в пределах от 0,97 ± 0,19 до 0,99 ± 0,01 [4]);
использование высоты позволяет проследить динамику виталитета, проводя
прижизненные измерения высоты одного и того же растения в течение
вегетационного сезона. На основе этих морфометрических параметров
рассчитывали индекс конкуренции [3, 7]:

CI = mc – mn / mc ,

где CI – мера интенсивности конкуренции, mc – воздушно-сухая масса особи
вне конкуренции, mn – воздушно-сухая масса особи в условиях конкуренции.

Использование статических метрических морфопараметров позволило
установить влияние конкуренции на массу, высоту растения, диаметр его
стебля, число боковых ветвей, фитомассу репродуктивных органов, фитомассу
отдельного плода и отдельного семени, число цветков и плодов [5].

Статические аллометрические морфометрические параметры (отношение
высоты к диаметру, высоты к массе, диаметра к массе) были применены при
исследовании влияния конкуренции на аллометрию растений. В результате
установлено, что конкурентные взаимодействия являются причиной смены
простой аллометрии на сложную; конкуренция влияет на формы роста
однолетних галофитов [3]. Конкуренция снижает относительный прирост по
высоте [4], оказывает влияние на репродуктивное усилие [5].

Из динамических метрических и аллометрических морфометрических
параметров для оценки роли конкурентных взаимодействий мы широко
применяли абсолютную (AGR) и относительную скорость роста (RGR), а также
нетто-ассимиляцию (NAR) и производительность формировании листовой
поверхности (LAR). Конкуренция за ресурсы среды тормозит ростовые
процессы – показатели интенсивности роста AGR и RGR с увеличением
плотности популяции снижаются. Общие тренды в изменении показателей
интенсивности ростовых процессов аналогичны изменениям показателей
жизненности растений. Анализ динамики RGR характеризует основные этапы
роста однолетних галофитов. В первую фазу жизненного цикла особи (в фазу
накопления ассимилятов) наблюдается равномерное увеличение RGR, как
результат нарастания ассимиляционной поверхности, затем происходит
постепенная остановка роста к периоду формирования генеративной сферы
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растения. С переходом к цветению, т.е. в период образования генеративных
органов (вторая фаза), интенсивность ростовых процессов падает [4].

При оценке интенсивности конкурентных взаимодействий нами были
использованы два подхода: 1) методики, основанные на анализе
существующего распределения растений, 2) методики с искусственно
регулируемой напряженностью конкурентных взаимодействий (эксперименты с
удалением растений) [2, 4]. Оба этих подхода основаны на связи жизненности
растений с расстоянием до ближайших конкурентов [1, 11]. Во всех случаях
использовались вышеперечисленные морфологические параметры. Как
показали исследования, оба методических подхода дают сходные результаты
при оценке конкуренции и являются взаимодополняющими.
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ЕКОЛОГО-ФЛОРИСТИЧНА ОЦІНКА ПРИДОРОЖНІХ ЕКОТОНІВ

Морозова Т.В., Скибінська Г.М., Мельник Т.О.
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Однією з характерних особливостей горизонтальної структури бiоценозiв
є перехiднi смуги вiд одного до іншого фітоценозу, або екотони. Угруповання
зрідка є утворами дискретними, i звичайно вони переходять одне в одне як в



42

просторі, так i в часi. Смуги екотону мiж рiзними угрупованнями
характеризуються не лише шириною, але й чисельністю видів. Тут
представлені види обох сусiднiх бiоценозiв. Проте в екотонах часто оселяються
види, які не трапляються нi в одному, нi в іншому біоценозах.
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Рис. Поліграми перекриття екологічних шкал за екологічними факторами

Нами проаналізовано видове різноманіття фітоценозу придорожнього
екотону. Даний екотон характеризується наявністю сегетальної (бур’яново-
польової) рослинності та рудеральних видів. Рівень забур’яненості
визначається насамперед фітоценотичною здатністю самих культурних рослин
до пригнічення бур’янів, ґрунтово-погодними умовами, характером і ступенем
потенційної засміченості ґрунту тощо. Отже, для цього екотону характерний
змішаний видовий склад рослинності, що охоплює лучні види.

Аналіз поліграм перекриття екологічних шкал за показниками, що
характеризують кліматоп, показав, що відсоток перекриття екологічних шкал за
відношенням до терморежиму коливається від 35% до 71%. В цілому, серед
видів даної екосистеми за відношенням до терморежиму переважають
представники субмезотермів. Відсоток перекриття екологічних шкал за
відношенням до вологості клімату (омброрежиму) коливався від 13% до 67%. У
даній екосистемі відмічено домінування представників мезоаридофітів. Аналіз
перекриття екологічних шкал за відношенням до континентальності клімату
(контрасторежиму) показав коливання від 27% до 93%. У дослідженій
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екосистемі за відношенням до континентальності клімату переважають
представники геміконтиненталів. Відсоток перекриття екологічних шкал за
відношенням видів до суворості зим (кріорежиму) коливався від 47% до 71%. У
спектрі екологічних груп переважали субкріофіти та гемікріофіти.

Аналіз поліграм перекриття екологічних шкал за показниками, що
характеризують едафотоп, показав, що відсоток перекриття екологічних шкал
вмісту нітрогену у ґрунтах практично залишається незмінним. Відсоток
перекриття екологічних шкал дослідженого фітоценозу за відношенням до
вологості ґрунту коливався від 26 до 61. У спектрі екологічних груп за
відношенням до даного фактору переважають мезофіти

Подальші наші дослідження стосувалися аналізу відсотку перекриття
екологічних шкал за відношенням до кислотності ґрунту; даний показник
коливався від 13 % до 92 %. У даній екосистемі домінуючими є представники
такої екологічної групи як нейтрофіли. За відношенням до узагальненого
сольового режиму ґрунту відмічено коливання  від 11 % до 100 %. У спектрі
екологічних груп за відношенням до даного екологічного фактору переважають
семіевтрофи.

РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ «КУНЧЕРОВСКОЙ
ЛЕСОСТЕПИ» В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Новикова Л.А., Леонова Н.А., Панькина Д.В., Кулакова Д.А.
Пензенский государственный университет

«Кунчеровская лесостепь» – является одним из пяти участков
государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь». Участок
впервые включает в себя как степные [1, 2], так и лесные природные комплексы.

Лесная растительность «Кунчеровской лесостепи» представлена
формациями дубовых, сосновых, осиновых и березовых лесов.

Дубравы являются преобладающим типом растительности Кунчеровской
лесостепи и занимают более 40% площади участка. Доминируют Querceta
pratoherbosa (дубравы остепненные), которые формируются на плакорных и
выровненных привершинных поверхностях, крутых и пологих склонах южной,
западной и восточной экспозиций и представлены 4 ассоциациями. Древесный
ярус образуют растения дуба (Quercus robur L.) пониженной жизненности иногда
с незначительным участием березы (Betula pendula Roth). Ярус кустарников
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образуют неморальные – клен татарский (Acer tataricum L.), бересклет
бородавчатый (Euonymus verrucosa Scop.) и степные виды – вишня степная
(Cerasus fruticosa Pall.), ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex
Volosch.) Klaskova), слива колючая (Prunus spinosa L.). Для травяного яруса
отмечено максимальное среди всех дубовых лесов видовое разнообразие: наряду с
неморальными видами отмечается значительное участие также лугово-степных –
костреца берегового (Bromopsis riparia (Rehm.) Holub), вейника наземного
(Calamagrostis epigeios (L.) Roth), коротконожки перистой (Brachypodium pinnatum
(L.) Beauv.), лапчатки белой (Potentilla alba L.), подмаренника настоящего (Galium
verum L.), герани кроваво-красной (Geranium sanguineum L.), бедренеца
камнеломки (Pimpinella saxifraga L.), ириса безлистного (Iris aphylla L.), клевера
альпийского (Trifolium alpestre L.), довольно обычны виды ковылей – перистый (S.
pennata L.,) и узколистный (S. tirsa Stev.).

Реже встречаются Querceta nemoraliherbosa (дубравы неморальнотравные),
формирующиеся по пологим склонам северной экспозиции, представленные 2
ассоциациями. I ярус образован дубом черешчатым с единичным участием осины
(Populus tremula L.) и/или березы бородавчатой. Кустарниковая синузия хорошо
сформирована и представлена бересклетом бородавчатым и кленом татарским. В
травяном покрове доминирует неморальное разнотравье: сныть обыкновенная
(Aegopodium podagraria L.),  ландыш майский (Convallaria majalis L.), фиалка
удивительная (Viola mirabilis L.), чина весенняя (Lathyrus vernus (L.) Bernh.),
отмечается участие злаков: мятлика дубравного (Poa nemoralis L.), вейника
тростниковидного (Calamagrostis arundinacea (L.) Roth), коротконожки перистой.

Осинники широко распространены на территории «Кунчеровской
лесостепи» и занимают второе место по площади после дубрав. Tremuleta
nemoraliherbosa (осинники неморальные) формируются по склонам северной
экспозиции и представлены 2 ассоциациями. Древесный ярус образован осиной, а
подлесок кленом татарским и бересклетом бородавчатым, иногда крушиной
ломкой (Frangula alnus Mill.), реже жёстером слабительным (Rhamnus cathartica
L.). Травяной одновидовой или маловидовой, представлен снытью обыкновенной,
ландышем майским иногда с единичным участием земляники лесной (Fragaria
vesca L.).

Tremuleta nemoralo-pratoherbosa (осинники неморально–остепненные)
разнообразны по составу и структуре, представлены 5 ассоциациями.
Древесный ярус образуют растения осины, могут присутствовать клен
остролистный (Acer platanoides L.), липа сердцевидная (Tilia cordata Mill.), береза
бородавчатая. Для этих сообществ характерно высокое участие подроста деревьев
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– дуба, клена остролистного, рябины обыкновенной и кустарников – калины
красной (Viburnum opulus L.), клена татарского, бересклета бородавчатого. Ярус
кустарников образован кленом татарским и бересклетом бородавчатым, иногда
крушиной ломкой, вишней степной, реже жёстером слабительным. Травяной
покров при высокой сомкнутости древесно-кустарникового полога – одновидовой
или маловидовой, представлен снытью обыкновенной, ландышем майским иногда
с единичным участием земляники лесной, в более разреженных сообществах –
многовидовой с доминированием коротконожки перистой, ежи сборной (Dactylis
glomerata L.), перловника поникающего (Melica nutans L.), сныти обыкновенной, а
также лазурника (Laser trilobum (L.) Borkh.), вейника тростниковидного,
костяники (Rubus saxatilis L.), крапивы двудомной (Urtica dioica L.), репешка
обыкновенного (Agrimonia eupatoria L.), клевера альпийского, василисника малого
(Thalictrum minus L.), молочая полумохнатого (Euphorbia semivillosa Prokh.), осоки
колючковатой (Carex muricata L.) и других, именно в таких сообществах
сохранились редкие для Пензенской области виды – лилия саранка (Lilium
martagon L.), бубенчик лилиелистный (Adenophora lilifolia (L.) A. DC.).

Сосновые леса участка имеют как искусственное, так и естественное
происхождения. Как правило древесный ярус образован сосной обыкновенной
(Pinus sylvestris L.) с дубом. В прорывах верхнего полога формируются
кустарники: бересклет бородавчатый, клен татарский, вишня степная, крушина
ломкая. В травяном покрове доминирует разнотравье – сныть обыкновенная,
ландыш майский, лазурник трехлопастный, костяника, лапчатка белая,
подмаренник настоящий, герань кроваво-красная, пиретрум щитковый
(Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.), буквица лекарственная (Stachys officinalis
(L.) Trevis.), присутствуют злаки и осоки – вейник тростниковидный, типчак
(Festuca valesiaca Gaudin), кострец Беннекена (Bromopsis benekenii (Lange) Holub),
мятлик лесной, келерия сизая (Koeleria glauca (Spreng.) DC.), вейник наземный,
осока ранняя (Сarex praecox Schreb.).

Очень редко встречаются сосняки лишайниково-разнотравные (только на
крутых склонах южной экспозиции с выраженными эрозионными процессами).
Подлесок отсутствует. Травяной покров образован осокой приземистой (Carex
supina Willd. ex Wahlenb.), келерией сизой, геранью кроваво-красной,
васильком Маршалла (Centaurea marschalliana Spreng.), цмином песчаным
(Helichrysum arenarium (L.) Moench), ковылем уклоняющимся (Stipa anomala P.
Smirn.). Напочвенный покров образован кустистыми лишайниками из рода
кладония, образующими пятна площадью 4 – 6 м2.
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Betuleta pratoherbosa (березняки остепненные) встречаются в виде
небольших по площади участков по всей территории «Кунчеровской
лесостепи», представлены 2 ассоциациями. I ярус образован березой
бородавчатой, иногда с участием дуба черешчатого, сосны обыкновенной и
ольхи черной (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), реже осины. Подлесок представлен
бересклетом бородавчатым, кленом татарским, крушиной ломкой. Хорошо
развит травяной покров, образованный преимущественно разнотравьем с
участием злаков: снытью обыкновенной, костяникой, земляникой лесной,
медуницей мягкой (Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem.), лапчаткой белой,
осокой горной (Carex montana L.), перловником поникшим, полевицей тонкой
(Agrostis tenuis Sibth.), коротконожкой перистой.

Особенно разнообразна травяная растительность этого заповедного
участка. Преимущественно на водоразделах развиваются луговые степи (67,1 %
площади), для которых характерно меньшее участие степных видов (от 51 до
79 %). Преобладают в основном мезоксерофиты (от 51 до 73 %). Травостой
луговых степей выше и гуще: ОПП по сравнению с настоящими степями
несколько выше (51 – 77 %). Луговые степи представлены 13 ассоциациями, из
которых 5 относится к дерновиннозлаковым, 2 – к корневищнозлаковым, 1 – к
корневищноосоковым, 3 – к разнотравным и 2 – к кустарниковым. Наибольшую
площадь занимают луговые дерновиннозлаковые степи, в которых
доминируют: овсец пустынный – Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski,
ковыль волосовидный (тырса) – Stipa capillata L., к. узколистный, к. перистый,
к. опушеннолистный – S. dasyphylla ﴾Lindem﴿ Trautv. В меньшей мере
представлены луговые корневищнозлаковые степи с доминированием костреца
берегового и даже вейника наземного в особых условиях. Луговые
корневищноосоковые степи представлены всего одной ассоциацией с
доминированием осоки приземистой. Они развиваются на нарушенных
участках водораздела (многочисленные дороги) в северной части участка.
Луговые разнотравные степи объединены в три ассоциации, в которых на фоне
степного разнотравья (Filipendula vulgaris Moench) выделяются: овсец
пустынный, ковыль узколистный и вейник наземный. Сообщества этих
ассоциаций чаще всего находятся на границе участка по соседству с лесными
сообществами и испытывают их влияние. Кустарниковые луговые степи
представлены только двумя ассоциациями. В их формировании принимают
участие: ракитник, реже – спирея городчатая – Spiraea crenata L., вишня
степная, миндаль низкий – Amygdalus nana L., слива колючая (терн). Отдельные
кусты ракитника русского рассеяны по всей территории «Кунчеровской степи».
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Остепненные луга (15,3 % площади) развиваются по верховьям балок,
лощинам, полянам и опушкам леса, но довольно большую площадь они
занимают и на водоразделах. ОПП в них колеблется от 30 до 68 % в
зависимости от ассоциации. Преобладают луговые элементы (58 – 85 %),
причем в основном ксеромезофиты (52 – 83 %). Наиболее распространенными
являются сообщества ассоциации с доминированием вейника наземного. Две
других ассоциации с доминированием мятлика узколистного – Poa angustifolia
L. и пырея среднего – Elytrigia intermedia (Host) Nevski занимают
незначительную площадь и связаны с различными нарушениями растительного
покрова. В разнотравных остепненных лугах с преобладанием земляники
зеленой Fragaria viridis (Duch.) Weston, также участвует вейник наземный.

По склонам преимущественно южной экспозиции развиваются настоящие
степи (17,6 % от площади всего участка). Они характеризуются довольно низким
и разреженным травостоем; ОПП составляет от 28 до 46 %. Для настоящих
степей характерно высокое участие степных элементов (от 83 до 100 %), причем
преобладают настоящие ксерофиты (от 73 до 97 %). Настоящие степи
представлены четырьмя ассоциациями, из которых три – дерновиннозлаковые и
одна – разнотравная (Potentilla arenaria Borkh.). Дерновиннозлаковые настоящие
степи характеризуются преобладанием следующих видов: ковыля
уклоняющегося (днепровского), овсяницы валисской (типчака), келерии сизой
(тонконога). Наибольшую выраженность имеет ассоциация с доминированием
ковыля уклоняющегося, сообщества которой занимают подбровочные склоны
южной экспозиции, особенно в восточной части степи. Этот участок до
организации заповедника находился под интенсивным антропогенным влиянием
(чрезмерный выпас скота). Поэтому в настоящее время здесь наблюдаются
активные процессы демутации степной растительности. Значительно меньшее
распространение имеют сообщества двух других ассоциаций
дерновиннозлаковых настоящих степей с доминированием овсяницы валисской
(типчака) и келерии сизой (тонконога). Они формируются в условиях
естественной (склоновой) и искусственной (бывший карьер) эрозии, что
тормозит процессы восстановления растительного покрова. Настоящие
разнотравные степи также развиваются на южных склонах, но сильно
расчлененных. В составе ассоциации доминирует Potentilla arenaria Borkh., а
также отмечается редкий вид – гвоздика песчаная – Dianthus arenarius L.

Незональная луговая растительность «Кунчеровской лесостепи» (90 %)
представлена остепненными (51 %), настоящими (36 %) и болотистыми (3 %)
лугами. Остепненные луга развиваются по неглубоким верховьям балок и их
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отвершкам, а также по северным и восточным склонам более глубоких балок.
На месте сведенных лесов (на полянах), в зависимости от степени
антропогенного воздействия на растительность, формируются остепненные
луга (сенокосный режим) или настоящие луга (интенсивный выпас). Под
влиянием лесов (на прогалинах) образуются, в основном, настоящие (на
выровненных участках) или болотистые (по понижениям) луга.

Список использованных источников
1. Келлер Б.А. Флористические, геоботанические и экологические заметки / Б.А. Келлер // Тр.
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ПРОГРАМА МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ ALLIUM
URSINUM L. (ALLIACEAE) В ЛІСОВИХ ФІТОЦЕНОЗАХ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Петруняк Л.Д.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

На сьогодні однією із найзагальніших проблем є проблема збереження
рідкісних і зникаючих видів рослин. Особливої уваги потребує дослідження
ранньовесняних ефемероїдів. Тому на даний час, популяційні дослідження цих
видів є дуже важливими.

Об’єктом наших досліджень є ценопопуляції Allium ursinum L.,  їх
поширення на Прикарпатті, популяційна структура, охорона. Даний вид
включений до Чернової Книги України [6], оскільки в результаті дії
антропогенного фактору скорочується чисельність їх популяцій. Тому
популяції даного виду потребують комплексного дослідження.

В роботі ми досліджуємо загальноприйняті методи дослідження.
Стаціонарні та напівстаціонарні дослідження на протязі 2012 року

виконувались у лісових фітоценозах Івано-Франківської області. На
досліджуваних територіях проводились геоботанічні та біоекологічні
дослідження.

Для визначення місцезростань виду здійснювались маршрутні
дослідження [4], а також опрацьовувались гербарні зразки інституту ботаніки
ім. М.Г. Холодного НАНУ та Прикарпатського національного університету ім.

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.botany.kiev.ua%2F&ei=S0pnUYLvMpSqhAeW3IGICQ&usg=AFQjCNEym9fBiQ15kxaupSfHEm_FWxtmug&bvm=bv.45107431,d.ZWU
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В.Стефаника, проводилось анкетування по всіх лісництвах Івано-Франківської
області, із яких було отримано інформацію про місцезростання A. ursinum L.

Проводили збір матеріалу для вивчення біоморфологічних особливостей
популяцій даного виду. Встановлення рясності даного виду визначали за
допомогою окомірного методу за шкалою О. Друде [3].

Відповідно до програми моніторингу було закладено пробні площі по 1м2

в умовах різного господарського використання та охоронного режиму:
- пояс ялицево-букових лісів в околицях с. Микуличин (Кв.25, вид.8),

Дора (Кв.25., вид.18), Делятин (Кв.20, вид.15).
- пояс буково-ялицевих та буково-дубових лісів на території

Печеніжинського лісництва (Кв.1, вид.10);
- пояс дубово-ялицевих лісів – Шепарівське лісництво (Кв.1, вид.27).
- пояс букових лісів в околицях с.Мединя та с. Боднарів.
В основу фенологічних досліджень покладена реєстрація послідовних фаз

розвитку і росту рослин [1].
Вікові стани виділяли за схемою Т.А. Работнова з доповненням

О.В.Смірної. Розпочато вивчення онтогенезу за О.В.Смірновою [5].
За методикою Ю.А.Злобіна планується вивчення віталітетної структури

ценопопуляцій A. ursinum L. [3].
Для кожної ознаки обчислюється середнє арифметичне значення,

дисперсія, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, статистична
похибка. Достовірність отриманих результатів оцінюється за допомогою
критерію Стьюдента.

Дана програма передбачає дослідження насінної продуктивності даних
видів за методикою І.В. Вайнагія [2]. Планується відібрати по 25 генеративних
особин у кожній популяції за принципом випадковості, відповідно до цього
визначити потенційну насіннєву продуктивність, фактичну насінну
продуктивність і коефіцієнт обнасінення [7].

Отже, програма моніторингу за станом популяцій A. ursinum L.
передбачає закладання пробних площ для визначення стану популяцій,
дослідження структури та онтогенезу популяцій, насіннєвої продуктивності, а
також розроблення заходів щодо охорони та раціонального використання A.
ursinum L. у лісових фітоценозах Івано-Франківської області.

Список використаних джерел
1. Бейдеман И.Н. Изучения фенологий растений // Полевая геоботаника. М.; Л.: Наука, 1960. - Т.
2. - 336 с. 2. Вайнагій И.В. О методике изучения семенной продуктивности растений // Ботан.
Журн. – 1974. – 59, № 6. – С.321-331. 3. Злобин Ю. А. Принципы и методы изучения
ценотических популяций растений. – Изд-во Казан. ун-та, 1989. – 146 с. 4.Работнов Т.А.
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Определение возрасного состава популяций видов в сообществе // Полевая геоботаника, Т.З. -М.
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РОЗМІРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЖИТТЄВІСТЬ ДРІБНОГО
ПІДРОСТУ ДЕЯКИХ ШИРОКОЛИСТЯНИХ ПОРІД

В УРОЧИЩІ «РЕТИЦЬКА ДАЧА»

Скляр В.Г., Дегтярьов В.М.
Сумській національний аграрний університет

У стосунках людини з навколишнім природним середовищем
невиснажливе, або збалансоване використання біоресурсів, є одним з
найважливіших принципів збереження біорізноманіття. Цей підхід є актуальним і
для лісових фітоценозів. Вирішення проблеми використання та відтворення лісів
України на принципах збалансованого розвитку має загальнодержавне значення і
віддзеркалює сучасні процеси та тенденції в світі та Європі [4].

В свою чергу, впровадження лісокористування та відтворення лісів, що
базуються на принципах збалансованого розвитку, вимагає ретельного
вивчення біорізноманіття лісових фітоценозів та стану їх природного
поновлення. Успішність останнього значною мірою визначається рівнем
життєвості та розмірними параметрами підросту провідних лісоутворюючих
видів, що формується під наметом лісових угруповань. Проведення досліджень,
спрямованих на розкриття особливостей, закономірностей природного
поновлення є доцільним і для урочища «Ретицька дача», розташованого в
центральній частині Кролевецького району Сумської області, тому як в межах
даного урочища представлений досить великий масив лісів, типових для
північної частини України.

В даній публікації відображені результати оцінки стану дрібного підросту
як ключової фази процесу самопідтримання лісів. Вивченням були охоплені дві
деревні породи, що поновлюються в урочищі «Ретицька дача» найбільш
активно: клен гостролистий (Acer platanoides L.) та дуб звичайний (Quercus
robur L.).
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Таблиця 1
Перелік статичних метричних морфопараметрів, що оцінювались у

дрібного підросту
Назва морфопараметра Умовні позначення Одиниця виміру

Загальна маса рослин W г
Загальна фітомаса листків WL г
Фітомаса одного листка wl г
Висота рослин h см
Загальна площа поверхні листків A см2

Площа одного листка a см2

Загальна кількість листків NL шт.
Кількість бічних пагонів B шт.
Діаметр стовбура d см

Оцінка стану лісових фітоценозів урочища «Ретицька дача була здійснена
з використанням загальноприйнятих геоботанічних методів [2]. Розмірні ж
параметри особин дрібного підросту оцінені за допомогою морфометричного
аналізу, який супроводжувався врахуванням ряду морфопараметрів. При цьому
були оцінені як статичні метричні показники (визначались в результаті вимірів
кількості, ваги або розмірів органів рослин тощо), так і статичні алометричні
(відображують співвідношення в розвитку різних частин рослини. Життєвість
підросту була визначалась за методикою віталітетного аналізу з опорою на такі
показники, як фітомаса надземної частини (W), розмір листкової поверхні (А) і
висота особин (h) [3].

Встановлено, що рослинний покрив урочища «Ретицька дача»
сформований з соснових, дубово-соснових та дубових лісів. В складі лісової
рослинності урочища особливо цінними є чисті дубові ліси природного
походження віком 90-120 років. Ці ліси займають площу близько 240 га і є
місцезростанням ряду цінних лікарських, а також рідкісних рослин. Зокрема,
тут наявні популяції лілії лісової (Lilium martagon L.) та любки дволистої
(Platanthera bifolia (L.) Rich.), а також перстача білого (Potentilla alba L.),
конвалії звичайної (Convallaria majalis L.), анемони дібровної (Anemone
nemorosa L.), фіалки дивної (Viola mirabilis L.). Відповідно, питання
забезпечення сталого існування цих фітоценозів шляхом природного
поновлення є актуальним [1].
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Таблиця 2
Перелік статичних алометричних морфопараметрів, що оцінювались у

дрібного підросту

Назва морфопараметра
Умовні позначення та
розрахункові формули

морфопараметрів
Одиниця виміру

Площа листків на одиницю фітомаси
Фотосинтетичне зусилля
Відносний приріст
Відношення загальної площі листків
до діаметра
Співвідношення між висотою особин
та діаметром їх стовбура
Кількість бічних пагонів, що
формуються на одиницю висоти
рослин

LAR = A / W
LWR = WL / W
HWR = H/ W

ADR=A/d

HDR = h/d

B/h= B/h

см2/г
г/г

cм/г
см/г

см/см

шт./см

Під наметом чистих дубових лісів урочища «Ретицька дача» наявний
дрібний підріст Q. robur та A. рlatanoides. Йому притаманна спрощена
морфологічна структура. Особини сформовані з невеликого числа пагонових
модулів. У найпростішому випадку рослини мають тільки головну вісь і не
несуть бічних пагонів, але зустрічаються й розгалужені екземпляри, що мають
2-3 порядок галуження (табл. 3).

Результати вивчення морфологічних параметрів рослин, свідчать що
особини кожної породи в умовах урочища «Ретицька дача» мають свої
особливості зовнішнього вигляду. З метою їх наочного відображення нами були
розроблені морфограми особин (рис. 1). Ці ілюстрації засвідчують, що еколого-
ценотичні умови даного лісового урочища сприяють формуванню великих (W =
13,9+1,22 м, h = 40,6+1,59 см, d = 0,71+0,030 см), добре обліствленних (Nl =
15,6+1,79 шт., A = 607,7+60,67 см2) особин дрібного підросту A. рlatanoides. У
Q. robur в даному урочищі чітко проявляється тенденція на формування як
можна більшої листової поверхні: площа одного листа, фотосинтетичне дещо
зусилля, відношення площі листя до фітомаси в даних лісорослинних умовах
мають дуже високі значення. Ще однією важливою особливістю архітектоніки
підросту Q. robur є те, що зростання у висоту забезпечується дуже незначна
"вкладеннями" фітомаси: HWR = 7,0+2,87 cм/г, у той час як в більшості лісів
північної частини Сумської області величина цього морфопараметра у дрібного
підросту Q. robur складає 4,4 - 5,1 см/м.
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Таблиця 3
Морфометричні параметри підросту в урочищі «Ретицька дача»1

Морфопараме
три та їх
одиниці
виміру

Acer platanoides Quercus robur

xS±X xS±X

Вік (років) 7,8 + 0,16 7,2 + 0,32
Статичні метричні

W, г
WL, г
Wl, г
h, см
d, см
A, см2

а, см2

Nl, шт.
B, шт.

13,9 + 1,22
6,8 + 0,59
0,5 + 0,04

40,6 + 1,59
0,71 + 0,030
607,7+60,67
42,3 + 3,13
15,6 + 1,79
3,4 + 0,65

8,8 + 0,82
3,5 + 0,34
0,3 + 0,03

31,2 + 1,39
0,66 + 0,026

337,6 + 30,50
30,6 + 2,87
12,6 + 1,37
4,1 + 0,50

Статичні алометричні
LWR, г/г
LAR, см2/г
HWR, cм/г
HDR, см/см
ADR, см/г
B/h, шт./см

0,5 + 0,01
43,4 + 1,20
3,3 + 0,21

58,6 + 2,09
836,5+60,56
0,08 + 0,02

0,5 + 0,07
46,8 + 6,36
56,0 + 2,22
7,0 + 2,87

587,6 + 47,19
0,13 + 0,018

1Примітка: умовні позначення морфопараметрів відповідають наведеним в таблицях 1 та 2

За результатами застосування віталітетного аналізу встановлено, що
субпопуляція дрібного підросту A. platanoides є процвітаючою, значення
індексу якості для неї становлять 0,45, а частка рослин низької життєвості
(класу «с» віталітету) не перевищує 10%.

Порівняно з A. platanoides, життєвість підросту Q. robur є зниженою.
Його субпопуляція відноситься до категорії депресивних. В її складі
найбільшою є частка (70%) рослин класу «с» віталітету.

Таким чином, результати вивчення морфологічних параметрів рослин,
свідчать що особини дрібного підросту Q. robur та A. platanoides в умовах
урочища «Ретицька дача» мають свої особливості зовнішнього вигляду та
вирізняються досить певними величинами провідних морфопараметрів. Виходячи
із даних віталітетного аналізу дрібного підросту провідних лісоутворюючих видів,
вважаємо, що угруповання урочища «Ретицька дача» мають потенціал для
самопідтримання і довготривалого існування. Однак, з врахуванням того, що
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підріст Q. robur має порівняно низьку, а підріст A. platanoides, навпаки досить
високу життєвість, не виключаємо, що в майбутньому в складі дубових лісів
даного лісового урочища може збільшитьсь частка A. platanoides.

 - морфограма особин дрібного підросту Acer platanoides;
 - морфограма особин дрібного підросту Quercus robur.

Рис.1. Морфограма особин Acer platanoides та Quercus robur.
Умовні позначення морфопараметрів відповідають таблицям 1 та 2.
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ВИВЧЕННЯ ФІТОЦЕНОТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ВИДІВ
ТРАВ'ЯНИСТОЇ РОСЛИННОСТІ ЗА ФІТОМАСОЮ В СТЕПОВИХ
УГРУПОВАННЯХ ПІДЗОНИ ТИПЧАКОВО-КОВИЛОВИХ СТЕПІВ

Шевчук Н.Ю.
Криворізький ботанічний сад НАН України

Серед важливих ознак, що виражають різні сторони структури
рослинних угруповань, є фітоценотична активність видів. Фітоценотична
активність видів – один із найсуттєвіших критеріїв дослідження рослинних
видів. Цей показник інтегровано відбиває різні сторони будови та структури
рослинних угруповань, а також відображає життєвість місцевих популяцій
[4]. Активність виду обумовлена його ценотичною роллю, місцем, що він
займає серед інших у результаті сформованих зв'язків [4]. Це поняття
розроблене і застосовується в геоботаніці досить давно [5]. Для оцінки
фітоценотичної активності видів такі вчені, як Б.А. Юрцев [4], Я.П. Дидух
[2], Р.І. Бурда [1] та інші використовували різні показники, у тому числі
зустрічальність, широти еколого-ценотичної амплітуди, проективне
покриття, чисельність та ін. Згідно Б.А. Юрцева [4], активність виду це –
міра «процвітання» виду в ценозі, тому ми поставили за мету з’ясувати
рівень фітоценотичної активності видів трав'янистої рослинності за
фітомасою в степових фітоценозах. Динаміка фітоценотичної активності
видів за фітомасою може служити критерієм динамічних процесів, що
відбуваються в організації природних трав'янистих фітоценозів та бути
одним із об’єктивних показників при дослідженнях.

Для оцінки фітоценотичної активності (Фа) видів трав'янистої
рослинності за фітомасою в степових фітоценозах використані розробки Б.А.
Юрцева [4] з невеликими модифікаціями, тобто у якості другого множника
взято не проективне покриття, а відносну участь виду за фітомасою в
угрупованнях. Надземна маса найбільш повніше показує фітоценотичне
значення виду в угрупованні, ніж проективне покриття, чисельність та інші
показники, і, передусім необхідна для виділення домінантів [3]. Таким чином,
формула для визначення Фа виду за фітомасою має такий вигляд:

Фа = (З·Уб)1/2, де Фа – фітоценотична активність виду; З – відносна
зустрічність; Уб – відносна участь виду за фітомасою.

Для аналізу участі видів у складі надземної частини по Фа за фітомасою
виділено 5 груп [2]. До 1 групи відносяться види, що мають Фа до 1%, до 2
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групи – до 5%, до 3 групи – до 10%, до 4 групи – до 20% і до 5 групи – більше
20%. Фа видів трав'янистої рослинності за фітомасою визначалась у 2003-2004
рр. в степових угрупованнях. Назви видів подані за останніми
номенклатурними розробками [6]. Дослідження Фа видів за фітомасою в
степових угрупованнях проводились на 3 ключових ділянках.

Ключова ділянка 1. “Балка Зелена” – знаходиться на межі підзон
різнотравно-типчаково-ковилових (північних) і типчаково-ковилових
(південних) степів в 1 км на схід від залізничної станції Полтавка
(Широківський район Дніпропетровської області). Ґрунти: дерново-степові.

На цій ключовій ділянці були виділені три пробні ділянки:
1 – фітоценоз з домінуванням Stipa capillata L. Положення в рельєфі: верхня
частина похилого схилу балки. Екосистема транзитно-автономного типу.
2 – фітоценоз з домінуванням Jurinea brachycephala Klokov. Рельєф: крутий
схил балки. Екосистема транзитного типу, добре дренована.
3 – фітоценоз з домінуванням Galatella villosa (L.) Rchb.f. Положення в
рельєфі: верхня частина схилу, помірно крута. Екосистема транзитно-
автономного типу.

Ключова ділянка 2. “Балка Комарова” розташована за 1,5-2 км на північ
від с. Шестірня Широківського району Дніпропетровської області. Ґрунти:
чорноземи південні потужні та середньопотужні.

На цій ключовій ділянці були виділені три пробні ділянки:
4 – фітоценоз з домінуванням Stipa capillata. Положення в рельєфі: похилий
схил балки. Екосистема транзитно-автономного типу.
5 – фітоценоз з домінуванням Galatella villosa. Положення в рельєфі: частина
похилого схилу. Екосистема транзитно-автономного типу.
6 – фітоценоз з домінуванням Linum czerniaevii Klokov. Положення в рельєфі:
крутий схил балки. Екосистема транзитного типу, добре дренована.

Ключова ділянка 3. Макросхил долини р. Інгулець у районі с. Пригір’я,
який розташований в північній частині підзони південних степів,
Високопільського району Херсонської області. Ґрунти: дерново-степові.

На цій ключовій ділянці були виділені дві пробні ділянки:
7 – фітоценоз з домінуванням Stipa capillata. Положення в рельєфі: верхня
частина похилого схилу балки. Екосистема транзитно-автономного типу.
8 – фітоценоз з домінуванням Jurinea brachycephala. Положення в рельєфі:
крутий схил балки. Екосистема транзитного типу, добре дренована.

В результаті проведених досліджень розподіл Фа видів за фітомасою має
наступний вигляд. Так, найвищий цей показник (Фа більше 20%) відмічений
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для домінантного виду Stipa capillata (проб. діл. 1) на ключовій ділянці “Балка
Зелена” (ключ. діл. 1), який стабільно високий за роки досліджень. Дещо
менший він за величиною, але також постійний для Teucrium polium L. (Фа до
20%), Marrubium praecox Janka (Фа до 10%) та Euphorbia virgata Waidst. et Kit.
(Фа до 5%). Слід відмітити значне зменшення Фа за фітомасою у 2003 р. для
таких видів, як Veronica barrelieri Schott – Фа до 20%, Potentilla incana P.
Gaerth., B. Mey. et Scherb. і Linum hirsutum L. – Фа до 10%, Thymus´ dimorphus
Klokov et Des.-Shost. – Фа до 5% та Stachys recta L. і Securigera varia (L.) Lassen
з Фа до 1%.

У 2004 р. з’являються два нових домінанта з високою Фа – Odontites
luteus (L.) Clairv. і Jurinea brachycephala та субдомінант – Chamaecytisus
graniticus (Rehman) Rothm. з Фа до 20%. Необхідно відзначити вагоме
зменшення Фа за фітомасою для таких видів, як Veronica barrelieri, Convolvulus
lineatus L., Minuartia leiosperma Klokov і Centaurea marschalliana Spreng.  з Фа
до 10% та Euphorbia seguieriana Neck. і Caragana frutex (L.) K. Koch з Фа до 5%.

На схилах, в фітоценозі з домінуванням Jurinea brachycephala (проб.
діл.  2) на ключовій ділянці “Балка Зелена” (ключ.  діл.  1) цей вид має високу
постійну за роками Фа.  В 2003 р.  відмічено зменшення цього показника для
Centaurea marschalliana (Фа до 20%), Potentilla incana (Фа до 10%) та Cenista
scythica Pacz.  з Фа до 5%.  У 2004  р.  лише один вид – Cephalaria uralensis
(Murray)  Roem.  et  Schult.  мав невисокі показники Фа за фітомасою (Фа до
5%).

В фітоценозі з домінуванням Galatella villosa (проб. діл. 3) на ключовій
ділянці “Балка Зелена” (ключ. діл. 1) стабільно високі показники Фа за
фітомасою (Фа більше 20%)  за два роки спостережень мали два домінантних
вида – Galatella villosa та Stipa capillata. Дещо менший цей показник за
величиною, але також стабільний з роками, характерний для Marrubium
praecox (Фа до 10%). У 2004 р. Фа за фітомасою до 20% мав лише Stipa
lessingiana Trin. et  Rupr.,  Фа до 10%  – Veronica barrelieri, Teucrium polium,
Salvia nutans L. та Caragana frutex з Фа до 5%. В 2003 р. Фа до 10% мав тільки
Bromopsis riparia (Rehman)  Holub  та Фа до 5%  – Achillea pannonica Scheele  і
Ephedra distachya L.

В угрупованні Stipa capillata (проб. діл. 4) ключової ділянки “Балка
Комарова” (ключ. діл. 2) явним домінантом за Фа, розрахованої з масових
показників, є домінуючий вид Stipa capillata. А також високий цей показник
протягом кількох років зберігається і для Linum czerniaevii (Фа до 10%). В той
же час в 2004 р. з’являється група видів, які мають відносно високий рівень Фа
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за фітомасою (Фа до 10%)  – Veronica barrelieri, Marrubium praecox, Teucrium
polium, Salvia nutans, а в 2003 р. мали невисокі показники.

В фітоценозі з домінуванням Galatella villosa (проб.  діл.  5)  на ключовій
ділянці “Балка Комарова” (ключ. діл. 2) найвищі показники Фа за фітомасою за
два роки характерні для домінантного виду Galatella villosa. Досить стабільний
по роках за цим параметром склад субдомінантів – Artemisia santonica L. (Фа до
10%) та Caragana scythica (Kom.) Pojark. (Фа до 5%).

На ключовій ділянці “Балка Комарова” (ключ. діл. 2) стабільний склад
має фітоценоз з домінуванням Linum czerniaevii (проб. діл. 6), але постійну
ценотичну активність має лише домінантний вид.

В угрупованнях, де переважає Stipa capillata (проб. діл. 7), на ключовій
ділянці “Пригір’я” (ключ. діл. 3) безумовно за Фа розрахованої з масових
показників за обидва роки, виступає домінантний вид Stipa capillata. Asperula
montana Waldst. et Kit. є константним видом і для нього цей показник не
змінюється з роками, в той час як Euphorbia seguierana та Silene bupleuroides L.
різко зменшили Фа за фітомасою до 10%, а Astragalus austriacus Jacq. – до 5%.
Дещо зріс цей показник для Salvia nutans та Festuca valesiaca Gaudin (Фа до
20%).

На схилах ключової ділянки “Пригір’я” (ключ. діл. 3) формуються
угруповання (проб. діл. 8), у яких Фа за фітомасою стабільна для домінанта
Jurinea brachycephala та одного із субдомінантів – Chamaecytisus graniticus. Цей
параметр дещо зменшується у 2004 р. для Centaurea marschalliana (Фа до 10%) і
суттєво змінюється у 2003 р. для Minuartia leiosperma та у 2004 р. для Alyssum
tortuosum Waldst. et Kit. з Фа до 5%.

Таким чином, в трав’янистих угрупованнях усіх ключових ділянок при
розподілі видів за Фа по фітомасі по роках постійну ценотичну активність має
лише домінантний вид. Фа групи інших видів не завжди стабільна і змінюється
з роками.
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ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАСКВАЛЬНОГО ФАКТОРА
НА ЗАПЛАВНО-ЛУЧНУ РОСЛИННІСТЬ ГЕОКОМПЛЕКСІВ

ГИРЛОВОГО РЯДУ ГИРЛОВОЇ ОБЛАСТІ ДНІПРА

Чинкіна Т.Б., Лебєдєва А.О.
Херсонський державний університет

Заплавно-лучна рослинність гирлової області Дніпра використовується
людиною для випасання худоби, викошування, рекреації ще з історичного
періоду. Вона є характерним типом організації заплавної рослинності району
досліджень і характеризується найбільшим флористичним багатством (355
видів) і синтаксономічним різноманіттям (12 асоціацій) [3]. В останні сорок
років відзначено посилення антропогенного впливу на заплавно-лучну
рослинність гирлової області Дніпра, особливо нерегульованого, надмірного
випасання худоби (пасквального фактора) [1]. Це викликає її дигресивні зміни,
а іноді, й повне руйнування угруповань. Враховуючи важливе господарське
значення заплавно-лучної рослинності, наші дослідження впливу пасквального
фактора на її фітобіомасу, видове та синтаксономічне різноманіття, стійкість
фітоценозів є актуальними. Вони можуть бути використані в організації
екологічного менеджменту заплавно-лучної рослинності району досліджень та
оптимізації її охорони. Район досліджень – заплавні ділянки Голопристанського
району Херсонської області, де зосереджена найбільша кількість свійської
худоби. Територіально вони відносяться до геокомплексів гирлового ряду (від
м. Херсон до Дніпровського лиману) і включають до себе притерасні та
рівнинні ділянки, заплавні гряди (1-1,5 м заввишки). Морфологічно цей
геокомплекс відзначається значним розмежуванням на острови і водотоки. Для
нього характерні активні процеси ґрунтоутворення [1]. Мета роботи –
дослідити вплив випасання на стан і динаміку заплавно-лучної рослинності
геокомплексів гирлового ряду гирлової області Дніпра. Об'єкт дослідження –
заплавно-лучна рослинність району досліджень. Предмет дослідження – вплив
пасквального фактора на заплавно-лучну рослинність району досліджень. В
роботі були використані класичні методи польових геоботанічних досліджень, а
також камеральні дослідження – синтаксономія рослинності за методом Браун-
Бланке, визначення флори згідно загальноприйнятої методики [5]. Основним
матеріалом для роботи послужили польові дослідження і геоботанічні описи
заплавно-лучної рослинності. Спостереження проводились на 4-х
напівстаціонарних ділянках (від 25 до 100 м2). Крім власних спостережень,
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нами також були використані довідкові дані Управління сільського
господарства і продовольства Голопристанського району державної
адміністрації Херсонської області. Гирлова область Дніпра – своєрідний
природний ландшафт, що характеризується унікальною заплавною рослинністю
різних типів організації (водна, болотна, лучна, лісова, чагарникова,
псаммофітна, солонці і солончаки). Заплавно-лучна рослинність представлена
різними класами: справжні, болотисті, засолені і остепнені. Ценози справжніх
луків відносяться до класу Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 (1 асоціація, яка
відноситься до 1 союзу і 1 порядку), засолених – Bolboschenetea maritimi
Vichereket et R. Tx. 1969 ex R. Tx. et Hulb. 1971 (1 асоціація, що відноситься до
1 союзу і 1 порядку), Asteretea tripolium Westhoff et Beeftink 1962 ex Beeftink
1962 (3 асоціації, що відносяться до 1 союзу і 1 порядку) і Festuco-Puccinellietea
Soó 1968 (1 асоціація, яка відноситься до 1 союзу і 1 порядку), болотистих –
Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941 (2 асоціації, які
відносяться до 2 союзів і 2 порядків) і Plantaginetea majoris R. Tx. et Prsg. in R.
Tx. 1950 (3 асоціації, що відносяться до 1 союзу і 1 порядку), остепнених –
Festucetea vaginatae Soó 1968 em Vicherek 1972 (1 асоціація, що відноситься до
1 союзу і 1 порядку).Таким чином, найбільш багаті синтаксономічно болотисті
(5 асоціацій) та засолені (5 асоціації), найменш – остепнені (1 асоціації) і
справжні (1 асоціації) луки [4]. Її формування відбувається під впливом
природних (головним чином гідрогенних – тривалий заплавний період),
антропогенних (випасання, викошування, рекреація) і природно-антропогенних
(вторинне підтоплення) факторів. Нині домінуючими є антропогенні фактори.
Перші дослідження впливу пасквального фактора на заплавно-лучну
рослинність даного району належать Ю. К. Пачоському [2]. Флористичні та
синтаксономічні особливості даного типу організації заплавної рослинності
гирлової області Дніпра, її зміни під впливом природних, антропогенних і
природно-антропогенних факторів в останні 40 років ХХ століття вивчали
Д.В. Дубина і Ю.Р. Шеляг-Сосонко [1], Т.Б. Чинкіна [3]. За нашими
спостереженнями пасквальні зміни заплавно-лучної рослинності району
досліджень в умовах осушення екотопів (результат скорочення заплавного
режиму) проходять у напрямку формування: засолених луків, а при посиленні
дії пасквального фактора – солонців і солончаків на місці болотистих та
справжніх луків; псамофітних та рудеральних угруповань на місці остепнених
луків (рис. 1).
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→ ЗРОСТАННЯ ПАСКВАЛЬНОГО ВПЛИВУ →
Домінуючі асоціації

Juncetum gerardii
(засолені лукі)

Salicornietum prostratae
(солончаки)

Руйнування ценозів

Cynodonetum dactyloni
(остепнені луки)

Agropiretum repentis
(рудеральні луки)

Формування псамофітних
ценозів

Agrostio giganteae- Festucetum
pratensis (справжні луки)

Puccinellium distantis
(засолені луки)

Salicornietum marimae
(солончаки)

Phalaridetum arundinaceae
(болотисті луки)

Juncetum gerardii (засолені
луки)

Salicornietum prostratae
(солонці і солончаки)

Рис. 1. Схема пасквальних змін заплавно-лучної рослинності геокомплексів
гирлового ряду гирлової області Дніпра

На стан лучної рослинності впливає багато факторів: час випасання
худоби та її вид, щільність худоби на пасовищах, клас заплавних луків та
спосіб випасання (регульований чи ні). Якщо нерегульоване випасання
проводиться у ранньовесняний період (квітень-початок травня), то дигресивні
зміни справжніх і болотистих луків посилюються. Це призводить до
заболочування та засолення лучних ценозів, або до їх повної руйнації.
Прискоренню деградації лучної рослинності сприяє нерегульований (майже без
зміни пасовищ), надмірний (понад 10 голів крупної рогатої худоби на 1 гектар)
випас. Подібну дію викликає надмірне випасання кіз та овець (понад 40 голів
на 1 га). Одночасна дія викошування та випасання, або рекреації та випасання
прискорює дигресивні зміни заплавно-лучної рослинності у 2-3 рази. Значення
фітобіомаси заплавно-лучної рослинності залежить від стадії пасквальної
дигресії (табл.1).

Таблиця 1
Фітобіомаса заплавно-лучної рослинності гирлової області Дніпра

залежно від стадії пасквальної дигресії

Асоціації заплавно-лучної рослинності
Значення фітобіомаси (кг/м2)

Стадії дигресії
перша друга Третя

Phalaridetum arundinaceae (справжні луки) 1,2-1,4 0,9-1,1 0,4-0,7
Astero tripolii-Phragmitetum (болотисті луки) 0,8-1,0 0,6-0,7 0,3-0,5
Bolboschoenetum maritime (засолені луки) 0,6-0,8 0,3-0,5 0,1-0,3

Таким чином в умовах зростання щільності випасання найбільш стійкими
є ценози справжніх луків, а найменш – засолених.
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Під впливом надмірного випасання не тільки зменшується загальна
фітобіомаса, але й спрощується структура заплавно-лучних ценозів (від 2-3-х
під’ярусів до одного) та скорочується їх видовий склад (від 22-25 до 4-5 видів).

Нами встановлено, що у районі досліджень не практикується
агротехнічний догляд за ділянками лучної рослинності, які постійно
використовуються у якості пасовищ, – не практикується внесення добрив, а
також підсів насіння травосуміші. Це призводить до "старіння луків" і
утворення на місцях постійного випасання худоби "голих" плям з порушеними
або повністю зруйнованими фітоценозами. Для поліпшення структури і
кормових якостей пасовищ на ділянки загонів відпочинку необхідно вносити
добрива, а сінокосіння організовувати пізно восени, щоб травостій дав насіння.
У господарствах, де не має можливості повністю виключити з господарського
використання наявні площі пасовищ, можна рекомендувати обмежене
випасання (1-2 гол./га) худоби на загонах відпочинку.

На основі проведених досліджень нами було зроблено наступні висновки:
1. Пасквальні зміни заплавно-лучної рослинності геокомплексів гирлового ряду
гирлової області Дніпра зараз є домінуючими серед інших антропогенних
факторів.
2. Пасквальні зміни заплавно-лучної рослинності району досліджень в цілому
мають дигресивний характер.
3. Дигресивні зміни рослинного покриву заплавних луків викликані
порушенням норм їх господарського використання.
4. Ступень пасквальної дигресії залежить від виду худоби, інтенсивності
випасання та режиму випасання.
5. Найбільш стійкими до дії пасквального фактора є остепнені і справжні луки,
найменш – болотисті і засолені.
6. Зміни остепнено-лучної рослинності в умовах вторинного підтоплення і
засолення ґрунтів відбуваються у напрямку формування рудеральних
угруповань або псамофітних ценозів, справжньої і болотисто-лучної –
засолених луків або солонців і солончаків, засолено-лучної – солонців і
солончаків або повного руйнування ценозів.
7. Дигресивні зміни заплавно-лучної рослинності викликаються комплексним
впливом антропогенних факторів (випасання, викошування, рекреації та ін.),
що прискорює їх проходження.
8. Основним напрямком пасквальних змін заплавно-лучної рослинності
гирлової області Дніпра в умовах вторинного підтоплення є галофітизація їх
угруповань, спрощення структури і зменшення видового різноманіття ценозів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПРИРОДООХОРОННИХ
ТЕРИТОРІЯХ ТА ОХОРОНА БІОРЕРУРСІВ

РОЛЬ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА
У ЗБЕРЕЖЕННІ РІДКІСНІ ВИДІВ РОСЛИН

Антосяк Т.М., Козурак А.В.
Карпатський біосферний заповідник

Карпатський біосферний заповідник (КБЗ) – один із унікальних
природних об’єктів України, різноманітна і багата флора якого становить
майже третину судинних рослин України. До заповідної території входять
масиви, які розташовані в усіх рослинно-кліматичних поясах південних
макросхилів Українських Карпат від передгір’я до субальпійського та
альпійського поясів.

Станом на 1.01.2013 р. флора судинних рослин КБЗ об'єднує 5 відділів
(плауноподібні, хвощеподібні, папоротеподібні, голонасінні, покритонасінні),
112 родин, 497 родів та 1352 види, що складає 67,2% флори Українських
Карпат. Найбільше видове різноманіття відмічається в Угольсько-
Широколужанському (734), Кузій-Трибушанському (643) та Чорногірському
(617) масивах.

За весь час свого існування територія заповідника зазнала значних змін.
Його площа збільшувалась за рахунок приєднання нових територій, але поряд з
цим частина території відійшла Карпатському національному природному
парку та Ужанському НПП при їх створенні у 1980 і 1999 рр. відповідно. У
зв’язку з цим змінювалася кількість видів флори у заповідних масивах [1] (табл.
1). Розходження в даних за ЧКУ (1996) говорить про те, що ми критично
переглянули списки рідкісних видів і прийшли до висновку, що Salix reticulata,
Crocus vernus, Oxytropis carpatica помилково наводяться для Українських
Карпат. Немає сучасних знахідок на території КБЗ таких видів, як Selaginella
helvetica, Woodsia alpina. Що стосується Saxifraga oppositifolia – цей вид зростає
на території Карпатського НПП, який межує з КБЗ, а Gentiana verna зростає на
прилеглій до заповідника території. Cardamine graeca – вид, який помилково
приводився для Угольського масиву Л.О. Тасєнкевич [4]. Разом з тим, у
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гербарії заповідника (CBR) було виявлено гербарний зразок з Чорної гори (1999
р., № 7863), який нами було визначено як Chamaecytisus rochelii. Знахідка
цікава тим, що цей вид приводиться тільки для Чернівецької області [5, 6]. Для
Закарпаття є повідомлення угорського вченого Д. Піфко (2008), який у гербарії
UU (збори 50-х років С. Фодора), виявив, що під назвами Cyticus austriacus і
Chamaecytisus podolicus там зберігаються зразки Ch. rochelii.  Всі зразки були
зібрані з Чорної гори, що являється підтвердженням зростання Ch. rochelii на
Закарпатті [9].

Таблиця 1
Зміна кількості видів флори у заповідних масивах

Роки Територія
КБЗ, га Флора КБЗ ЧКУ УРСР,

1980 р.
ЧКУ України,

1996 р.
ЧКУ України,

2009 р.
1986 12796 898 37
1995 38930 1062 64
2005 53630 1349 110
2009 53630 1351 102 149

Розширення заповідника сприяло збільшенню ефективності охорони
рідкісних, ендемічних та червонокнижних видів, оскільки присутність їх значно
зросла на його території. З виходом у світ третього видання ЧКУ статус
«червонокнижних» було надано ще 51 виду флори КБЗ (див. табл. 2).

Таблиця 2
Список рідкісних видів, які увійшли до нового видання ЧКУ (2009)

№
п/п Назва виду Родина Масиви КБЗ Кате-

горіяКТ Св Чг Мр УШ Дн Чг Юг
1 Aconitum jacquinii Ranunculaceae ￭ + рідк.

2 Agrostis rupestris* Poaceae ￭ зник.
3 Allium ursinum Alliaceae IN +  + неоц.

4 Anacamptis
coriophora Orchidaceae +  +  вразл.

5 Anacamptis laxiflora Orchidaceae +  вразл.
6 Anacamptis morio Orchidaceae ￭ + + + + вразл.
7 Anacamptis palustris Orchidaceae +  +  вразл.

8 Anemone
narcissiflora* Ranunculaceae  + + + +  вразл.

9 Antennaria carpatica Asteraceae  +   + рідк.
10 Anthemis carpatica* Asteraceae  + зник.
11 Aquilegia nigricans Ranunculaceae  + ￭ рідк.

12 Aquilegia
transsilvanica Ranunculaceae  + зник.

13 Asplenium adiantum-
nigrum Aspleniaceae  + рідк.
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14 Aster alpinus Asteraceae  + рідк.
15 Astragalus krajinae Fabaceae  + рідк.
16 Atropa belladonna Solanaceae +  + +  +  вразл.

17 Bellardiochloa
violacea* Poaceae ￭ + рідк.

18 Biscutella laevigata* Brassicaceae  + рідк.
19 Botrychium lunaria  Ophioglossaceae  +  + +  вразл.

20 Botrychium
matricariifolium* Ophioglossaceae ￭ ￭ зник.

21 Botrychium
multifidum* Ophioglossaceae  + рідк.

22 Campanula
carpatica Campanulaceae +  + + рідк.

23 Campanula
kladniana* Campanulaceae  +  + ￭ рідк.

24 Carduus collinus* Asteraceae  + зник.
25 Carex bicolor* Cyperaceae ￭ зник.
26 Carex buxbaumii Cyperaceae  + +  вразл.
27 Carex davalliana Cyperaceae  +  вразл.
28 Carex fuliginosa* Cyperaceae ￭ ￭ рідк.

29 Carex lachenalii* Cyperaceae ￭ зник.

30 Carex pauciflora Cyperaceae  + ￭  вразл.

31 Carex rupestris Cyperaceae ￭ рідк.

32 Carex umbrosa* Cyperaceae ￭  неоц.

33 Carex vaginata* Cyperaceae ￭ зник.

34 Cephalanthera
damasonium Orchidaceae + + рідк.

35 Cephalanthera
longifolia Orchidaceae + +  +  +  рідк.

36 Cephalanthera rubra Orchidaceae + рідк.

37 Chamaecytisus
podolicus Fabaceae ￭  вразл.

38 Chamaecytisus
rochelii Fabaceae  + рідк.

39 Coeloglossum viride Orchidaceae  + рідк.

40 Colchicum
autumnale Liliaceae +  +  неоц.

41 Conioselinum
vaginatum* Apiaceae + рідк.

42 Corallorhiza trifida Orchidaceae  + + рідк.
43 Crocus banaticus Iridaceae IN +  + вразл.
44 Crocus heuffelianus Iridaceae + + + + + + + + неоц.
45 Cystopteris alpina*  Cystopteridaceae + рідк.

46 Cystopteris
montana* Cystopteridaceae  + + + рідк.

47 Cystopteris sudetica* Cystopteridaceae  + +  неоц.
48 Dactylorhiza Orchidaceae  + + +  вразл.
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cordigera
49 Dactylorhiza fuchsii Orchidaceae  + +  неоц.

50 Dactylorhiza
incarnata Orchidaceae +  вразл.

51 Dactylorhiza
maculata Orchidaceae +   + + +  + вразл.

52 Dactylorhiza majalis Orchidaceae + +  + рідк.

53 Dactylorhiza
sambucina Orchidaceae +  + +  вразл.

54 Dichodon
cerastioides* Caryophyllaceae ￭ ￭ + + рідк.

55 Diphasiastrum
alpinum* Lycopodiaceae  + + рідк.

56 Doronicum
hungaricum Asteraceae  + рідк.

57 Doronicum stiriacum Asteraceae  + рідк.
58 Draba aizoides* Brassicaceae ￭ зник.

59 Dryas octopetala Rosaceae  + ￭ рідк.

60 Eleocharis
carniolica* Cyperaceae ￭ вразл.

61 Epipactis atrorubens Orchidaceae +  + +  вразл.
62 Epipactis helleborine Orchidaceae +   + +  + неоц.
63 Epipactis palustris Orchidaceae + +  +  вразл.
64 Epipogium aphyllum Orchidaceae + зник.
65 Erigeron alpinus* Asteraceae ￭ ￭ рідк.

66 Erytronium dens-
canis Liliaceae + +  + рідк.

67 Festuca drymeja* Poaceae + ￭ ￭ + ￭  вразл.

68 Festuca
heterophylla* Poaceae  +  вразл.

69 Festuca porcii Poaceae +   +  вразл.
70 Festuca saxatilis* Poaceae ￭ ￭ ￭  неоц.
71 Fraxinus ornus Oleaceae IN  + рідк.
72 Galanthus nivalis  Amaryllidaceae + + + + +  неоц.

73 Genista
oligosperma* Fabaceae  +  зн. у пр.

74 Gentiana acaulis Gentianaceae  + + + рідк.
75 Gentiana laciniata  Gentianaceae  +  + рідк.
76 Gentiana lutea Gentianaceae IN   +  +  вразл.
77 Gentiana nivalis* Gentianaceae ￭ зник.
78 Gentiana punctata  Gentianaceae  + + +  вразл.

79 Gladiolus
imbricatus* Iridaceae + +  вразл.

80 Goodyera repens Orchidaceae  +  вразл.

81 Gymnadenia
conopsea Orchidaceae + + + + +  +  вразл.

82 Hedysarum Fabaceae  +  + зник.
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hedysaroides

83 Herminium
monorchis* Orchidaceae ￭ ￭ зник.

84 Huperzia selago Huperziaceae + + + + +  неоц.
85 Iris pseudocyperus Iridaceae + + рідк.
86 Iris sibirica* Iridaceae +  вразл.
87 Jovibarba hirta* Crassulaceae + ￭  + + рідк.
88 Lathyrus laevigatus* Fabaceae + + рідк.

89 Leontopodium
alpinum Asteraceae IN  + зник.

90 Leucojum vernum Amaryllidaceae IN + + + + неоц.
91 Lilium martagon Liliaceae + + + + + + +  неоц.
92 Listera cordata Orchidaceae  +  вразл.
93 Listera ovata Orchidaceae +   + +  неоц.
94 Lloydia serotina* Liliaceae ￭ ￭ рідк.

95 Loiseleuria
procumbens* Ericaceae  + рідк.

96 Lonicera caerulea* Caprifoliaceae ￭ рідк.
97 Lunaria rediviva Brassicaceae +  + +  +   неоц.

98 Lycopodium
annotinum Lycopodiaceae  + + + +  вразл.

99 Minuartia
pauciflora* Caryophyllaceae  +  + рідк.

100 Narcissus
angustifolius Amaryllidaceae IN  +   + +  вразл.

101 Neottia nidus-avis Orchidaceae +  + + +  +   неоц.
102 Neotinea ustulata Orchidaceae + +  + зник.
103 Orchis mascula Orchidaceae + +  + вразл.
104 Orchis pallens Orchidaceae + зник.
105 Orchis signifera* Orchidaceae ￭ ￭ ￭ зник.
106 Oreochloa disticha Poaceae  + зник.
107 Oxyria digyna* Polygonaceae  + рідк.
108 Pedicularis oederi Orobanchaceae  + зник.
109 Pinguicula alpina Lentibulariaceae  +  + рідк.
110 Pinguicula vulgaris Lentibulariaceae  +  вразл.
111 Pinus cembra Pinaceae IN  +  +  вразл.
112 Platanthera bifolia Orchidaceae +  + + +  + неоц.
113 Primula halleri* Primulaceae  + ￭ рідк.

114 Primula minima Primulaceae ￭ + рідк.
115 Pseudorchis albida  Orchidaceae  +  +  вразл.
116 Ptarmica lingulata Asteraceae  +  + рідк.
117 Ptarmica tenuifolia Asteraceae  + + + рідк.
118 Pulsatilla scherfelii  Ranunculaceae  + + + рідк.
119 Quercus cerris Fagaceae IN  + рідк.
120 Ranunculus thora Ranunculaceae  + + + рідк.
121 Rhodiola rosea Crassulaceae IN  +  +  вразл.
122 Rhododendron Ericaceae  + + +  неоц.
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myrtifolium
123 Salix alpina* Salicaceae ￭ зник.

124 Salix herbaceae Salicaceae ￭ ￭ ￭ рідк.
125 Salix retusa Salicaceae  +  + рідк.
126 Saussurea alpina Asteraceae ￭ + рідк.
127 Saussurea porcii Asteraceae  + рідк.
128 Saxifraga aizoides  Saxifragaceae  +  + зник.

129 Saxifraga
androsacea Saxifragaceae  + ￭ рідк.

130 Saxifraga bryoides*  Saxifragaceae + рідк.

131 Saxifraga
carpathica* Saxifragaceae ￭ + рідк.

132 Scopolia carniolica Solanaceae + +  + +  неоц.
133 Securigera elegans Fabaceae +  + + вразл.
134 Sedum antiquum* Crassulaceae + + рідк.

135 Selaginella
selaginoides Selaginellaceae  +  +  вразл.

136 Sempervivum
montanum Crassulaceae ￭ + рідк.

137 Senecio carpathicus* Asteraceae  + рідк.
138 Sorbus torminalis* Rosaceae  +   неоц.
139 Staphylea pinnata Staphyleaceae  + рідк.
140 Stipa transcarpatica Poaceae  + зник.
141 Succisella inflexa* Dipsacaceae + рідк.

142 Swertia perennis
incl. S.alpestris Gentianaceae  +  +  вразл.

143 Taxus baccata Taxaceae +  + +  вразл.

144 Traunsteinera
globosa Orchidaceae +   + +  вразл.

145 Trifolium badium* Fabaceae ￭ рідк.
146 Veronica aphylla* Veronicaceae  + рідк.

147 Veronica
bellidioides* Veronicaceae ￭ зник.

148 Veronica fruticans* Veronicaceae ￭ рідк.
149 Viola alba* Violaceae  + рідк.
Разом: 149 41 44 60 79 46 47 23 21 13 Катег.
Примітка:
Масиви КБЗ: КТ – Кузій-Трибушанський, Св – Свидовецький, Чр – Чорногірський, Мр –
Марамороський, УШ – Угольсько-Широколужанський, Дн – Долина нарцисів, Чг – Чорна гора, Юг –
Юліївські гори;
65 – рідкісні, 41– вразливі, 19 – неоцінені, 23 – зниклі; 1 – зниклий у природі.

￭ – види, зростання яких на території КБЗ наводиться за ЧКУ (2009);

* – види, внесені до нового видання ЧКУ (2009);
IN – види, які культивуються.
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З останнього видання ЧКУ виключено чотири види рослин, що
відмічаються у флорі КБЗ.  Це Arnica montana, Astrantia major, Centaurea
carpatica, Poa deylii. Можливо, це справедливо щодо останніх трьох видів, які
доволі розповсюджені на території Карпатського регіону. Що ж стосується
Arnica montana, то ми б не були такими оптимістичними. Адже запаси цього
виду зменшуються з кожним роком переважно внаслідок припинення
господарського використання сінокісних і пасовищних лук. Сучасне зменшення
поголів’я худоби і припинення сінокосіння спричинює заростанню
чагарниковою та лісовою рослинністю вторинних післялісових лук, на яких
щільність популяції досліджуваного виду є найвищою [2]. Крім того, Arnica
montana, внесено у 2011 р. до Європейського червоно списку [7] та
Міжнародної Червоної книги [8].

Практично всі види, які занесені до третього видання ЧКУ вперше і
зростають на території КБЗ, були вже під охороною і входили до Червоного
списку Закарпаття.

До нового видання внесені також види, зростання яких на території
заповідника не підтверджено нашими дослідженнями і подаються лише за ЧКУ.
В основному, це деякі високогірні види Чорногірського, Свидовецького та
Марамороського масивів.

Щодо Genista oligosperma, категорія якого – «зниклий у природі», тобто
як стверджує ЧКУ, що за останні 100 років, його у природі не знаходили, то у
гербарії CBR є збір І.В. Вайнагія 1993 р., саме з г. Латундур (г. Берлебашка,
Марамороського масиву). Маємо надію, що цілеспрямовані пошуки цього виду
в місцях його зростання дадуть позитивний результат.

Карпатський БЗ відіграє значну роль у збереженні фітогенофонду
природної флори Карпат, так як з 225 рідкісних видів Карпатського регіону 149
знаходяться під належною охороною. А якщо взяти всю Червону книгу, то в
КБЗ майже четверта частина (24,3%) всіх червонокнижних видів України. Крім
того, на території Центральної садиби КБЗ створено дендропарк, колекційну
ділянку та розсадник рідкісних та декоративних видів, де проводяться роботи з
інтродукції рідкісних видів флори.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО КАРКАСУ ДЛЯ
ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Бересток А.А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У більшості держав пошуки шляхів, що основані на наукових уявленнях,
та які мають можливість забезпечити стійкий розвиток території, вважаються
фундаментальними задачами політики та управління. Один із них –
екологічний аспект просторової організації території. Наразі в Європі
накопичується досвід ландшафтного планування, який починають
використовувати і в нашій країні, окрім того в Україні активно розвивається
басейновий підхід, а також концепція екологічного каркасу території.

Існує чимало визначень екологічного каркасу, але у даній статті
запропоновано наступне визначення екологічного каркасу, яке на мій погляд,
найбільш чітко відображає суть явища “Екологічний каркас” – це сукупність
природних комплексів з індивідуальним режимом природокористування для
кожної ділянки, що утворюють просторово організовану інфраструктуру, яка
підтримує екологічну стабільність території, запобігаючи втрату
біорізноманіття та деградацію [1].

Концепція екологічного каркасу включає:
· формування системи земель з певними режимами їх використання;
·  створення нормативно-правової бази екологічного каркасу та його

юридичне закріплення;
·  впровадження економічних механізмів збереження екологічного каркасу;
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·  створення системи управління;
· відтворення цілісності інфраструктури на основі реставрації природних

екосистем.
Інакше кажучи, зазначається про введення певної системи земель, що має

особливий статус. Ці землі повинні знаходитися в регламентованих і щадних
видах використання.

Від функціонування екологічного каркасу залежить здатність території
підтримувати свою екологічну рівновагу. На фоні природного каркасу
формується каркас, створений людським суспільством – демоекономічний
каркас, що складається з індустріальних, комерційних, ділових центрів,
житлових масивів, що зв'язуються транспортними магістралями.
Функціонування демоекономічного каркасу неминуче робить негативний вплив
на природний, який втрачає свою цілісність, в результаті чого з'являється
небезпека порушення екологічного балансу території.

Беручи до уваги стан біологічного різноманіття України, то
спостереження вчених показали, що видова різноманітність зоокомплексу різко
скорочується. Одним з об'єктивних інтегральних показників стану тваринного
населення є кількість зареєстрованих рідкісних видів тварин (до третього
видання Червоної книги України 2009 року занесено 542 види тварин) [2].

Антропогенний вплив головним чином проявляється у безперервній
забудові територій.  Найважливішим аспектом негативного впливу забудови на
диких тварин стало роз'єднання місцеперебувань. Фрагментація і розриви
природних екосистем ведуть до зниження видового різноманіття та
продуктивності зоокомплексу та екосистем в цілому. Можна виділити кілька
основних механізмів цього явища:

· Зменшення площ оптимальних місцеперебувань, погіршення кормових
і захисних властивостей угідь;

· Порушення шляхів сезонних кочівель і регулярних переходів великих
ссавців;

· Затруднення розселення тварин, що веде до зниження стійкості
екосистем.

Якщо на ізольованій ділянці в результаті епізоотії, перепромислу чи з
іншої причини зникне який-небудь вид, то повторне природне заселення даної
території буде ускладнене або неможливе.

До основних чинників сучасного антропогенного руйнування природно-
екологічного каркасу можна віднести:

· Екологічно непродумане будівництво та реконструкція автодоріг;
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· Порушення водних і навколоводних екосистем (в тому числі водно-
болотних угідь і долин малих річок).

Наприклад, якщо лінія автомагістралі проходить по найбільш цінним у
природоохоронному відношенні територій, при цьому вона обходить
антропогенні пустки, населені пункти та існуючі дороги місцевого значення –
ділянки, що не грають особливої ролі у підтримці природної рівноваги і
характеризуються низькими показниками біорізноманіття. Таким чином,
руйнується природно-екологічний каркас, що може підтримувати стійкість
популяцій і співтовариств ряду певних видів (у тому числі і особливо
охоронюваних). Подібні порушення носять системний характер і не можуть
бути повністю компенсовані.

Для збереження біорізноманіття рекомендується максимальне зменшення
антропогенного навантаження на природне середовище, збереження та
відтворення природних ландшафтів.

1. Для територій міських поселень, які потрапили в межі елементів
екологічного каркасу:

- максимальна екологілізація виробничої сфери та інженерно-
транспортної інфраструктури з застосуванням новітніх екофільних технологій;

- обмеження кількісного та територіального зростання міських поселень;
- підвищення вимог до формування екологічного каркасу міських поселень.
2. Для територій аграрних комплексів, що потрапили в межі елементів

екологічного каркасу:
- різке скорочення рівня розораності земель;
- обмеження у застосуванні мінеральних добрив з переважним

застосуванням органічних добрив;
- заборона застосування отрутохімікатів, гербіцидів та пестицидів з

застосуванням переважно біологічних методів боротьби зі шкідниками;
- підвищена щільність лісомеліоративних смуг тощо.
Характеризуючи сучасні проблеми охорони біорізноманіття, можна

зробити висновок, що проектування екологічного каркасу певної регіону
проводиться для покращення умов життєдіяльності біоти, а також для
забезпечення удосконаленого раціонального управління територіями. Ця мета
підпорядкована і витікає з Всеєвропейської стратегії збереження біологічного
та ландшафтного різноманіття і може бути досягнута через забезпечення
збереження: всього комплексу екосистем, середовищ існування, видового
різноманіття; ландшафтів місцевого, європейського та світового значення та
при умові дієвого контролю за забезпеченням достатнього територіального
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простору середовищ для збереження біологічних видів; створенням
можливостей для розселення і міграції видів; забезпеченням відновлення
пошкоджених компонентів ключових екосистем і захисту їх від потенційної
небезпеки.
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ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ВІДКРИТОГО ПРОЕКТУ THE FIRE
INFORMATION FOR RESOURCE MANAGEMENT SYSTEMS (FIRMS)

ПРИ ПРОВЕДЕННІ МОНІТОРИНГУ ПОЖЕЖ НА
ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

Бєляков С.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У світі кілька десятиліть існують системи дистанційного моніторингу
пожеж, що використовуються у вузьких колах фахівців та уповноважених
організацій. В останні роки з'явилися проекти, що мають щоденні відомості про
них для всіх бажаючих – загальнодоступне і безкоштовно. Потреба в широкому
використанні таких проектів зростає, особливо в умовах недостатньо
налагодженої роботи з моніторингу пожеж працівників служб, що відповідають
за їх виявлення і гасіння в тому числі і в Україні. Дана робота має за мету дати
характеристику відкритому проекту FIRMS та можливості застосування даних
цього проекту в Україні.

Проект The Fire Information for Resource Management System (FIRMS)
створено Національним агентством США з аеронавтики і дослідження
космічного простору (NASA). Система дозволяє отримувати оперативну
інформацію про місцезнаходження теплових аномалій у вигляді гарячих точок
(hotspots), на основі автоматичного реєстрування відображення в теплових
каналах спектру сонячного випромінювання знімків з камери MODIS (Moderate
Resolution Imaging Spectroradiometer), встановленої на супутниках Terra і Aqua.
Для моніторингу використовується стандартний продукт MODIS Land
MOD14/MYD14 (Fire and Thermal Anomalies). Оперативні дані представлені у
веб-інтерфейсі (Web Fire Mapper), доступні для скачування в різних форматах
(Active Fire Data), можуть бути вислані по електронній пошті. Система надає
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доступ до вихідних склеювання знімків (MODIS Subsets) програми MODIS
Rapid Response System, де викладений архів у зручному для перегляду синтезі
каналів, отримання інформації про щомісячну оцінку вигорілих площ (Burned
Area). В межах даної роботи розглянуто можливості застосування цих даних
для заповідних територій України, оскільки для даних проекту можливим є
показати кордони країни, населені пункти та особливо охоронювані природні
території. Загальна площа природно-заповідного фонду України становить 2,8
млн. га [7].

В Україні існує 4 біосферні заповідники: Асканія-Нова, Карпатський,
Чорноморський, Дунайський [7].

Крім біосферних на території України є 17 природних заповідників
загальною площею понад 160000 га. Найбільшими з них є Розточчя, Медобори,
Канівський, Кримський, Казантипський, Ялтинський гірсько-лісовий,
Карадазький, Мис Мартьян тощо. [7]

В Україні також налічується 15 національних природних парків. Найбільше
їх в Карпатах: Карпатський, Синевир, Сколівські Бескиди, Яворівський,
Гуцульщина. Величезні площі займає національний природний парк Подільські
Товтри в Хмельницькій області. Шацький природний заповідник створений на
Поліссі. Коса Бирючий острів і східна частина Сиваської затоки належить до
території Азово-Сиваського національного природного парку. На Лівобережній
Україні створено національні природні парки Деснянсько-Старогутський,
Ічнянський, Гомільшанські ліси, Святі гори [7].

Крім того, в Україні налічується 2632 заказників, 3025 пам'яток природи,
44 регіональні ландшафтні парки, 774 заповідних урочища, 22 ботанічних садів,
13 зоологічних парків, 538 парків-пам'яток садово-паркового мистецтва та 39
дендрологічних парків [7].

Доцільність даної роботи у тому, що можливим є досить оперативно
реагувати на теплові аномалії на досить великих територіях, формувати
національну карту теплових аномалій на великій території.

До переваг використання інформаційної системи FIRM можна віднести
[6]:

· оглядовість;
· регулярність отримання даних (кілька разів на день);
· точність прив'язки на місцевості;
· незалежність наданої інформації;
· легкість використання користувачів мережі Інтернет;
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· доступ до склеювання вихідних знімків на багато території в зручному
синтезі каналів.

Недоліки ж вихідних даних даного проекту [6]:
·низька роздільна здатність вихідних знімків,
·не дозволяє відстежувати пожежі в режимі реального часу.
·система не дозволяє відрізнити пожежа від будь-яких інших джерел
теплового випромінювання (на підприємствах, територіях
нафтовидобутку і т.д.).
·оперативні знімки MODIS, що використовуються для моніторингу, не

дозволяють детектувати слабкі, низькотемпературні, короткочасні,
невеликі за площею пожежі.
·результати моніторингу залежать від погодних умов (хмарності, дощу).
·затримка даних 5-10-18 годин, при цьому в одному шарі відображаються
дані на різний час протягом останньої доби.
·скачати можна тільки відносно свіжі пожежі – доступ до архівів не
реалізований.
·векторний шар пожеж не відображає реальні контури згорілих
територій, використовується піксель для відображення.

Таким чином, система дає цілком якісну інформацію про верхових і
сильних низових пожежах. Однак для моніторингу деяких торф'яних і трав'яних
пожеж вона не завжди зручна.

Можливості FIRMS для оперативного виявлення пожеж і виявлення
згорілих територій полягають у тому, що даний сервіс найпростіший, але не
самий зручний спосіб відстежити пожежі. Найбільш швидко відстежити пожежі
можна на он-лайн карті Web Fire Mapper, де точками відображаються пожежі за
останні 24, 48, 72 години, 7 днів або довільно з камер Terra і Aqua при виборі в
якості джерела даних Modis Rapid Response.

Найбільш зручно виявляти місця розташування пожеж, довантажуючи їх
у ГІС програми або на геосервери (наприклад в GoogleEarth). У другому
випадку на комп'ютері має бути встановлено додаток Google Планета Земля або
накладати дані на завантажені знімки дистанційного зондування з певними
діапазонами. Серед каналів, за допомогою яких можливо проводити моніторинг
території [6]:

Ø True Color (натуральні кольори – як ми сприймаємо оком) – зручна для
детектування диму від пожеж
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Ø Bands 7-2-1 – комбінація каналів знімка, найбільш підходяща для
виявлення вигорілій території, фронту вогню; вигорілі території виглядають
темно-вишневими, полум'я – червоним, димка практично не заважає

Ø NDVI (вегетаційний індекс) – зручна для виявлення змін у
рослинності, наприклад, наслідків посухи

Самі вихідні дані можливо завантажувати у найпоширеніших форматах jpg
(для перегляду в будь-якому графічному редакторі), kmz (для використання в
Google Earth – див. опис вище), geotiff (для використання в GIS-додатках),
надаються також файли прив'язки (projection file) і метадані (metadata).

Для наочності використання даного проекту в межах роботи було
створено вихідні карти пожеж на території біосферних заповідників Асканія-
Нова, Карпатського, Чорноморського та Дунайського. Створено декілька карт,
використовуючи архівні дані проекту, що дозволило створити візуалізацію
динаміки, що можна використовувати під час створення звітів та моніторингу
динаміки перебігу процесів. Використовувались знімки TM супутнику
Landsat5, ЕТМ супутнику Landsat7 в синтезі каналів. Дешифровано контури
вигорілих областей по мультиспектральним космічним знімкам візуальним
способом. Вигорілі території характеризуються зниженим значенням яскравості
в інфрачервоних каналах (а також у видимих каналах) внаслідок знищення
рослинності. Існуючі території пожеж картувалися у масштабі 1: 50 000. На
вигорілих територіях, які займали великі площі проведена відповідна
генералізація.

В ході роботи була представлена наочність використання даного
відкритого проекту при моніторингу пожеж та використання у
природоохоронній діяльності, що підкреслює важливість для фахівців та
зацікавлених науковців.
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Плоткін С. Я., Поляков М. Г. та ін.]; – Херсон, вид-о ХДУ, 2007 – 328 с. 6. The Fire
Information for Resource Management System (FIRMS) // Open project. URL:
http://earthdata.nasa.gov/data/near-real-time-data/firms 7. Закон про природно-заповідний фонд
України. Від 16.06.1992 № 2456-XII URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/card/2456-12?info=1
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ГЕОЛОГІЧНА ПАМ'ЯТКА ПРИРОДИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
«ШПИЛІ ПОЛТАВСЬКОГО ЯРУСУ»

Вертель В.В.
Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Більшість українських екологічних організацій визначають необхідність
поліпшення якості збору відповідної інформації про стан навколишнього
природного середовища, та, зокрема, при оцінюванні заповідних об’єктів та
контролю їх стану. В останньому випадку для контролю за станом об’єкта та
ступенем абіотичного та антропогенного впливу на нього використовують
моніторингові дослідження. Не винятком є і геологічні заповідні об’єкти
Сумської області.

Мотивом для дослідження були розбіжності в отриманих нами результатів
ревізійного обстеження  геологічних пам’яток з даними літературних джерел і
наукового обґрунтування пам’ятки природи Державним управлінням охорони
навколишнього середовища в Сумській області. З технічних причин ми не
можемо охопити весь перелік пам’яток і тільки розглянемо одну з них.

Об’єктом нашого дослідження була геологічна пам’ятка природи
місцевого значення «Шпилі полтавського ярусу». Основною метою було
визначення природоохоронного статусу та місцеположення геологічної
пам’ятки природи місцевого значення «Шпилі полтавського ярусу» в межах с.
Шпилівка. У завдання дослідження входило: вивчити розрізи палеогену;
скласти стратиграфічні колонки геологічних розрізів; зібрати палеонтологічний
матеріал;  оформити палеонтологічну колекцію.

Перші відомості стосовно геології третинних відкладів наводяться в
роботах Н.Д. Борисяка (1867), І.Ф. Леваковського (1872), П.Я. Армашевського
(1883). У 1888 р. О.В. Гуров уперше визначив фауну з глауконітових пісків в
відслоненнях с. Шпилівки. Пізніше, в 1893 р., фауну Шпилівки досліджував
М.О. Соколов і визнав її олігоценовою. За ним І.П. Чернецький (1941) описав
розріз околиць с. Шпилівки і з вищезгаданих відкладів визначив до виду 6
викопних форм [6, с. 90]. У 1965 р. при проведенні геологічної зйомки
масштабу 1:200000 Сумського аркуша (M-36-V), олігоценову фауну описував
М.М. Калашников. Ним визначені: Glicymeris obovatus Desh., Venericardia
divergense Desh., Cubitostrea prona Wood., Cyprina rotundata Braun., Panope cf.
heberti Bosq., Pitar ircrassata Sow.
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Щоб уникнути непорозумінь з назвами регіоярусів розглянемо коротко
загальну характеристику олігоцену Сумської області. Ці відклади належать до
північноукраїнської палеоседиментаційної провінції.

Розріз олігоценових відкладів розпочинається межигірським регіоярусом
(світою). За складом вона піщана. Піски тонкозернисті та дрібнозернисті,
глауконітово-кварцові та кварцово-слюдисті. Колір порід сірий, зеленувато-
сірий. Іноді серед досить однорідної піщаної товщі виділяються прошарки та
лінзи пісковиків та піщанистих глин. Потужність світи змінюється від
декількох до 50-70 м.

Закінчується розріз олігоценових відкладів берекським регіоярусом
(зміївським та сиваським підрегіоярусами), формування порід яких пов’язано з
морськими умовами. Складають свиту в основному піски світло-сірого, майже
білого кольору. Піски тонко- та дрібнозернисті, з прошарками глин та алевролітів.
Порівняно з межигірською, відклади берекської світи поширені дещо менше, що
пов’язано з початком олігоценової регресії. Потужність її складає лише декілька
метрів, збільшуючись у південному напрямку до 30-50 м [3, с. 165].

Стратон «полтавський» надрегіоярус на сьогоднішній день не
використовується. Справа в тім, що в 1978 р. В.Ю. Зосимович запропонував для
неогенової частини розрізу полтавської світи назву «новопетрівська світа». Ним
же розглядаються зміївська і сиваська світи у якості самостійного стратону
пізнього олігоцену – берекської світи.

Досліджувана геологічна пам’ятка природи знаходиться у Сумському
районі Сумської області в околицях с. Шпилівка. На її території відслонюється
середній відділ плейстоцену. Площа 6, 64 га. Охорону забезпечує Шпилівська
сільська рада.

Стратиграфія розрізу пам’ятки природи є тотожною з кар’єром що
знаходиться поруч (відслонення № 2) і зі стратиграфічної точки зору, на нашу
думку,  представляє найбільший інтерес.

Стан  геологічної пам’ятки не цілком задовільний і головною метою
подальшого моніторингу об’єкта має бути комплексне його дослідження на
предмет заростання рослинністю та задернування схилів.

У результаті експедиційного етапу дослідження були складені схематичні
описи трьох відслонень: відслонення № 1 – на території пам’ятки природи
(опис розрізу не наводимо у зв’язку з тотожністю з відслоненням № 2);
відслонення № 2 – кар’єр місцевого значення на правому схилі долини р. Псел
(північна частина с. Шпилівка):

1) Шар делювію – 0,5 м.
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2) Дніпровські флювіогляціальні відклади – fg QІІdn. Пісок кварцовий,
жовто-сірий, місцями зеленуватий та вохристий, дрібнозернистий ущільнений і
сипкий. Присутні карбонатні стяжіння (їх кількість збільшується в підошві
шару). В нижній частині пісок іржаво-червоний, ущільнений (до пісковика).
Оксиди заліза утворюють різноманітні утворення. Верствуватість змінюється у
різних напрямках. Потужність – 7,5 м.

3) Сиваські верстви берекської світи – Р3br Піски кварцові, світло-сірі,
зеленуваті, неоднорідні, плямисті з гніздами більш світлого піску,
дрібнозернисті та середньозернисті, слабоущільнені, середньосортовані.
Видима потужність – 2 м;

та відслонення  № 3 на правому крутому схилі корінного берега р. Псел
(південні околиці села):

1) Шар делювію 0,5 м.
2) Межигірська світа – P3mz. Зеленувато-сірі дрібнозернисті кварцові

піски з глауконітом. У середній частині прошарок пісковику. Пісковик
нещільний, зеленувато-сірий, середньозернистий. Зцементований колоїдним
кремнеземом з великою кількістю ядер та відбитків двоствулкових молюсків.
Потужність – 4 м.

3) Київська світа – P2kv. Темно-сірий, зеленувато-сірий тонкозернистий
глинистий пісок. Потужність – 5 м.

4) Бучацька світа – P2bc. Світло-сірий та жовтуватий середньо- та
дрібнозернистий пісок. Видима потужність – 5 м.

У межигірських пісковиках в цілому було зібрано понад 50 одиниць
палеонтологічного матеріалу. Оскільки вивченням даної викопної макрофауни
займалось невелике коло дослідників та у відносно давні часи, колекції
двостулкових молюсків, які нами були зібрані, потребують більш детального
вивчення, яке ми плануємо здійснити в найближчий час.

По завершенню дослідження ми дійшли таких висновків: у результаті
ревізійного обстеження було встановлено, що залишки ярів і пісків
полтавського ярусу, які за даними Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в Сумській області є об’єктом охорони,
на вказаній геологічній пам’ятці не існують. Замість порід полтавського ярусу
на даній території були виявлені відклади середнього відділу плейстоцену та
берекська свита олігоцену (сиваські верстви).

При вивченні геологічного розрізу (відслонення № 1) ніяких
палеонтологічних решток не було виявлено. Хоча у  науковому обґрунтуванні
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пам’ятки природи та у літературних джерелах [1, с. 105; 2, с. 54] зазначається
про наявність великої кількості відбитків та ядер двостулкових молюсків.

Насправді, викопна фауна була зібрана нами південніше від території
геологічної пам’ятки природи, що охороняється, на правому корінному березі
р. Псел в урвищах двох ярів (відслонення № 3).

Таким чином, важливий геологічний об’єкт знаходиться поза межами
території, що охороняється. Виходячи з вищезазначеного рекомендуємо:

 ● у зв’язку з відсутністю відкладів полтавської світи змінити назву
геологічної пам’ятки природи «Шпилі полтавського ярусу» на іншу;

 ● включити виходи пісковиків межигірської світи олігоцену (відслонення
№ 3) та розріз антропоген – палеогену (відслонення № 2) до складу охоронної
території вищезазначеної пам’ятки;

 ● визначити тип геологічної пам’ятки природи місцевого значення
«Шпилі полтавського ярусу», як стратиграфо-палеонтологічний.

Слід зауважити, що оголошення геологічного об’єкту пам’яткою природи
на достатньо сумнівних підставах (як у випадку нашого об’єкту дослідження)
тільки додає проблем як з його охороною, так і з моніторингом. Існуючий нині
в країні штат наукових і музейних працівників не здатний хоча б один раз на
рік проводити моніторинг уже створених пам’яток (а їх кількість постійно
збільшується), а всі разом узяті правоохоронні органи країни не здатні
організувати їх охорону [4, c. 101].
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ПРИРОДНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ БДЖІЛЬНИЦТВА В ТОВТРАХ
І НА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЯХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Гавришок Б.Б.
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

Бджоли на Тернопільщині, і зокрема в Товтрах, водились з найдавніших
часів. Сприяли цьому природно-кліматичні умови та наявність багатої кормової
бази. Здавна на цій території розвивались і промисли, пов’язані з добуванням
меду та воску. Про це свідчать як письмові джерела, так і топоніми.

Бджільництво – один з найкорисніших та екологічно чистих видів
традиційної господарської діяльності на Поділлі. Попри значний розвиток цієї
галузі природокористування в регіоні, географічні дослідження її фактично
відсутні. Зокрема не оцінено її вплив на природні геосистеми в різні історичні
епохи та місце пасік в структурі сучасних антропогенних ландшафтів окремих
регіонів. Проте велику чи середню пасіку цілком обґрунтовано можна вважати
культурним ландшафтом.

Вивченню бджільництва в окремих регіонах чи Україні загалом
присвячені публікації археологів (І. Готун, О. Коваль, А. Петраускас, 2008;
А.Петраускас, 2003), істориків (У. Мовна, 2008; І. Бородай, 2009), економістів
(О. Яценко, 2009), географів (Т. Єрошина, Л. Нємець [77]; М. Ячнюк [283]). Як
видно з переліку, географічні дослідження бджільництва нечисленні, а для
регіону Товтрового пасма взагалі відсутні.

Т. Єрошина і Л. Нємець [1] виділяють природно-екологічні і соціально-
економічні фактори розвитку та розміщення бджільництва. Ми зупинемось
на першій групі, до складу якої відносимо: природно-кліматичні особливості
території, її екологічний стан, флористичні ресурси («кормова база»).

Серед кліматичних показників найважливішими для бджільництва є:
температурний режим, відносна вологість повітря, умови зволоження та середня
швидкість вітру. Ці показники безпосередньо впливають на якість зимівлі бджіл
та продуктивність медозбору. За кліматичним районуванням Тернопільської
області Л. Царика і Г. Чернюк [3] досліджувана територія майже повністю
знаходиться в межах центрального та східного кліматичних районів. Ця територія
відома під назвою «холодне Поділля». Вона характеризується середньомісячними
температурами, що на 0,5°С нижчі ніж в інших частинах області й становлять
пересічно: –5,4°С у січні і +18,0°С у липні. Тривалість теплого періоду становить
255 днів і менше, а період з температурами вище +15°С (температура, яка
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необхідна для продуктивної роботи бджіл) триває 90-100 днів, відповідно в межах
східного та центрального кліматичних районів. Кількість опадів коливається в
межах 600-650 мм. Більша частина їх випадає в теплий період року.

Найскладнішим для бджіл є період зимівлі. Сила бджолиних сімей, які
перезимують, у значній мірі визначає обсяги товарного медозбору у
наступному сезоні (зокрема з ранніх медоносів). З настанням осінніх холодів
бджоли починають групуватися на меншій площі стільників, а зі зниженням
температури до +6...+8°С збираються в кулеподібну масу – зимовий клуб.  З
цього починається період зимівлі, який може тривати у досліджуваному регіоні
150-200 днів, з них 85-93 дні з сніговим покривом [3].

В умовах Поділля бджоли можуть зимувати «під відкритим небом». В
межах Товтр і прилеглих територій Тернопільської області зафіксований
абсолютний мінімум температури –34°С. Варто зазначити, що зимівля під
відкритим небом потребує дещо більших запасів корму, але ж не потрібно
затрачати час та кошти на спорудження стебнівників і транспортування вуликів
восени у приміщення, а навесні назад.

Орієнтовною ознакою закінчення зимівлі є весняний перехід температури
через +8...+10°С. В межах досліджуваної території строки його дуже мінливі і
припадають на середину – кінець березня, іноді пізніше.

Оптимальними умовами для сильного нектаровиділення більшості
медоносних рослин є температура повітря +23...+26°С за відносної вологості
75-80%. У спекотні сухі та холодні сирі дні нектар майже не виділяється.
Добові цикли у виділенні нектару простежили Т. Єрошина і Л. Нємець [1].

Важливе значення для розвитку бджільництва має екологічний стан
території, що суттєво впливає на якість отримуваної продукції. Проблемою є
використання отрутохімікатів при вирощуванні сільськогосподарських
медоносних рослин, зокрема озимого ріпаку та соняшнику. Порушення строків
обробки рослин може спричинити масове отруєння бджіл і забруднення
продуктів бджільництва.

Кормова база бджільництва – це сукупність медоносної та пилконосної
рослинності, яка є джерелом корму для бджіл. Залежно від умов зростання всі
медоносні рослини досліджуваної території поділяємо на дві групи: 1.
Медоносна рослинність умовно природних угідь: а) медоноси лісів (липа
серцелиста, клен гостролистий, біла акація (робінія звичайна), малина, цибуля
ведмежа тощо); б) медоноси пасовищ і сіножатей; в) медоноси неугідь та інших
необроблюваних земель (чебрець, конюшини біла й рожева, будяк, горошок
мишачий, буркун білий і жовтий). 2. Медоносна рослинність орних земель: а)
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медоносні сільськогосподарські рослини (ріпак озимий і ярий, гречка,
соняшник, гірчиця біла); б) медоносні бур’яни орних земель (волошка синя,
гірчиця польова, осот польовий тощо).

У структурі сучасної кормової бази бджільництва в Подільських Товтрах
і на прилеглих територіях провідне місце належить медоносним
сільськогосподарським рослинам. Причина цього – значна (в межах окремих
сільських рад – до 90%) розораність території.

На початку ХХ ст. провідними компонентами кормової бази
бджільництва були: лугове різнотрав’я, гречка і різноманітні бур’яни у посівах
зернових культур. У збірнику „Województwo Tarnopolskie” [5] знаходимо дані
про площі та структуру медоносних угідь окремих повітів воєводства. За
багатством і різноманітністю медоносних рослин польські науковці розділяли
Тернопільське воєводство на три округи. Перший округ охоплював східну
частину Зборівського, Тернопільський, Скалатський, Збаразький,
Копичинецький (в межах яких простягається Товтрове пасмо) і
характеризувався найбільш сприятливими умовами для бджільництва. У цьому
окрузі гречка цвіла протягом перших трьох тижнів липня, виділяла велику
кількість нектару і була основним джерелом взятку для бджіл. Родючі
чорноземи і сприятливий клімат Тернопільського воєводства зумовлювали
сильне нектаровиділення гречки, чого не спостерігалося в інших районах
Польщі. Загальні площі, які займала медоносна рослинність у 1932 р., у
Скалатському повіті становили 13475 га, у Збаразькому – 8894 га, Зборівському
– 5700 га, Тернопільському – 10765 га, Копичинецькому – 3336 га.

Т. Соломаха, А. Ілляш, В. Соломаха [2] у 1992 р здійснили аналіз і оцінку
орних земель України за поширеністю на них 72 видів медоносних бур’янів у
посівах сільськогосподарських рослин. У посівах зернових культур лісостепу
на сірих лісових ґрунтах і чорноземах опідзолених (теперішня зона
широколистих лісів) вони нарахували 13 видів медоносних бур’янів які за
масового цвітіння перед жнивами давали товарний забір. Зараз про такий збір
говорити немає сенсу, адже всі посіви зернових обробляють гербіцидами і
масового цвітіння бур’янів у них не буває.

Таким чином, від початку ХХ ст. і до середини 90-их рр. спостерігаємо
чітко виражений головний забір у середині липня – на початку серпня з
бур’янів у зернових культурах, гречки, липи, лугового різнотрав’я тощо.
Очевидно був і ранньолітній медозбір з білої акації та малини. При такій
кормовій базі потреби в ранньому інтенсивному розвитку бджолосімей не було.
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Сучасна кормова база Подільських Товтр і прилеглих територій
принципово інша. Можна говорити про два і навіть три «головні взятки».
Причина цього явища – висівання в межах досліджуваного регіону значних
площ ріпаку озимого і соняшнику. Для досягнення максимального
економічного ефекту пасічникам необхідно забезпечити зимівлю сильних сімей
і ранній їх розвиток. Часто для цих потреб використовують бджіл карпатської
породи, які добре зимують і швидко розвиваються.

Як уже зазначалось, базою для розвитку бджільництва в Товтрах і на
прилеглих територіях є медоносні сільськогосподарські культури: ріпак озимий
і ярий, соняшник, гречка, гірчиця тощо. Площі їх у межах адміністративних
районів наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
Площі основних сільськогосподарських медоносних культур

(середній показник за 2007-2012 рр.)*

Райони
Сільськогосподарські культури, га

ВсьогоРіпак
озимий Гречка Соняшник Гірчиця Ріпак

ярий
Гусятинський 3958,16 1222,62 583,83 185,57 759,88 6710,06
Збаразький 4384,47 1571,79 1173,67 413,77 491,59 8035,29
Зборівський 5916,67 2100,12 72,33 387,00 858,67 9334,79
Підволочиський 5276,69 963,78 103,67 1130,22 609,50 8083,86
Тернопільський 3089,08 2350,22 85,00 438,33 453,47 6416,10
Всього 22625,07 8208,53 2018,50 2554,89 3173,11 38580,10

*Розраховано автором за даними ГУС в Тернопільській області
З неї видно, що найбільші площі серед сільськогосподарських медоносів

займає озимий ріпак. Така ситуація є новою і її вплив на розвиток бджільництва
в окремих регіонах України слабо вивчений. Як видно з рисунка 1, посівні
площі ріпаку озимого на досліджуваній території за останні 9 років зросли у 8
разів і перетворились на джерело товарного медозбору у травні.
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Рис. 1. Динаміка посівних площ ріпаку на досліджуваній території
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Наприкінці травня – початку червня зацвітають біла акація і малина. Як
правило, вони не займають значних площ ані в Товтрах, ані на прилеглих
територіях, однак, враховуючи значну нектаропродуктивність, можуть давати
товарний забір. Проте таке буває рідко. Як справедливо зазначає М. Ячнюк [4],
майже кожного року у період цвітіння білої акації спостерігається холодна
дощова погода.

Пасовища й сіножаті на досліджуваній території жодного значення для
бджільництва не мають, адже їх скошують чи спасають ще до цвітіння. Майже
постійний забір забезпечує різнотрав’я покинутих земель, балок, стрімких
схилів тощо. У його складі: чебрець на карбонатних ґрунтах товтрових схилів,
конюшина біла й рожева, золотушник, буркун білий і жовтий, горошок
мишачий, будяк та ін. Значні площі їх на окремих територіях можуть
забезпечити товарний забір.
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БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА
«ЄЛАНЕЦЬКИЙ СТЕП»

Драчук Н.О.
Природний заповідник «Єланецький степ»

Природний заповідник (ПЗ) «Єланецький степ» знаходиться у межах
Дністровсько-Дніпровської провінції Північностепової підзони Степової зони,
на степових відрогах Придніпровської височини Південнобузько-
Дніпровського межиріччя. Він розташований в північній частині Миколаївської
області на території Єланецького і Новоодеського районів.

Завдяки специфічному розташуванню природного заповідника
«Єланецький степ», особливостям гідрологічних, орологічних та едафічних
умов на його території утворилися унікальні степові комплекси, тому одним з
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найважливіших завдань заповідника є дослідження та збереження біологічного
різноманіття.

Як відомо, надмірні господарські навантаження на природний
рослинний покрив, насамперед спустошливий, ненормований випас
численних отар овець, викликають ксерофітизацію рослинності. Остання
супроводжується відповідними змінами екотопів, структури степових
фітоценозів, зміною гідробалансу території, ерозією земель на схилах з
інтенсивним площинним змивом, оголенням корінних порід (вапняків) та
замуленням річкових долин і балок.  Ці явища ще порівняно недавно були
притаманні території, на якій знаходиться ПЗ «Єланецький степ». Ця
територія відзначалася на загальному агроландшафтному тлі суцільної
розораності плато та пологих схилів тільки тим,  що на ній вздовж
елементів гідрографічної мережі (річкових долин, ярів, балок) уціліли
своєрідні широкі «прошарки» цілинних пасовищних степів. Вони викликали
добре помітне спустошення в рослинному покриві і сприяли проникненню
до нього ряду південностепових флористичних елементів та зміщення
зональних ознак біднорізнотравного типчаково-ковилового степу у
північному напрямку.

У списку судинних рослин заповідника нараховується близько 615 видів,
які належать до 289 родів та 82 родин. Проміжне положення між справжніми
та південними сухими степами зумовлює різке переважання степових
рослин – 341 видів (69,8% від загальної кількості), з них пустельно-степових – 7
видів (1,4%), псамо-петрофітно-степових – 71 вид (14,5%), степових — 132
види (27%). Лісова та лучна еколого-фітоценотична група рослин нараховує
114 видів (23,3%), в тому числі лучних – 37 видів (7,5%), лучно-лісових – 61
вид (12,5%), лісо-лучних 4 види (0,8%) та лучно-болотних – 6 видів (1,2%).

На даному етапі розвитку заповідника продовжується  інвентаризація
різноманіття видів флори, рослинних угруповань, визначення ареалів їх
поширення та  необхідності здійснення спеціальних заходів на їх збереження.

Протягом 2008-2012рр., під час польових досліджень, робився акцент на
вивчення раритетної флори ПЗ «Єланецький степ» та впровадження методів її
збереження. В минулі роки територія ПЗ «Єланецький степ» зазнавала
інтенсивного антропогенного впливу (розорювання, випас овець, корів,
заліснення схилів, будівництво дамб), що несе негативний характер і впливає
на природні комплекси, особливо на раритетну флору, оскільки вона має малу
екологічну валентність, і слабо пристосовується до змін в екосистемі. Все це
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вказує на актуальність вивчення раритетної   флори даної території, розробки і
впровадження методів її збереження.

   На основі оригінальних польових досліджень проведених нами
протягом 2008-2012 рр. та аналізу літературних даних встановлено, що
раритетна  флора судинних рослин ПЗ «Єланецький степ» налічує 40 видів, це
16,3 % від загальної кількості видів. Вона належить до  31 роду, 15 родин, 2
класів, 1 відділу. Відділ Покритонасінні включає 40 видів або 100 %, причому
Однодольні представлені 14 видами або 35 %,  Дводольні – 26 або 65%. Серед
домінуючих родин у раритетній  флорі переважають родини Однодольних, які
представлені найбільшою кількістю видів. Перехід багатьох видів Однодольних
у стан раритетності викликаний їх великою чутливістю до діяльності
антропогенного фактору. Це родини Злакові – 7 видів, Лілійні – 4, Півникові –
3. Домінуючі родини дводольних представлені наступною кількістю видів:
Бобові - 6, Гвоздичні – 4, Жовтецеві – 4, Губоцвіті – 4.

Заходи для збереження і відновлення раритетної флори на території ПЗ
«Єланецький степ»:

- повністю заборонити неорганізований туризм;
- заборонити порушення ґрунтового покриву;
- відновити гідрологічний режим;
- заборонити викопування бульб і збирання рідкісних видів рослин;
-  проводити роз’яснювальні  еколого-освітні бесіди;
 Вірогідно, що в минулому зональна рослинність ПЗ «Єланецький

степ»  була різноманітніша за сучасну, яка знівельована випасом та іншими
видами втручань до одноманітних збоїв. Проте, з плином часу, природні
рослинні комплекси зможуть в значній мірі поновити в демутаційному
процесі втрачені компоненти за умови достатньо мотивованих заходів
охорони,  хоча для цього потрібно докласти чимало зусиль, вмінь та знань
на протязі кількох десятиріч.
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«ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКІ КУРГАНИ» – ПОТЕНЦІЙНИЙ ОБ’ЄКТ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Зінченко О.І.,1 Книш М.П.,1 Панченко С.М.2
1 Гетьманський національний природний парк, 2 ННЦ “Інститут біології»

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У 2012 р. у Великописарівському районі Сумської області нами
обстежено ділянку корінного берега р. Ворскла, збереження якої важливе в
природоохоронному та історико-краєзнавчому відношеннях. Подану нижче
інформацію слід розглядати як офіційну заявку на надання цій ділянці статусу
ландшафтного заказника місцевого значення і включення до переліку об’єктів
природно-заповідного фонду Сумської області.

Місцезнаходження. Сумська область, Великописарівський район. В 5 км
на північний схід від смт. Велика Писарівка, в 1 км на північ від с.
Олександрівка, в 6 км на південний схід від с. Попівка (рис.). Географічні
координати: 50° 27' 49'' пн.ш. та 35° 32' 05'' сх.д.

Землекористувач. Попівська сільська рада (с. Попівка Великописарівсь-
кого району).

Площа і короткий опис кордонів ділянки. Близько 81 га, у тому числі
остепнений схил корінного берега р. Ворскла – приблизно 25 га, решта –
наполовину остепнений переліг. На гребені схилу, полі-перелозі та в
сусідньому дрібноліссі знаходиться група великих скіфських курганів.

Ділянка знаходиться на крутих пагорбах і похилому прилеглому плато
високого правого корінного берега р. Ворскла. Схили ділянки місцями
прорізані неглибокими ярами і ритвинами. За формою вона нагадує трикутник.
Південна межа ділянки пролягає по лінії кордону Гетьманського НПП на р.
Ворскла, західна – по контуру лісового масиву (урочище «Рівний ліс»),
північно-східна межа співпадає з лінією державного кордону України.

Значення об’єкта. Ландшафтне, ботанічне, зоологічне, археологічне,
естетичне, навчальне.

Опис об’єкту. Весь схил і частина плато зайняті унікальним (для
південної частини Сумщини) за своєю збереженістю злаково-різнотравним
степом. На ділянці представлена лучно-степова рослинність з фрагментами
степів, яка також формується і на перелогах. Домінантами трав’яних рослинних
угруповань виступають стоколос безостий (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub),
куничник наземний (Calamagrostis epigeios (L.) Roth), ковила волосиста (Stipa
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capillata L.), осока рання (Carex praecox Schreb.), тонконіг вузьколистий (Poa
angustifolia L.), типчак (Festuca valesiaca aggr.). У другій половині літа аспект
створювали: миколайчики польові (Eryngium campestre L.), чина лісова
(Lathyrus sylvestris L.), горошок гороховидний (Vicia pisiformis L.). Значну
ценотичну роль відіграють шавлія дібровна (Salvia nemorosa L. aggr.), волошка
східна (Centaurea orientalis L.), підмаренник справжній (Galium verum L.),
вероніка колосиста (Veronica spicata L.), молочай прутовидний (Euphorbia
virgata Waldst. & Kit.) та інші.

Ділянка періодично піддається палам, а з боку лісосмуг відбувається їх
заростання деревно-чагарниковою рослинністю. Вже з’явилися поодинокі
дерева та їх групи: види роду Глід (Crataegus spр.), клен татарський (Acer
tataricum L.),  груша звичайна (Pyrus communis L.),  терен (Prunus spinosa L.),
жостір проносний (Rhamnus cathartica L.).

На ділянці виявлено два види рослин, що занесені до Червоної книги
України: сон лучний, або чорніючий (Pulsatilla nigricans Störck) та ковила
волосиста (Stipa capillata L.). Загальна площа куртин ковили волосистої –
приблизно 0,30 га. У складі флори ділянки також 5 видів рослин, що підлягають
особливій охороні на території Сумської області: горошок гороховидний (Vicia
pisiformis L.), чина гороховидна (Lathyrus pisiformis L.), айстра степова (Aster
amellus L.), кринітарія волохата (Crinitaria villosa (L.) Grossh.), цибуля
круглоголова (Allium sphaerocephalon L.).

На досліджуваній території представлений типовий для лісостепу
комплекс безхребетних і хребетних тварин, серед яких відмічені
«червонокнижні» види комах: вусач земляний (коренеїд) хрестоносець
(Dorcadion equestre (Laxm.),  махаон (Papilio machaon L.), подалірій (Iphiclides
podalirius (L.)), сколія-гігант (Megascolia maculate (Dr.)), мелітурга булавовуса
(Melitturga clavicornis (Latr.)), ксилокопа (бджола-тесляр) звичайна (Xylocopa
valga Gerst). Із видів, які підлягають особливій охороні на території Сумської
області, тут трапляються богомол звичайний (Mantis religiosa L.), коник сірий
(Decticus verrucivorus L.), сколія степова, або мохната (Scolia hirta Schr.).

Серед хребетних тварин низка видів знаходиться під охороною Бернської
конвенції: ящірка прудка (Lacerta agilis L.), канюк звичайний (Buteo buteo (L.)),
бджолоїдка (Merops apiaster L.), жайворонок польовий (Alauda arvensis L.),
плиска жовта (Motacilla flava L.),  щеврик лісовий (Anthus trivialis (L.),
сорокопуд терновий (Lanius collurio L.), трав’янка лучна (Saxicola rubetra (L.)),
кропив’янка сіра (Sylvia communis Lathm.). У міграційний період ділянка
приваблює деяких перелітних птахів, у тому числі луня лучного (Circus
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pygargus (L.)) і сорокопуда сірого (Lanius excubitor L.), які занесені до Червоної
книги України.

Рис. 1. Місцерозташування перспективної для заповідання території
«Великописарівські кургани»

Теріологічна фауна представлена звичайними видами, з яких постійним
мешканцем ділянки є нориця звичайна (Microtus arvalis s.l.). Загальний характер
ландшафту свідчить про можливість знаходження «червонокнижних» видів –
хом’ячка сірого (Cricetulus migratorius Pall.) та строкатки степової (Lagurus
lagurus (Pall.)).
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Стан об’єкту. Ступінь збереженості в цілому добра, але на північно-
східній межі ділянки прикордонниками розорана контрольно-слідова смуга, а
на вкритому степовою рослинністю кургані встановлена табличка, що позначає
державний кордон. Це знижує естетичну привабливість ділянки.

Причини необхідності охорони. Існує певна загроза передачі ділянки у
приватне землеволодіння із подальшим її господарським використанням, що
призведе до втрати контролю за природною та археологічною спадщиною.

Форма охорони. Ландшафтний заказник місцевого значення. В
подальшому цю ділянку необхідно включити до складу Гетьманського НПП.

Режим охорони. А) Допустимі види користування: наукові дослідження,
наукові та навчальні екскурсії, регульований випас худоби. Важливо не
допускати вкорінення екзотичних видів дерев, насамперед дуба червоного
(Quercus rubra L.), ясена зеленого (Fraxinus pennsylvanica Marshall), клена
ясенолистого (Acer negundo L.), робінії (Robinia pseudoacacia L.).

Б) Заборонені види користування: розорювання ділянки, всіляке
будівництво, розведення багать, влаштування стоянок, полювання, збирання
квітів, грибів, в’їзд на автомобілях.

Заходи, необхідні для забезпечення охоронного режиму. Маркування
території заказника. Щорічний контроль стану ділянки, популяцій живих
організмів.

Охорона покладається на Гетьманський НПП.

ТИСОВІ БУЧИНИ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА
ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Кабаль М.В., Полянчук І.Й., Сухарюк Д.Д.,
Карпатський біосферний заповідник

Тис ягідний – рідкісний реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом, який
занесений до Червоної книги України з природоохоронним статусом, як
вразливий. Він поширений у гірських районах Західної і Південно-Східної
Європи, Середземномор’я, Близького Сходу, Північного Ірану та на Кавказу.
На території України зустрічається в Карпатах і Кримських горах.

У минулому тис ягідний був широко розповсюджений в басейні річки
Тиса. Однак протягом XV-XVIII століть відбувалося його масове вирубування
задля отримання цінної деревини. В даний час збереглися лише поодинокі його
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місцезростання. Найбільші осередки тису в Карпатах охороняються в урочищі
Княждвір в околицях Коломиї Івано-Франківської області та в буково-
ялицевому пралісі в долині потоку Торміанець у Високих Татрах в Словаччині.

На угруповання з тисом ягідним негативно впливає ряд як природних, так
і антропогенних чинників. Природним фактором, що становить загрозу
існуванню цього виду в лісових біогеоценозах є міжвидова конкуренція, в якій
домінуючу роль відіграє бук лісовий. Внаслідок цього осередки тису
розташовані, в основному, на скелястих місцях, де конкурентоздатність бука
понижена. З антропогенних факторів найбільш небезпечними є пошкодження
особин тису пожежами, туристами та рекреантами, самовільне викопування
підросту, збір насіння, тощо.

На території Карпатського біосферного заповідника (КБЗ) осередки тису
ягідного збереглися в Угольському і Трибушанському природоохоронних
науково-дослідних відділеннях (ПНДВ) та Діловецькому лісництві ДП
"Великобичківське ЛМГ", яке входить до складу КБЗ, як територія без вилучення
(табл). На основі проведеної інвентаризації і описів угруповань, встановлено, що
вони знаходяться на крутосхилах та виходах вапнякових порід в чистих і мішаних
букових пралісах за участю у їх складі дуба скельного, клена-явора, ясена
звичайного, в’яза шорсткого, ялини європейської та ялиці білої [8]. Всі осередки
тису ягідного на території КБЗ входять до складу об’єкту Всесвітньої природної
спадщини ЮНЕСКО "Букові праліси Карпат та давні ліси Німеччини" [9].

В даних фітоценозах обліковано понад 1100 особин тису ягідного, серед
яких є екземпляри як деревовидної, так і кущовидної форми. Окремі дерева
сягають висоти до 12 м і діаметру до 24 см. Обліки природного поновлення
тису показали, що в угрупованнях на території Трибушанського ПНДВ та
Діловецького лісництва стан його оцінюється як добрий, а на території
Угольського ПНДВ – як задовільний і низький.

В лісових масивах КБЗ виявлено 5 рідкісних асоціацій, які занесені до
Зеленої книги України [3,4]: Fagetum (sylvaticae) taxoso (baccatae)-galiosum
(odorati), F. t.-vacciniosum (myrtilli), F. t.-mercurialidosum (perennis), F. t.-
hederosum (helicis) і F. t.-sesleriosum (heufleranae).

У тисових фітоценозах зростає багато рідкісних видів рослин [1, 2, 6]. Серед
них: Aconitum gracile, A. paniculatum, Asplenium ruta-muraria, Atragene alpina,
Atropa bella-donna*, Botrychium lunaria*, Campanula carpatica*, Cimicifuga foetida,
Coronilla elegans*, Cortusa matthioli, Cotoneaster integerrima, Diphasiastrum
alpinum*, Epipogium aphyllum*, Festuca pseudodalmatica, F. valesiaca, Galanthus
nivalis*, Galium transcarpaticum, Helleborus purpurascens, Huperzia selago*, Iris
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pseudocyperus, Jovibarba preissiana, Juniperus sabina, Leucojum vernum*, Lilium
martagon*, Lunaria rediviva*, Melica transsilvanica, Melittis melissophyllum,
Phyteuma orbiculare, Saxifraga paniculata, Scopolia carniolica*, Sedum hispanicum,
Sesleria heufleriana, Tilia platyphyllos, Trisetum alpestre, Vincetoxicum hirundinaria,
Veronica dentata (* – види, що занесені до Червоної книги України).

Таблиця 1
Поширення тису ягідного в пралісах КБЗ

Назва підрозділу

К
ва

рт
ал

В
ид

іл

П
ло

щ
а,

 г
а

Тип лісу Склад насадження Схил Висота
НРМ

К
іл

ьк
іс

ть
ос

об
ин

, ш
т.

Угольське 27 1 24 Д3-Бк 10 Бк+Тся Пн, 30º 700 897
Угольське 27 4 1,1 Скельові оголення 800 44
Угольське 18 2 0,5 Скельові оголення 680 5

Угольське 20 22 9,4 Д3-Бк 10Бк+Дск+
Тся+Яз+Взш Пд, 25º 650 98

Угольське 20 17 0,8 С3-Бк 7Бк2Яв1Яз+Взш+Тся С, 30º 800 17
Угольське 20 18 0,8 С3-Бк 6Бк2Яв2Яз+Взш+Тся Пн, 50º 740 13

Трибушанське 17 14 3 С3-гБк 8Бк2Яв+Яз+Ял,
од. Тся Пн, 35º 750 78

Діловецьке 21 37 2,1 С3-бк-
смЯц

6Бк2Ялє1Яв1Яц+
Яз+Тся ПнС 21º 1225 27

Для збереження угруповань з участю тису ягідного всі його осередки
включені до заповідної зони. На основі затвердженої Програми робіт
проводяться комплексні наукові дослідження в тисових угрупованнях і
налагоджено ведення бази даних. Місця зростання рідкісних видів та
угруповань взяті під особливий контроль [5].
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the Carpathians and they management as World Heritage sites // ACTA Ecologica. – Bratislava, 2007.
– 63 c.
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РОЛЬ БІОСФЕРНИХ РЕЗЕРВАТІВ У ЗБЕРЕЖЕННІ
БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ БР “РОЗТОЧЧЯ”)

Когут І.І., Сенчина Б.В.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Глобальні проблеми людства, які особливо загострились у другій
половині ХХ століття, у свою чергу, сприяли активізації зусиль світової
громадськості в пошуках шляхів їх вирішення. З цією метою була
започаткована міжурядова та міждисциплінарна програма ЮНЕСКО «Людина і
біосфера» – МАБ (1971), орієнтована на раціональне управління природними
ресурсами, їх збереження, формування кваліфікованих кадрів у цій галузі,
поширення знань [12]. Беручи до уваги принцип екосистемної єдності природи
Міжнародний союз охорони природи (IUCN), Програма ЮНЕСКО „Людина і
біосфера”, Програма ООН щодо довкілля (UNEP) та інші міжнародні
природоохоронні організації підняли питання про розширення різних форм
екологічної співпраці у транскордонних регіонах. Однією із пріоритетних форм
такої співпраці є територіальна охорона природи шляхом створення
транскордонних заповідних об’єктів – національних природних та
ландшафтних парків, біосферних заповідників (резерватів) тощо [9].

Серед пріоритетних напрямків діяльності програма МАБ є створення та
подальший розвиток Всесвітньої мережі біосферних резерватів. Схвалена
ЮНЕСКО в 1974 p. концепція біосферних резерватів передбачала створення
біогеографічно-репрезентативної мережі резерватів, налагодження в них
постійного екологічного моніторингу за біосферними процесами. Головним
їхнім завданням у 70-і роки вважали охорону природних ресурсів [11].

Нова парадигма в охороні природи – збереження біорізноманіття в yciй
його сукупності від внутрішньовидового різноманіття до різноманіття
екосистем (Конвенція про біологічне різноманіття), визначена на Конференції
ООН у Ріо-де-Жанейро (1992), а також започаткована ідеологія сталого
розвитку суттєво змінили уявлення про біосферні резервати. Конференція
наголосила на необхідності мати приклади, які демонстрували б реалізацію
проголошених на ній ідей щодо підтримки якості навколишнього середовища
на основі принципів сталого розвитку. Це ж знайшло відображення в нових
програмних документах – Севільській стратегії для біосферних peзерватів
(Іспанія, 1995) та в Положенні про Всесвітню мережу біосферних резерватів,
затверджених Генеральною конференцією ЮНЕСКО (1995) [6].
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Збереження і захист генетичних ресурсів, видів екосистем і ландшафтів
окреслено як одну з базових функцій біосферних резерватів, для виконання якої
необхідна оптимальна організаційна структура резервату, зокрема наявність
одного чи кількох територій ядра, що зберігають і захищають біотичне
різноманіття, дають змогу реалізувати екологічний моніторинг і дослідження з
мінімальним впливом на рівновагу екосистем. Біосферний резерват, відповідно
до Севільської стратегії, принципово відрізняється від природоохоронної
категорії «біосферний заповідник», оскільки він, в цілому не є
природоохоронною територією, хоча має її включати (природоохоронні ділянки
формують природні ядра та можуть належати до складу буферної зони;
транзитну ж зону формують антропогенні ландшафти). Стратегія розвитку
біосферних резерватів стосується передовсім збереження природного і
культурного різноманіття, охоплюючи все більші його масштаби через
міжнародну мережу.

Природний регіон Розточчя, розташований на східноєвропейській межі
Європейського вододілу, де беруть початок численні водні артерії, що належать
до басейнів Балтійського і Чорного морів, має особливе екологічне значення.
Транскордонна височина Розточчя, третина території якої знаходиться у межах
України, а 2/3 – у межах Польщі, відповідно до біогеографічного районування
світу М. Удварді (1975) відноситься до біогеографічної провінції
середньоєвропейських лісів Палеоарктичного царства та репрезентує біом (тип
екосистеми) помірних широколистяних лісів. З фізико-географічного погляду
Розточчя репрезентує опільсько-розточанську широколистянолісову горбогірну
підобласть Західноподільської лісостепової височини [2].

Ідея створення біосферного резервату на Розточчі вперше прозвучала під
час роботи школи-семінару “Проблеми інвентаризації та вивчення природних
компонентів та комплексів державного заповідника “Розточчя” (1991 р.) та була
опублікована у спільній праці фахівців Львівського лісотехнічного інституту і
Львівського державного університету імені Івана Франка (ЛДУ ім. Івана
Франка), присвяченій перспективам територіального розвитку заповідника [1].
Загалом, проблемі формування польсько-українського біосферного резервату
на Розточчі присвячена ціла низка спеціальних публікацій, в т.ч. колективна
монографія “Roztocze. Środowisko przyrodniche” (2002) за загальною редакцією
проф. Яна Бурачиньского [1-3, 5, 7-10, 14]. Одним із завдань спільного
вивчення природи височини була розробка підходів до організації на його
теренах міжнародного біосферного резервату (МБР) “Розточчя”.
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Наприкінці 2008 р. під науково-методичним керівництвом Національного
комітету МАБ України було підготовлено і подано до Секретаріату програми
МАБ номінаційні документи щодо утворення біосферного резервату
«Розточчя» (БРР) з виділенням відповідного польсько-українського
транскордонного об’єкта [5, 11, 13]. 29 червня 2011 р. 23-я сесія Комісії МАБ
ЮНЕСКО (м. Дрезден, Німеччина) прийняла рішення про оголошення БР
«Розточчя» загальною територією 74,8 тис. га та включення його до Всесвітньої
мережі біосферних резерватів, а 13 грудня 2011 р. відбулося вручення
Сертифікату ЮНЕСКО про надання статусу БР «Розточчя» [4].

Біосферний резерват "Розточчя" не цілісна природоохоронна територія, а
територіальний комплекс, який охоплює п'ять об'єктів ПЗФ: Природний
заповідник "Розточчя" (2084.5 га), Яворівський НПП (7078.6 га), Регіональний
ландшафтний парк "Равське Розточчя" (19103 га), орнітологічний заказник
"Янівські чаплі" (16 га), заповідне урочище "Немирів" (276 га) та землі зони
співробітництва, що не належать до ПЗФ України. Вони забезпечують охорону
рідкісних видів флори і фауни відповідно до національного та міжнародного
законодавства. Перш за все, це стосується значної кількості водоплавних
птахів, які мігрують з Європи та Азії до Африки. На території номінованого
БРР важливо зберегти рідкісні в Україні європейські сосново-букові ліси, які
зростають тільки на Розточчі й Опіллі, Тут проходить західна межа їх ареалу.

Флора вищих судинних рослин Українського Розточчя налічує 1342 види
із 537 родів та 122 родин, із них майже 1100 зафіксовані на території
біосферного резервату, флора мохоподібних – відповідно понад 300 видiв, з них
200 – на території БР [7, 13]. У флорі Українського Розточчя у різні періоди
відмічалося 88 видів, занесених до Червоної книги України (1996), 2 види
судинних рослин, занесених до Європейського Червоного списку, 6 видів – до
Бернської конвенції (1979). Раритетна флора на території біосферного резервату
характеризується наступними показниками: 190 видів потребують охорони, 50
– занесено до Червоної книги України, 6 – під охороною Бернської конвенції, 1
– у Європейському червоному списку (табл. 1).

Фауна резервату включає 347 видів хребетних тварин, серед яких: 44 види
ссавців, 262 – птахів, 8 – плазунів, 13 – земноводних та 20 видів риб, що
складає 75% фауни Західного регіону України. 33 види хребетних занесено до
Червоної книги України, а 93 види є нечисленними та рідкісними для Розточчя
[13]. В цілому фауна включає три фауністичні комплекси: лісовий, водно-
болотний та синантропний. У кількісному відношенні домінують представники
перших двох комплексів. Фауна безхребетних тварин на сьогодні нараховує
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понад 1656 видів, серед яких: 213 видів павуків, 212 – кліщів орібатид, 7 –
протур, 134 – ногохвісток, 12 – одноденок, 48 – бабок, 43 – прямокрилих, 151 –
попелиць, 110 – жуків-турунів, 88 – водних жуків з родин, 78 – твердокрилих із
надродини пластинчатовусих, 25 – златок, 61 – вусачів, 26 – короїдів, 51 – мух-
дзюрчалок, 21 – джмелів, 87 – денних метеликів і 290 – метеликів. 26 видів
комах занесені до Червоної книги України, до Європейського червоного
списку, списку Бернської конвенції. У біосферному резерваті буде розроблена і
впроваджена програма оптимізації біотопів раритетних видів.

Таблиця 1
Флористична репрезентативність природоохоронних територій Розточчя

(за Сорока М.І., 2009) [7]

Показник Регіон
Розточчя

Українське
Розточчя

ПЗ
«Розточчя»

Яворівський
НПП

БР
«Розточчя»

Кількість видів судинних
рослин 1564 1342 944 720 1100

Кількість видів
мохоподібних 324 310 212 200 200

Кількість видів,
що охороняються 280 228 105 92 190

К-ть видів із Червоної
книги України (1996) 95 88 28 20 50

Кількість видів Бернської
конвенції (1979) 13 6 3 2 6

Кількість видів з
Європейського Червоного
списку (1998)

4 2 0 0 1

Зниклі види 27 19 11 8 26

Важливими завданням резервату є також оптимізація біотопів мисливських
видів птахів. Це стосується таких видів, як фазан звичайний (Phasianus
colchicus), орябок (Tetrastes bonasia,), куріпка сіра (Perdix perdix), перепілка
(Coturnix coturnix). Організація екологічно-оптимального мисливського
господарства матиме і певне економічне забезпечення. В біосферному резерваті
буде розроблена спеціальна програма регулювання чисельності та статевої
структури деяких хижих звірів: собаки єнотовидної (Nyctereutes procyonoides),
вовка сірого (Canis lupus), видри (Lutra lutra), ондатри (Ondatra zibethicus).

Важлива роль лісових екосистем пов’язана із збереженням біологічного
різноманіття, де для багатьох видів пролягають флористичні та зоогеографічні
межі поширення. Лісові екосистеми природного заповідника “Розточчя”
оберігаються в регіоні найбільш тривалий час, тому цю територію розглядають,
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як унікальне екологічне ядро, що забезпечує існування природних популяцій
багатьох рідкісних та зникаючих видів флори та фауни.

Загалом, біосферний резерват “Розточчя” забезпечує збереження
біотичного, екосистемного та ландшафтного різноманіття, сталий розвиток у
регіоні та виконання логістичної функції. Транскордонний характер
біосферного резервату сприятиме покращенню ефективності спільних зусиль у
дотриманні міжнародного природоохоронного законодавства та забезпеченні
сталого розвитку на східних теренах Європейського союзу, а також збереженню
природних екосистем в українській частині Головного Європейського вододілу
на Розточчі, яке є складовою Пан’європейської екологічної мережі.
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ КАНЬЙОННИХ ПАРКІВ У КОНТЕКСТІ
ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

(НА ПРИКЛАДІ НПП «ХОТИНСЬКИЙ»

Коржик В.П.
Національний природний парк «Хотинський»

В ході історико-географічного процесу, тобто зростаючої взаємодії
природної та соціально-економічної складової соціоприродної цілісності (або
сучасного антропогенізованого довкілля), в кожному регіоні виникає і
формується свій спектр екологічних проблем. Особливо наголосимо, що
екологічні проблеми є поняттям відантропічним, безпосередньо чи
опосередковано пов’язаним з тим чи іншим видом використання природного
середовища і ресурсів людиною та зворотною реакцією довкілля.

Національний природний парк «Хотинський» (надалі – НППХ) створений
восени 2011 року і розміщений відокремленими невеликими кластерними
ділянками вздовж Дністерського каньйону на відстані 150 км між його
крайніми східною та західною ділянками. 60% території НППХ становить
Дністерське водосховище, решта – заліснені чи знеліснені крутосхили різної
стрімкості – від 100 до 900 із строкатою геологічною будовою. Отже, спектр
екологічних турбот визначається цими географічно-ситуаційними
особливостями.

У спектрі основних екологічних проблем, – а всі вони є комплексними і
нерозривно пов’язаними із загальним станом створеного природно-
антропогенного середовища – слід відчленувати блоки, спричинені різними
характерними видами діяльності.

Основним джерелом соціально-екологічних проблем у регіоні є
Дністерське водосховище. До Дністерського комплексу ГЕС та ГАЕС входить
сама ГЕС з власне водосховищем, буферне водосховище з міні-ГЕС та ГАЕС
(гідроакумулююча електростанція, що тривалий час знаходиться в стадії
перманентного будівництва). За своїми параметрами – довжина 150-170 км,
площа акваторії 150 км2, середня ширина біля 300 – 400 м, середня глибина 22
м, найбільша глибина – 55-60 м, об’єм 3,3 км3 – водосховище з позицій
технократичного підходу є найбільш “економічним” в України, оскільки на
одиницю корисного об’єму припадає всього 0.07 км2 площі, що втричі менше
від аналогічних показників водосховищ Дніпровського каскаду. Це
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пояснюється виключно його розміщенням у вузькій глибокій каньйоноподібній
долині ріки.

Серед всіх інших техноекологічних проблем, характерних для більшості
рівнинних водосховищ, Дністерське відрізняють притаманні лише йому
особливості гідрологічного режиму, компонентів стоку, денудаційних та
акумулятивних процесів, перебудови гідроценозів та ландшафтної структури.
Не торкаючись таких болючих і специфічних екологічних проблем оптимізації
природокористування, як необхідність регулювання та міждержавної (Україна
– Молдова) координації сезонних санітарних попусків води у нижній б’єф,
подолання наслідків коливання рівня води у водосховищі (амплітуда 10-11 м)
та завдання збереження відкладеної ікри від всихання, боротьба з синьо-
зеленими водоростями у його верхній частині, слід зупинитись на тих, що в
найближчому майбутньому визначатимуть спектр фінансово-організаційних та
еколого-технічних турбот НППХ і сусідніх територій.

Руйнація берегів закономірно відбувається внаслідок хвильо-прибійної
абразії з подальшою ланцюговою активізацією обвалів та зсувів, що особливо
активно проявляється у каньйонних ділянках водосховища. Для цих ділянок
характерні вузькі внутріканьйонні смуги низьких I-II цокольно-акумулятивних
терас, стінки – урвища 30-40 м висоти рівня III-IV терас, складені
верствуватими пісковиками, доломітами, вапняками, сланцями, надканьйонні
крутосхили уступів рівня V-VI терас. В багатьох місцях крутосхили складені
пухкими делювіально-колювіальними та пролювіальними відкладами, і саме до
них приурочені найбільші за об’ємом зсуви та обвали, яких, за даними
моніторингу, поки що виявлено біля 190. Обвалам в смузі вертикальних стінок
сприяє їх шаруватість та наявність прошарків сильно прокарстованих вапняків і
дрібноверстуватих нестійких сланців. Місцями вже фіксуються обвали
підмитих карнизів в 30-40 м по фронту. Проектне прогнозування передбачало
“зону переробки берегів” шириною місцями до 70 м, що при пересічній ширині
кластерних ділянок НППХ 50-200 м з часом призведе до втрат парком від 25 до
30% території суходільних ландшафтів.

Визначення темпів регресивної руйнації шляхом встановлення
контрольних реперів на характерних ділянках узбережжя повинно стати
спільною науковою темою НППХ, Дністерського басейнового управління
водних ресурсів (ДБУВР) та управління Дністерської ГЕС. Водночас слід
оперативно розробити комплексні заходи по захисту берегів від хвильової
абразії, стабілізації зсувних тіл та створенню берегозахисних лісонасаджень.
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Інтенсивне замулення водоймища. Помилки у методах визначення
твердого стоку ще на стадії передпроектних вишукувань призвели до
оптимістичних прогнозів щодо темпів замулення мертвого об’єму: 250-300
років. Проте не були враховані великі фракції твердого стоку, що волочаться по
дну, і які становлять відчутний його відсоток, не в повній мірі враховувався
твердий стік приток та абразивні рештки руйнуючихся берегів. Дністерське
водоймище не захищене у верхів’ях ніякою буферною водоймою, тому усі
тверді матеріали (стоки) осідають переважно у його верхній третині.

У загальному об’ємі стоку р. Дністер питома вага твердого посідає чільне
місце. Верхів’я Дністра дренують схили та передгірні височини Карпат, а також
глибоко і густо розчленовану численними притоками Волино-Подільську
височину. Водна ерозія ґрунтів і інші схилові процеси є чинниками
надходження у водотоки великої кількості продуктів денудації. За підсумками
багаторічних досліджень, у придністровських Заставнівському та Хотинському
районах Чернівецької області середній змив ґрунтів з ріллі становить в рік
відповідно 29.8 та 38.2 т/га. У Кельменецькому та Сокирянському районах, що
безпосередньо омиваються водосховищем, за явно заниженими оцінками
щорічно внаслідок ерозії втрачається не менш 2 млн.т. ґрунтів. Всього з
верхньої частини Дністра у водосховище, за розрахунками спеціалістів,
щорічно надходить не менше 50 млн.т., або біля 30 млн.м3 твердих речовин.
Саме тому перше на Дністрі Дубосарське водосховище (Молдова) всупереч
проектних розрахунків було замулене всього за 25 років і нині функціонує у
транзитному режимі. Орієнтуючись на ці показники, повне замулення мертвого
об’єму Дністерського водосховища слід очікувати протягом 60- 80 років, ще за
життя цього покоління.

Більша частина твердого стоку нині пофракційно осідає у верхній частині
водосховища на відрізку від с. Перебиківці і м. Хотин до с.с. Оселівка –
Бернове. Тут водами підтоплюються досить широкі виположені ділянки I та II
надзаплавних терас, що періодично осушуються під час техногенних коливань
рівня води у водосховищі. Велика кількість намулу на дні та по берегах вже
робить їх непридатними для якогось певного типу господарського
використання, а в перспективі слід очікувати формування широких смуг
багнистого непрохідного трясовинного бедленду з водною рослинністю та
масовими виплодами кровососів у теплу пору року. Нині, за епізодичними
вибірковими замірами, товща відкладених наносів оцінюється у 3 – 5 – 7 м. На
очах традиційний і перспективний Хотинський туристський вузол (і туристичні
сподівання НППХ) втрачають свою привабливість і рекреаційну цінність.
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Постійно замулюються і все частіше зупиняються на профілактичну очистку і
ремонт шахтні споруди відкритого руслового водозабору водопровідної
системи м. Хотин та прилеглих до нього сіл. Тому нами (Коржик В.П.) ще з 80-
х рр. XX ст. неодноразово ставилось питання про необхідність створення
лабораторії моніторингу верхів’їв водосховища, сфокусувавши першочергову
увагу на динаміці формування наносів та механізмі трансформації
забруднюючих речовин за рахунок механіко-, хемо- та біоседиментації. Це
може бути спільною з іншими установами науковою темою НППХ.

Зменшення надходження твердого матеріалу можна в певних межах
досягнути лише завдяки впровадженню протиерозійних заходів на всій
території басейну, а саме: протиерозійній організації угідь в процесі
приватизації земель, завершенні створення чи відновлення деградованих
прибережних водозахисних смуг, будівництві ставків на невеликих річках та
струмках, застосуванні ґрунтозберігаючих технологій обробітку ріллі.

Посилене замулення водоймища і руйнація берегів вимагають
неординарних підходів до оптимізації ресурсовикористання. Оскільки
ефективно протистояти абразії берегів на всьому їх протязі неможливо, є сенс в
місцях найбільших руйнацій розширити промислове видобування твердих
фракцій в якості інертної будівельної сировини (бутовий камінь та т.п.), як це
практикується на Коновському родовищі у Кельменецькому районі. Так само, з
огляду на заборону видобування гравійно-галечникової суміші з русел та
заплав річок Чернівецької області, найкращим варіантом слід вважати
організацію масового видобування гравію, галечнику та піску з ложа
водосховища у верхній його частині біля м. Хотин в зоні їх активної
седиментації, що може стати джерелом фінансових надходжень НППХ. Це
дозволить забезпечити потреби прилеглих районів у будівельній сировині і
зменшити темпи замулення ложа.

Інтенсифікація карсту. Каньйон Дністра розкриває широкий спектр
карстуючихся відкладів. В зону затоплення потрапили кавернозні вапняки та
доломіти силуру, що, як і інші відклади, залягають з нахилом 2-3о на
південний захід в бік Передкарпатського прогину. Після підняття дзеркала
води у водосховищі до напірного рівня з абсолютною відміткою 121 м н.р.м.,
створений гідравлічний напір у водопроникних карстуючихся відкладах та всі
передумови для перетоку вод в долину р. Прут (20-40 км південніше) з
абсолютними відмітками русла 115-105 м. Активізація карсту значно посилює
ефект денудації берегів. Високий ризик карстообумовленої небезпеки існує в
місці будівництва ГАЕС. Котлован верхньої напірної водойми займає
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мисоподібну ділянку V тераси р. Дністер між с.с. Волошкове та Василівка;
при довжині біля 2 км, ширині до 400 м і глибині 10 м має об’єм близько 30
млн.м3. Днище котловану залягає безпосередньо на інтенсивно
прокарстованих і водопроникних оолітових та органогенних вапняках
сармату. Будівництво котловану здійснювалось з дотриманням певних
протикарстових заходів. Проте, з огляду на якість виконання робіт, швидке
фізичне руйнування бетонного днища від перепадів температур та можливу
деформацію при заповненні водою внаслідок навантаження і відсідання його
північної частини по текторозлому, не виключається ймовірність прориву вод
у вапнякові верстви, швидке напірне їх прокарстування та ущільнення, з
подальшим виходом в породи делювіально-колювіального шлейфу
крутосхила, і утворенням велетенського зсуву на території Василівської
ділянки НППХ.

Засмічення Дністерського водоймища щодалі набуває загрозливих
розмірів. Загальний економічний занепад комунальних служб, відсутність
впорядкованих сміттєзвалищ у більшості населених пунктів басейна
верхнього Дністра та привабливих методів і стимулів збирання сміття,
низький рівень екологічної поведінкової свідомості населення та рекреантів,
збільшення в структурі відходів пластикової тари та виробів з інших, деколи
токсичних сполук, призводить до накопичення їх в узбережній смузі Дністра і
водосховища. Засмічення стає серйозною проблемою насамперед у верхній,
акумулюючій його частині і предметом основних претензій до НППХ. З
огляду на рекреаційно-оздоровчу спеціалізацію Придністер’я у всіх
розроблених схемах функціонального зонування регіонів, необхідний пошук
економічних важелів і стимулів та механізму організації постійної очистки
берегів.

Окремим складним завданням в умовах тотальної приватизації земель
стає необхідність вирішення соціально-екологічної проблеми доступності
рекреаційних ресурсів для пересічного громадянина і регулювання
рекреаційного навантаження. При суцільному огородженні фізично доступних
в умовах каньйону, але приватизованих ділянок узбережжя за межами парку,
рекреаційне використання водойми практично унеможливлюється, що створює
ризик виникнення конфліктів з важко передбачуваними соціально-політичними
наслідками. В межах власне НППХ узбережжя є малодоступним. Отже, пошук
прийнятних компромісів також стане нагальним завданням НППХ та органів
самоврядування прилеглих до водоймища поселень.
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ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СТАН РЕСУРСІВ
ДЕНДРОФЛОРИ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Лавріненко В.М., Настека Т.М., Волинська С.С.
НПУ імені М.П. Драгоманова

Проблема невиснажливого використання і охорони ресурсів дикорослих
лікарських рослин набула особливої актуальності в Україні з середини
минулого століття.

В Україні наявні значні природні ресурси цінних видів рослин, у тому числі
й лікарських. Однак, ресурсний потенціал деяких цінних видів обмежений.
Тривале безконтрольне використання природних ресурсів зокрема деревних
лікарських рослин, інтенсифікація господарювання, недбале використання,
вирубування лісових фітоценозів, призвело до скорочення ареалу більшості
цінних видів, зменшення їхнього кількісного складу, виснаження популяцій
вузьколокальних видів і, як наслідок, перехід їх до розряду рідкісних у складі
флори України [1]. Необхідною умовою невиснажливого використання наявних
фіторесурсів цінних видів рослин є вивчення видового складу, структури
природних популяцій, запасів сировини та їх динаміки, можливостей заготівель,
шляхів раціонального використання, відновлення і збагачення сировинних
ресурсів у природних умовах зростання. Одними з важливих сировинних
територій в Україні є Полісся та Північний Лісостеп.

Дослідження природних угруповань Полісся та Північного Лісостепу
України здійснювалось з метою уточнення районів поширення, встановлення
стану ресурсів широко відомих деревних лікарських рослин.

Ялівець звичайний (Juniperus communis L.) родина кипарисових
(Cupressaceae) – вічнозелений кущ 4-6 м заввишки. Основні місцезростання
ялівцю пов’язані з різновіковими рідколіссями на піщаних горбах [2]. Зростає
на узліссях та галявинах, серед чагарників, інколи утворює зріджений або чітко
виражений підлісок. Надає перевагу нейтральним піщано-камя’нистим,
малогумусним ґрунтам, піщаним дюнам. Використовується як лікарська,
харчова, ефіроолійна, фітонцидна, деревинна, смолоносна, декоративна і
фітомеліоративна рослина. Запаси ялівцю в Україні великі, хоча і скорочуються
в результаті розкорчування чагарників та насадження на їх місці лісів. Запаси в
районі досліджень є незначними, тому заготівля має бути обмежена.

Крушина ламка (Frangula alnus Mill.), родина жостерові (Rhamnaceae)  -
кущ до 3 м заввишки. Крушина ламка має широку еколого-ценотичну



106

амплітуду. Росте в підліску хвойних, мішаних і листяних лісів, у заростях
чагарників, на берегах водойм, боліт, стариць, на вологих луках. Здатна
інтенсивно розвиватися на вирубках [3]. Внаслідок інтенсивних меліоративних
робіт ареал та природні ресурси різко скорочуються. Тіньовитривала рослина.
Використовується як лікарська, медоносна, фарбувальна, танідоносна,
деревинна, плетивна рослина. Поширена майже по всій Україні, в степових
районах тільки в долинах річок. Сировинні запаси значні.

Жостір проносний (Rhamnus cathartica L.), родина жостерові
(Rhamnaceae) – кущ або невеличке деревце заввишки 1,5-8м. Є типовим
представником чагарникових угруповань, зростає часто поодиноко, зрідка
утворює зріджені популяції уздовж узлісь на вирубках. Оптимальні умови для
розвитку – пологі схили, заплави лісових річок. Росте на різних ґрунтах, однак
надає перевагу вапняковим [4]. Є перспективним прогнозованим видом
лікарських рослин, популяція характеризується стійкою врожайністю та
високою адаптивною здатністю щодо антропічних чинників. Використовується
як лікарська, вітамінозна, медоносна, танідоносна, фарбувальна, жироолійна,
деревинна, декоративна рослина. Запаси сировини значні, тому лімітування
обсягів заготівлі недоцільне.

Калина звичайна (Viburnum opulus L.), родина жимолостеві
(Caprifoliaceae) – кущ від 1 до 4 м заввишки. Калина звичайна росте в підліску
мішаних і листяних лісів, на берегах рік і водойм. Краще росте на понижених,
добре зволожених місцях. В природних умовах зростає поодиноко. Надає
перевагу добре освітленим ділянкам: узліссям, галявинам. Рослина зимостійка,
тіньовитривала. Використовується як лікарська, харчова, вітамінозна,
медоносна, фарбувальна і декоративна рослина. В регіонах дослідження
культивується у парках і садах. У результаті скорочення осушення заплав,
скорочуються площі ценоекотипів, придатних для зростання даного виду,
відбувається зменшення сировинних запасів.

Бузина чорна (Sambucus nigra L.), родина жимолостеві (Caprifoliacea)  –
кущ або невелике дерево 2-6 м заввишки. Бузина чорна росте в підліску
листяних і мішаних лісів, по чагарниках, на лісових порубах, узбіччі лісових
доріг, на узліссях. Поширена майже по всій Україні. Під час експедиційних
досліджень на території Полісся та Північного Лісостепу України були
виявлені кількісно великі популяції виду. Використовується як харчова,
медоносна, лікарська, фарбувальна, ефіроолійна, інсектицидна і декоративна
рослина. Сировинні запаси великі. Лімітування запасів сировини є
недоцільним.
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Дуб звичайний (Quercus robur L.), родина букові (Fagaceae) – дерево до 40 м
заввишки. Один з основних лісоутворюючих видів в Україні. Поширені як чисті
діброви, так і дубово-грабові та дубово-соснові ліси [5]. Використовується як
танідоносна, деревинна, лікарська, фітонцидна, харчова, медоносна, фарбувальна,
кормова, декоративна і фітомеліоративна рослина. Віддає перевагу
середньозволоженим сірим лісовим суглинкам, деградованим чорноземам,
алювіальним ґрунтам. Кора і деревина дуба є джерелом для одержання одного з
найкращих світових дубителів. В регіонах дослідження широко представлений
дуб у полезахисних смугах, насадженнях вздовж доріг, парках, озелененні міст.
Запаси сировини великі, тому лімітування обсягів заготівлі сировини недоцільне.

Горобина звичайна (Sorbus aucuparia L.), родина розові (Rosaceae)  –
дерево до 16 – 18 м заввишки. Росте в підліску або другому ярусі хвойних,
мішаних, зрідка листяних лісів, та на лісових галявинах і узліссях [6].
Монодомінантних масивів не утворює. Часто присутня у підліску сосново-
дубових і дубово-соснових лісів, однак цвіте і плодоносить тут рідко.
Тіньовитривала, морозостійка рослина. Віддає перевагу підзолистим, дерново-
підзолистим, суглинистим і піщаним ґрунтам. В культурі вирощують по всій
Україні, крім степових районів. Використовується як харчова, деревинна,
медоносна, лікарська, танідоносна, фарбувальна, декоративна та
фітомеліоративна рослина. Плоди горобини є сировиною для лікеро-
горілчаного, безалкогольного, кондитерського виробництва. Горобина не
утворює сировинно-цінних масивів, однак значне поширення виду дає змогу
задовольнити потреби у сировині без нанесення шкоди наявним запасам.

Вільха клейка, чорна (Alnus glutinosa (L.) P. Gaertn.), родина березові
(Betulaceae) – дерево до 30 м заввишки. Поширена майже по всій Україні,
особливо в Поліссі, менше в Лісостепу, рідко в Степу, здебільшого на берегах
великих річок, біля гирла Дністра, у плавнях Бугу і Дніпра, на березі
Дніпровського лиману. Види роду вільха займають 4,2 % державного лісового
фонду України. Надає перевагу мало- та середньопотужним торфово-,
мулувато- та дерново-глейовим ґрунтам [7]. Використовується як лікарська,
деревинна, медоносна, танідоносна, фарбувальна, волокниста, декоративна,
фітомеліоративна і кормова рослина. Запаси сировини значні.

Береза повисла, (Betula pendula Roth) родина березові (Betulaceae) – дерево
до 20-25 м заввишки. Поширені переважно вторинні березові ліси з берези
повислої, які виникають на місці вирубаних або вигорілих сосняків, дубняків. Як
домішка, береза повисла входить до деревостану багатьох типів лісів. Зростає на
сухих і вологих піщаних, суглинистих, чорноземних і кам’янисто-щебенистих
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ґрунтах. Є світлолюбною рослиною. Запаси сировини великі. Такі представники
роду як береза дніпровська (Betula borysthenica Klokov), береза темна (Betula
obscura A. Kotula) [7] та береза низька (Betula humilis Schrank) занесені до
Червоної книги України і використання їх як лікарської сировини недопустимо.

Липа серцелиста (Tilia cordata L.) родина липові (Tiliaceae) – дерево
заввишки 25м. Зростає в листяних, рідше мішаних лісах. Подекуди трапляються
невеликі липові гаї, поодиноко зустрічається серед чагарників на схилах, в
байрачних лісах, захисних лісонасадженнях. Частіше зростає на багатих та
середньобагатих суглинистих, глинистих і навіть кам’янистих ґрунтах.
Вибаглива до освітлення: під пологом деревостану майже не цвіте, хоча зі
складу фітоценозу не випадає. Належить до легко прогнозованих у ресурсному
відношенні видів: при сприятливих еколого-ценотичних умовах дає високий
урожай щорічно. Запаси липи серцелистої дозволяють не обмежувати
промислові потреби у заготівлі сировини. Практичне використання: медоносна,
деревинна, харчова, вітамінозна, лікарська, ефіроолійна, танідоносна,
волокниста, кормова, декоративна і фітомеліоративна рослина.

Абрикос звичайний (Armeniaca vulgaris Lam.), родина розові (Rosaceae) –
дерево 8-15 м заввишки. Зустрічається на відкритих, добре освітлених галявинах
та узліссі мішаних і листяних лісів, на піщаних пляжах, вздовж доріг і залізничних
насипах, в паркових зонах, в озелененні населених пунктів та як плодова культура
в садах. Надає перевагу піщаним, суглинистим і кам’янистим ґрунтам.
Вибагливий до освітлення вид тому під пологом деревостану зустрічається рідко,
якщо зростає, то має неправильну витягнуту крону, утворює мало квітов, рано
випадає зі складу фітоценозу. Плоди здичавілих абрикосів мають нижчі смакові
якості, але не втрачають вітамінного складу. Дуже цінний вид з групи
кісточкових. Харчова, медоносна та технічна рослина. Використовують плоди,
насіння та абрикосову камедь. З деревини з якої виробляють активоване вугілля.

Жимолось голуба (Lonicera caerulea L.) родина жимолостеві
(Caprifoliaceae). Листопадний кущ заввишки 1,5-2 м. Рослина має ранні терміни
достигання плодів, зимостійка, невибаглива до тепла в період вегетації. Зростає
на вапнякових, дерново-підзолистих, темно сірих ґрунтах з нейтральною
кислотністю. Росте на верхній межі лісу в Карпатах. Занесена до червоної
книги України, та має природоохоронний статус виду Рідкісний. Більшість
видів родини, які зростають в ботанічних садах та дендропарках на території
України є інтродуцентами, характеризуються посухо- та морозо- стійкістю.
Плоди містять органічні кислоти, флавоноїди, аскорбінову кислоту, пектини,

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%96
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цукри та мінеральні солі, тому використовуються з лікувальною метою.
Використовується як харчова, вітамінозна, лікарська та декоративна рослина.

Результати дослідження показали, що для запобігання деградації
навколишнього природного середовища та для збереження екологічної рівноваги
необхідно виробити оптимальний режим використання національного
фіторесурсного потенціалу та збереження різноманітності цілющих видів рослин
на регіональному та загальнодержавному рівнях. З метою оптимізації
раціонального використання, відновлення та збагачення сировинної бази
фітотерапійних дикорослих рослин ми пропонуємо комплекс заходів: проведення
інвентаризації видового складу лікарських рослин областей, щорічне планування
об’ємів, районів та масивів для заготівель лікарської рослинної
сировини,створення спеціалізованих відділів при лісових господарствах,
організація заказників, раціональне проведення заготівель,окультурення масивів
цінними видами рослин, роз’яснення серед населення цінності лікарських рослин,
проводити лісову таксацію місцевим органам влади разом з науковцями з метою
виявлення масивів лікарських рослин.
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ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ
ЧЕРЕЗ СХЕМЫ И ПРОЕКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ

Максименков М.В., Шакун В.В., Гигиняк И.Ю.
Государственное научно-производственное объединение «Научно-

практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам»

Одним из важнейших условий устойчивого природопользования в стране
является сохранения редких и исчезающих видов животных и растений,
включенных в Красную книгу Республики Беларусь. В значительной степени
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это обеспечивается национальной системой особо охраняемых природных
территорий, которые охватывают в настоящее время 8,3% площади страны [1].
Однако за пределами природоохранных территорий находится значительная
часть мест обитания и произрастания видов, включенных в национальную
Красную книгу, для сохранения которых необходимо введение ограничений
хозяйственной деятельности и реализация природоохранных мероприятий.

В соответствии со статьей 63 Закона Республики Беларусь «Об охране
окружающей среды» места обитания видов диких животных и места
произрастания дикорастущих растений, включенных в Красную книгу
Республики Беларусь, относятся к природным территориям, подлежащим
специальной охране и использованию. Для них оформляются паспорта и
охранные обязательства, в которых предусматриваются ограничения и запреты
на осуществление отдельных видов хозяйственной и иной деятельности, а
также рекомендуются активные мероприятия по поддержанию этих видов.

Установленные места обитания и произрастания охраняемых видов
передаются под охрану пользователям земельных участков и (или) водных
объектов на основании решений районных Советов депутатов. Специальные
режимы охраны и использования мест обитания и произрастания охраняемых
видов животных и растений, в соответствии с законодательством, должны
учитываться при разработке и реализации проектов и схем землеустройства,
градостроительных проектов, отраслевых схем размещения и развития
производства, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, проектов
мелиорации земель, проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных
объектов, лесоустроительных проектов, проектов охотоустройства, при
планировке зон отдыха [2].

Для апробации новых подходов, направленных на сохранение мест
обитания и произрастания видов, включенных в национальную Красную книгу,
в 2010 г. был организован четырехлетний проект ПРООН/ГЭФ «Интеграция
вопросов сохранения биоразнообразия в политику и практику
территориального планирования в Беларуси». Исполнительным агентством
является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь (Минприрода). Работы по инвентаризации разнообразия
фауны проводились сотрудниками Государственного научно-
производственного объединения «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по биоресурсам».

Одна из основных задач проекта – выявление и передача под охрану
пользователям земельных участков или водных объектов мест обитания видов
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животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, и внесение
требований по их охране в проекты и схемы территориального планирования.

Для реализации проекта ПРООН/ГЭФ были отобраны 10 модельных
районов: Кличевский и Бобруйский в Могилевской области, Россонский и
Глубокский – в Витебской, Ивацевичский – в Брестской, Речицкий и Рогачевский
– в Гомельской, Кореличский и Слонимский – в Гродненской, Воложинский – в
Минской. Эти районы расположены в разных биогеографических зонах,
отличаются друг от друга по природно-экологическим параметрам и характеру
хозяйственного использования их территорий.

Всего за время исследований на территории модельных районов на
основе проведения научных исследований, анализа литературы и
ведомственных материалов установлены места обитания 123 из 188 видов
диких животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь [3]. Для
66 видов подготовлено 526 паспортов мест обитания и проектов охранных
обязательств к ним, что составляет около 30% от общего количества подобных
документов, принятых в стране в 2012 г. По итогам работы специальный режим
охраны для мест обитания охраняемых видов животных был введен на площади
18310,5 га лесных, луговых, болотных и водных экосистем (табл. 1).

Таблица 1
Результаты инвентаризации редких и исчезающих видов диких животных на

территории модельных районов

Администра-
тивный район

Общее
количество

видов

Количество видов, для
которых подготовлены
паспорта и охранные

обязательства

Количество
мест обитания,

переданных
под охрану

Площадь
взятых под
охрану мест
обитания, га

Бобруйский 45 14 28 886,8
Воложинский 39 17 51 1346,1
Глубокский 51 23 55 1633,9
Ивацевичский 73 20 50 1616,1
Кличевский 57 18 45 800,2
Кореличский 42 16 69 2002,7
Речицкий 31 21 99 2835,0
Рогачевский 36 12 41 1165,7
Россонский 59 15 51 5171,0
Слонимский 32 16 38 853,0

Итого: 526 18310,5

Количество редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, выявленных в границах модельных районов и переданных под
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охрану землепользователям, значительно различается и зависит от мозаичности
ландшафтной структуры, наличия наиболее пригодных биотопов,
хозяйственной освоенности территории, степени ее изученности и других
факторов.

Для учета мест обитания выявленных видов животных и растений,
включенных в Красную книгу Республики Беларусь, проектом по заявке
Минприроды была разработана база данных, включающая сведения обо всех
местах обитания и произрастания охраняемых в стране видов.
Администрирование базы данных выполняет Минприроды, наполнение – ее
территориальные органы. Материалы базы данных доступны проектным
организациям, разрабатывающим схемы территориального планирования.
Одновременно эти данные используется при проведении экологической
экспертизы проектов и технических решений.

Ниже, на примере Глубокского района Витебской области, приведены
некоторые результаты инвентаризации и интеграции требований по охране
биоразнообразия в проекты и схемы территориального планирования.

В районе установлено обитание 51 охраняемого вида животных, 5 из
которых – млекопитающие, 30 – птицы, 2 – рыбы, 10 – насекомые, 3 –
ракообразные и 1 – паукообразные.

Для 23 видов редких животных, обитающих в Глубокском районе,
составлено 55 паспортов и проектов охранных обязательств (табл. 2). Таким
образом, специальный режим охраны введен на площади 2633,9 га. В
частности, 21 паспорт подготовлен для Государственного опытного
лесохозяйственного учреждения «Глубокский опытный лесхоз» (841 га), 18 –
для Государственного лесохозяйственного учреждения «Двинская
экспериментальная лесная база Института леса НАН Беларуси» (272,6 га), 15 –
для земель Глубокского района вне лесного фонда (577,3 га).

Паспорта переданы в районную инспекцию природных ресурсов и
охраны окружающей среды для принятия решения об их охране в
установленном порядке. Паспорта и охранные обязательства, подготовленные
для нелесных земель, интегрированы в схему землеустройства Глубокского
района, для лесных земель – в проекты организации и ведения лесного
хозяйства Государственного опытного лесохозяйственного учреждения
«Глубокский опытный лесхоз» и Государственного лесохозяйственного
учреждения «Двинская экспериментальная лесная база Института леса НАН
Беларуси» через выделение особо защитных участков «места обитания редких
животных».
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Таблица 2
Перечень видов и площадь мест обитаний животных, включенных в Красную

книгу Республики Беларусь, переданных под охрану на территории
Глубокского района

Вид Количество мест
обитания

Площадь взятого под
охрану участка, га

Барсук 15 124,6
Большой крохаль 1 18,1
Черный аист 1 5,4
Малый подорлик 1 9,8
Длиннохвостая неясыть 1 0,8
Скопа 2 63,1
Серый журавль 7 138,5
Большая выпь 2 15,4
Обыкновенный зимородок 1 22,3
Вертлявая камышевка 2 441,8
Большой веретенник 1 89,7
Коростель 2 8,7
Белощекая крачка 1 90
Решетчатая жужелица 1 1,4
Тундровый сатир 2 127,3
Торфяная желтушка 1 9,7
Беловолосое коромысло 1 23,1
Большой сплавной паук 1 22,2
Ряпушка европейская 4 426
Снеток 1 260
Широкопалый рак 3 114,0
Бокоплав Палласа 2 311
Длиннохвостый лимнокалянус 2 311

Итого по району 55 1633,9

Более наглядная схема механизма сохранения выявленных редких и
исчезающих видов животных, который применяется и уже показал себя как
один из эффективных методов в сохранении биоразнообразия Беларуси,
продемонстрирована на рисунке 1.

Соблюдение установленных требований по защите видов животных,
переданных под охрану пользователям земельных участков и (или) водных
объектов, позволит сохранить богатство животного мира района исследований
как минимум на время действия проектных документов, а именно: схем
землеустройства – на 15 лет, проектов организации и ведения лесного и
охотничьего хозяйств – на 10 лет.
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Рис. 1. Механизм сохранения редких и исчезающих видов
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СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ – ЯК МЕТОД ЗБЕРЕЖЕННЯ
БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Назарчук О. О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Наприкінці ХХ ст. збереження середовища проживання людини стало
однією з найважливіших проблем людства. Внаслідок людської діяльності
скорочуються природні запаси родючих земель, прісної води, лісових масивів,
рослинного і тваринного світу.
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Вчені досліджували більше 4 тисяч видів рослин і з'ясували, що 22% з
них знаходяться під загрозою зникнення. На думку науковців, найбільша
загроза нависла над тропічними рослинами. Про багатьох птахів і звірів ми
знаємо тільки з літератури або завдяки музейним експонатам. А про деякі
можемо лише здогадуватися. Поряд з природними катаклізмами чимала частка
провини в цьому відношенні лягає на саму людину.

Зменшення біорізноманіття займає особливе місце серед головних
екологічних проблем сучасності. За даними ЮНЕП, наприкінці ХХ ст.
серйозного ризику повного винищення зазнавали 25 % видів ссавців і 11 %
видів птахів. Сьогодні в Африці кількість великих ссавців становить лише 10 %
тієї, що була там 100 років тому, а за останні 50 років зникла майже половина
тропічних й екваторіальних лісів [1].

Людство стає свідком вимирання видів, яке може стати найбільшим в
історії життя на Землі. За останні 400 років на Землі зникло більше видів, ніж за
попередні 10 тис. років.

Нині щодоби на Землі зникає кілька видів. У Червоний список
Всесвітнього союзу охорони природи занесено більш ніж 9 тис. тварин і майже
7 тис. видів рослин. Відбувається незворотна і некомпенсована руйнація
унікального генофонду планети.

Традиційно заходи зі збереження, охорони та відтворення тваринного та
рослинного світу були спрямовані на охорону дикої природи. Але вже у 1970-х
роках багато вчених біологів дійшли до висновку про обмеженість та
недостатність спрямування зусиль на охорону та збереження лише мало
чисельних або зникаючих видів дикої природи. Постала необхідність зберігати
та охороняти весь рослинний і тваринний світ [1].

Біорізноманіття, яке ми бачимо сьогодні, – це продукт еволюції життя
впродовж мільярдів років, який визначається природними процесами і на який
все більше впливає людська діяльність.

Біорізноманіття має важливе значення для людства як з точки зору
утилітарного використання, так і з точки зору духовних цінностей. Наше власне
здоров’я, а також стан економіки та суспільства залежить від безперервного
отримання різноманітних екосистемних послуг, замінити які буде дуже дорого,
або просто неможливо.

Головні загрози біорізноманіттю пов’язані сьогодні саме з діяльністю
людини. Вони полягають у знищенні природних середовищ існування тварин і
місць зростання рослин, їх фрагментації та деградації, у глобальній зміні
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клімату, незбалансованій, виснажливій експлуатації видів людиною, поширенні
чужорідних видів, розповсюдженні хвороб тощо.

Зникнення видів та їхніх середовищ існування – це не нова проблема.
Глобалізація економіки і соціальних відносин призвели до зростання
антропогенного тиску на довкілля. Значно зросли загрози біорізноманіттю
внаслідок інтенсифікації сільського та лісового господарства, осушення водно-
болотних угідь, знеліснення, будівництва доріг, урбанізації, розвитку туризму.

Фрагментація природних середовищ існування завдає значної шкоди
міграції та розселенню видів, призводячи до ізоляції чисельно невеликих
популяцій одна від одної і тим самим зменшуючи їхні можливості до
самовідновлення. Як наслідок:

· окремі тварини не мають можливості використовувати ту площу
середовища існування, яка потрібна їм для виживання;

· природні популяції не здатні перейти на іншу придатну територію у
випадку зміни клімату або стихійних лих;

· не відбувається генетичний обмін між різними популяціями;
· ділянка середовища існування, на якій вид став локально зникаючим, не

може бути легко колонізована іншою популяцією того ж виду [2].
Фрагментація та ізоляція середовищ існування і втрата екологічної

зв’язності призводять до зменшення біорізноманіття, як в межах
природоохоронних територій, так і поза ними. Тому увагу необхідно перенести
саме на зв’язки між територіями, що мають високе біорізноманіття, а також на
зв’язки між природним і людським довкіллям.

Концепція екологічної мережі виникла саме у відповідь на зростаючу
фрагментацію середовищ існування видів.

Екологічна мережа як система природних ядер, екокоридорів і буферних
зон як раз і розглядається як модель, яка може позитивно впливати на умови
виживання популяцій у фрагментованих ландшафтах. Ідея екомережі поєднує в
єдине ціле всі концепції і системи охорони природи. Концепція екомережі має
універсальний характер і є одним з головних елементів стратегії
збалансованого розвитку.

Ідея формування екологічної мережі є інтегральною у справі збереження
природного середовища, збереження генофонду живої природи, формування
сприятливих умов для життєдіяльності людини.

В основі теорії та практики екомережі лежить здатність природних
систем до підтримання стаціонарної рівноваги, саморегуляції, активного і
адаптивного відновлення та розвитку, забезпечення екосистемних функцій.
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Екологічна мережа формується з метою збереження природних ресурсів,
місць оселення та виростання цінних видів рослинного й тваринного світу, а
також для забезпечення шляхів міграцій тварин через поєднання території та
об’єктів ПЗФ, а також інших територій, які мають особливу цінність для
охорони навколишнього природного середовища

Особливе значення екомережа має для екологічно вразливих і сильно
деградованих територій, екологічна місткість яких значною мірою вже
вичерпана. Для таких територій екомережа є єдиним можливим виходом з
кризового стану.

Соціально-економічне значення екомережі полягає в наступному:
· створення екомережі сприяє проведенню комплексної оцінки стану

території за багатьма природними і соціальними показниками;
· створення екомережі сприяє відновленню занедбаних, непридатних

земель і збільшенню продуктивності природних ресурсів;
· екомережа покращує стан довкілля через регулювання гідрологічного

режиму, припинення ерозії, пом’якшення мікроклімату, зменшення
забруднення, підтримку природного балансу тощо;

· екомережа сприяє збереженню історичної спадщини і розвитку
традиційних, найбільш економічних невиснажливих форм господарювання;

· екомережа покращує інфраструктуру, раціоналізує співвідношення
площ різного використання та їх територіальне розміщення, сприяє
комплексному використанню природних об’єктів;

· реалізація програми створення екомережі сприяє раціональнішому
розселенню населення, створенню комфортніших умов проживання,
підвищенню його рівня освіти і національне самоусвідомлення [3].

В умовах високої фрагментованості рослинного покриву України,
практично кожна ділянка зі збереженою природною рослинністю має цінність
та значення.

Головні цілі проектованої мережі екологічних коридорів можна
визначити наступним чином:

· забезпечити збереження всього комплексу екосистем, місць існування,
біологічних видів, та його генетичного різноманіття;

· забезпечити біологічні види територіями, площі яких будуть достатні
для підтримки видів в екологічно нормальному стані;

· забезпечити можливість для міграція та розселення видів;
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· надати можливість для відновлення ключових елементів порушених
екосистем;

· захистити природні системи від можливих екологічних загроз [2].
Вказані цілі мають стратегічне значення і визначають ряд конкретних

завдань, що вирішуються за допомогою створення мережі екологічних
коридорів.

З метою вирішення проблеми збереження біорізноманіття близько трьох
десятиріч тому було запропоновано ідею створення екологічної мережі, яка має
забезпечити просторове сполучення між собою ізольованих ділянок природних
екосистем та збільшення їхньої сумарної площі, міграцію та вільне розселення
біологічних видів, збереження та відновлення біологічного різноманіття у
довгостроковому аспекті.

Слід пам’ятати, що для збереження біорізноманіття важливо не тільки
здійснювати конкретні природоохоронні заходи, а й забезпечити формування та
реалізацію міжнародної і національної політики, спрямованої на збереження
біорізноманіття.

Головна мета створення екомережі – загальне покращення стану довкілля,
а також умов життя людини через усунення антропогенної фрагментації
біогеоценотичного покриву, створення його неперервності та функціональної
цілісності та посилення за рахунок цього здатності живої природи до
самовідновлення.

За цей період ідея екомережі не тільки стала широко відомою, але й
вийшла за межі наукових дискусій та публікацій, і стала основою
природоохоронної парадигми не лише Європи, а й України.
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СУЧАСНА ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА: СКЛАДОВІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ

Николенко В.В., Лановенко О.Г.
Херсонський державний університет

Сучасні екологічні проблеми є актуальними для всіх країн світу,
незалежно від рівня соціально-економічного розвитку. У пошуках рішення
складних екологічних проблем необхідно враховувати, що: 1) зміна природи
людиною – неминучий об’єктивний процес; 2) людство як необмежено
зростаюча підсистема в системі біосфери може розвиватися лише за рахунок
споживання її ресурсів (закон розвитку системи за рахунок оточуючого
середовища). Цей процес може відбуватися швидко при нераціональному
господарюванні та неощадному споживанні ресурсів. Задача людства –
максимально уповільнити процес деградації біосфери під впливом
антропогенної діяльності та зберегти оптимальні для кожної країни темпи
соціально-економічного розвитку з урахуванням екологічних обмежень.

Сучасна екологічна криза – криза ”редуцентів” – обумовила загрозу
глобального забруднення (редуценти не встигають очищати біосферу від
полютантів або потенційно не здатні це зробити внаслідок неприродного
характеру синтетичних речовин, що потрапляють у довкілля).

Складовими кризи є термодинамічна криза та порушення екологічної
рівноваги в екосистемах високого ієрархічного рівня внаслідок нераціональної
антропогенної діяльності, що спричинює збільшення частоти стихійних лих, які
зазвичай призводять до значних матеріальних витрат на відновлення
життєзабезпечення, що, в свою чергу, впливає на суспільний розвиток, а
зниження темпів останнього призводить до негативних наслідків у виробничій
та екологічній сферах.

Мета даної публікації – проаналізувати причини виникнення і наслідки
складових сучасної екологічної кризи та запропонувати шляхи її подолання,
спираючись на знання об’єктивних екологічних законів, принципів і правил.

Термодинамічна криза. Енергетичні джерела планети теоретично
можуть забезпечити людство необмеженою кількістю енергії, але
використовувати її без перегріву тропосфери безпечно лише в обсязі не більше
1% від загальної кількості сонячної енергії, що надходить до поверхні Землі (у
цей обсяг входить сумарна енергія всіх великомасштабних природних явищ
(циклонів, землетрусів, цунамі, виверження вулканів, глобального фотосинтезу
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тощо). Перехід енергетики процесів за це значення спричинює підвищення
частоти кліматичних аномалій, змін у характері рослинності, до лісових і
степових пожеж тощо. Штучне привнесення енергії у біосферу нині досягло
значень, близьких до граничних. Глибина перетворення біоти, а з нею –
глобальної енергетики (внаслідок біогенної міграції хімічних елементів)
досягла 10%, тобто як мінімум у 10 разів є вищою за допустимий рівень [1].

Але загальна енергетична ефективність, зокрема, сучасного аграрного
виробництва (співвідношення енергії, що залучається у виробництво та
одержана з готовою продукцією) приблизно у 30 разів є нижчою, ніж у
примітивному землеробстві. До того ж збільшення витрат енергії у десятки
разів на внесення добрив, обробку ланів призводить до незначного (лише на 10-
15%) підвищення врожайності. Отже, падіння енергетичної ефективності
аграрного виробництва пояснюється заміною природної родючості грунтів
штучною та необхідністю додаткового споживання енергії для виробництва
одиниці продукції. За розрахунками екологів, за енерговитрат в аграрному
виробництві більше 15 гігаджоулів на гектар за рік спостерігаються негативні
для природи явища: посилене надходження хімічних сполук у ріки,
евтрофікація водойм, інтенсивна ерозія грунтів тощо [3].

 Надалі певний внесок у стабілізацію клімату на планеті можуть внести
атомні електростанції більш безпечних нових поколінь. Він буде
короткочасним, оскільки АЕС створюють принципово неліквідні радіоактивні
відходи. До 2030 року провідну позицію в енергетичному балансі планети
займатиме природний газ завдяки перевагам перед іншими видами енергії
(висока ефективність використання на ТЕС; можливість поєднання тепла й
енергії; низький рівень емісій в атмосферу). Але навіть за найоптимістичнішою
оцінкою в цей час термодинамічна криза досягне свого максимального
розвитку, спричиненого накопиченням вуглекислого газу в атмосфері
(приблизно 10 гігатон за рік). Далі, якщо не наступить глобальне екологічне
лихо, у результаті виснаження запасів природного газу та нафти призупиниться
зростання темпів їх видобутку та споживання. В енергетичному балансі
більшості економічно розвинених країн помітну роль відіграватимуть
регенеративні енергоносії: Сонце, океан, біомаса тощо. Конкуренція технологій
на ринку нетрадиційних енергоносіїв вирішить, в якого з них є найбільші
шанси використовуватися в майбутньому.

Порушення динамічної рівноваги екосистем є другою складовою
сучасної екологічної кризи. За науковими даними, кількість видів на планеті не
змінювалася протягом останніх півмільярда років. Нові види виникали,
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замінюючи еволюційно старі. Глобального вимирання видів без геологічної
зміни середовища не відбувалося, причому самі зміни були відносно тривалими
(мільйони років) [3].

Втручання людини в природні процеси прискорило швидкість вимирання
видів до сотень і десятків років, що є потенційно небезпечним унаслідок
порушення їх екологічного дублювання. Нині цей процес переважно
спричинений знищенням постійних місць помешкання видів тварин і рослин,
зміни хімізму середовища існування внаслідок антропогенного забруднення,
фактору тривоги та інших непрямих впливів діяльності людини. У глобальному
вимірі людство не повинно перетворювати більше 10% площі суходолу
(правило 10%). Оскільки виникають острівні ефекти та ефекти кумуляції,
доцільніше чергування трансформованих і природних екосистем.

Для екосистем максимально допустимим рівнем ризику є ймовірність
загибелі 5% видів біоценозу (з урахуванням того, що цей процес триває, як
природна ланцюгова реакція) [3].

Найтривожнішим симптомом порушення рівноваги в екосистемах
(принципу Ле Шательє-Брауна) є спричинене діяльністю людини поступове
подрібнення ”середньої особини”. Великі за розмірами наземні та водні види
рослин і тварин поступово звужують свій ареал поширення та вимирають,
екологічні ніші, що звільнилися, займаються меншими за розмірами видами
(лісові біоценози замінюються луковими). За правилом Ю. Одума, дрібні
організми не спроможні енергоекономно підтримувати значну біомасу, в
результаті чого відбувається аномально прискорена біогенна міграція хімічних
елементів у біосфері та самодеструкція біоти. Крім того, види, що зникають,
заміщуються новими, частіше небажаними для біоценозів або навіть
небезпечними. Екологічне дублювання видів у випадку їх винищення
відбувається за схемою: високоорганізований, низькомутабельний, великий за
розмірами особин вид → низькоорганізований, значно мінливий, дрібний за
розмірами особин вид.

Трансформація природних біоценозів у напрямку їх спрощення та
деградації спричинена руйнуванням звичного середовища життя видів, до якого
вони пристосувалися в процесі тривалої еволюції [2].

Найважливішими напрямами виходу людства з екологічної кризи є:
1. Досягнення стійкого суспільного розвитку, що самопідтримується. Ця

стратегія розвитку людства передбачає забезпечення соціально-економічного
зростання з максимальним задоволенням потреб людини, у тому числі екологіч-
них; стабілізація росту народонаселення та його поступова депопуляція;
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зниження екологічного ризику шляхом модернізації технологій; інтеграції
екологічних та економічних стратегій суспільства (”екологічне – економічно”).

2. Стабілізація чисельності населення. Щорічно чисельність населення
планети зростає в середньому на 80 млн. чоловік (головним чином за рахунок
приросту в країнах, що розвиваються) і на початок ХХІ століття склала 6,2
млрд. (що у 4,5 рази більше оптимального значення). За прогнозами
демографів, стабілізація населення планети відбудеться у 2095 році на рівні
10,2 млрд. (за іншими розрахунками – 12 млрд.), що призведе до різкого
загострення існуючої термодинамічної кризи і втрати рівноваги
екосистемами. Особливо екологічно небезпечним є включення механізмів,
що залежать від щільності: виникнення нових збудників захворювань;
ускладнення перебігу існуючих хвороб; пригнічення імунних властивостей
організму; підвищення смертності від хвороб стресу тощо. При поступовому
зростанні чисельності населення можливе включення суто біологічних
механізмів її саморегуляції: за порогом оптимальної щільності наступає
порівняно несподівана депопуляція.

Для кожної території існує оптимум народонаселення, який залежить від
забезпеченості природними ресурсами та природними умовами ведення
господарства, його ефективністю, рівнем життя людей. Чим краще живуть
люди, тим нижчим є приріст населення (або легше регулювати цей приріст).
Але в Україні реально існуюча чисельність населення є значно нижчою
оптимальної внаслідок суттєвого погіршення екологічних і соціально-
економічних умов життя.

3. Реалізація можливості повного відокремлення біосфери від
техносфери. Техносфера як практично замкнена регіонально-глобальна
технологічна система утилізації та реутилізації природних ресурсів, що
залучаються в господарчій обіг, має забезпечувати ізоляцію господарсько-
виробничих циклів від біологічного кругообігу речовин і потоку енергії у
біосфері та займати лише обмежену площу.

4. Розвиток напрямків інтенсифікації природокористування:
мініатюризація виробів, їх ресурсозберігаюче вдосконалення; розробка
технологій маловідходного та каскадного (реутилізаційного) виробництва;
економія природних ресурсів у циклах їх експлуатації (зниження втрат при
видобуванні, транспортуванні та переробці корисних копалин); в
агропромисловому виробництві, лісовому та рибному господарстві – перехід
від промислу до розведення, одержання більших валових врожаїв з полів
меншої площі, збереження лісових масивів за рахунок вибіркових вирубок;
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заповідання значних територій. Внаслідок постійного зростання вартості та
суспільної цінності природних ресурсів збільшення грошових витрат на
розробку та впровадження інтенсивних технологій природокористування
поступово окупатиметься.

5. Здійснення глобальної екологічної конверсії суспільного розвитку.
Соціально-економічний розвиток країн світу має відбуватися у напрямку від
суто технологічних прагнень через розуміння екологічних обмежень до
постановки перш за все екологічних цілей (спочатку з економічними
обмеженнями, а потім без них) задля збереження природного середовища життя
для майбутніх людських поколінь.
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ПАРК «СТАРА СТРІЛЬНИЦЯ»: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Орлов О.Л., Рагуліна М.Є.
Державний природознавчий музей НАН України

«Стара Стрільниця» – невеликий парк площею 3,1 га, розташований у
центральній частині міста Львова, на південному схилі гори Стефана (49°50′38″
пн. ш., 24°02′29″ сх. д.), яка є одним відрогів Львівського плато. Парк
заснований у 1775 p. з ініціативи міського стрілецького товариства –
«Куркового братства», як полігон для стрілецьких вправ [1]. Територію
стрільниці впорядковано у 1823 р., коли стараннями професора Е. Віттмана тут
було закладено ботанічний сад. Цей сад у результаті подальшого
впорядкування і розширення в 1890 р. набув композиційної структури
пейзажного парку. Відтоді він став одним з улюблених місць прогулянок
городян [3]. Наприкінці 1940-х рр. старовинний парк «Куркового братства»
перетворили на міський парк культури і відпочинку. Проте, з облаштуванням
нового міського парку ім. Богдана Хмельницького, парк стрільниці втратив
свою популярність, фактично не доглядався та поступово здичавів. Зараз парк
«Стара Стрільниця» територіально входить до РЛП «Знесіння».

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96_%28%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29&params=49.838055565556_N_24.119722232222_E_scale:100000
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96_%28%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29&params=49.838055565556_N_24.119722232222_E_scale:100000
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Зважаючи на природно-історичну цінність досліджуваного парку та
відсутність будь-якої інформації щодо його сучасного стану, нами була
проведена оцінка фіто- та педорізноманіття в контексті його cозологічної
вартості та оптимізації умов збереження.

Збір польового матеріалу на території парку проводився детально-
маршрутним методом у 2012 р. Фітоценотичні описи та ідентифікацію
рослинних угруповань здійснювали за флористичною класифікацією (методом
Браун-Бланке) [4]. Закладання та морфологічні описи ґрунтових розрізів
проводились згідно методики проведення польових досліджень ґрунтів [2].

Проведенні дослідження показали, що деревний ярус фітокомплексу парку
представлений головно місцевими породами. На території парку збереглися
старовікові особини дерев Acer platanoides L., A. pseudoplatanus L., Quercus
robur L., Aesculus hippocastanum L.., Tilia cordata Mill., Fraxinus exelsior L.,
Pinus nigra Arn., Robinia pseudoacacia L., Сarpinus betulus L., Ulmus dlabra
Huds., Larix decidua L. На жаль, ці дерева у більшості перебувають в
незадовільному стані (дуплистість, всохлі гілки, враження патогенними
грибами та омелою) та потребують фіто-санітарних заходів. У чагарниковому
ярусі (0,4-2,5 м.) переважає самосів A. platanoides, С. betulus, Crataegus
monogyna Jacq., Sambucus nigra L., Ligustrum vulgare L., що сильно засмічує
культурні насадження, місцями створюючи щільні непрохідні зарості.
Трав’яний ярус (0,2-0,5 м.) затінених ділянок сформовано мезо-нітрофільними
рудеральними угрупованнями союзу Aegopodion podagrariae R.  Tx.  1967  за
участі, Geum urbanum L., Aegopodium podagraria L., Plantago major L., Urtica
dioica L., Taraxacum officinale F.H. Wigg, а освітлених – лучними
ксеромезофільними угрупованнями класу Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937, що
утворились на місці здичавілих газонів та майданчиків стрільбища, із Poa
pratensis L., Plantago lanceolata L., Prunella vulgaris L., Ranunculus acris L.,
Rumex acetosa L., Trifolium pratense L. тощо.

Наземний (епігейний) моховий покрив розвинений слабко (до 10%
проекційного вкриття). На ділянках із лучно-рудеральною рослинністю він
представлений ксеро-мезофільними угрупованнями союзу Polytrichetalia piliferi
v. Hübschm.: Brachythecietum salebroso-albicantis Gillet 1986 або Brachythecietum
albicantis Gams ex Neum. 1971 за участі Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.,
B. salebrosum (F.  Weber  &  D.  Mohr)  Schimp., Homalothecium lutescens (Hedw.)
H.Rob. та Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske; під наметом дерев – лісовими
мезофільними угрупованнями союзу Eurhynchion striati Waldh. 1944 за участі О.
hians, Fissidens taxifolius Hedw., Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop.



125

Епіризний покрив на окоренках старих дерев формують рясні обростаннями (до
80% ПВ) союзу Brachythecion rutabuli Lec. 1975 за участі Brachythecium
rutabulum (Hedw.) Schimp., Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov &
Huttunen, Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp., Hypnum cupressiforme Hedw. та
Bryum capillare Hedw. На мертвій деревині (пеньки, вітролом) поширені
епіксильні сапро-лігнофільні обростання порядку Lophocoleetalia heterophyllae
Barkman 1958, утворені Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort., Plagiothecium
curvifolium Schlieph. ex Limpr., H. cupressiforme. Присутність субстрат-
специфічних епіксильних угруповань, які вважаються антропофобними,
потребують стабільного мікроклімату та тяжіють до природних оселищ,
свідчить про процес поступової натуралізації (неморалізації) паркового
фітокомплексу. На стовбурах дерев трапляються епіфітні обростання класу
Frullanio dilatatae-Leucodontetea sciuroidis Mohan 1978 за участі Syntrichia
virescens (De Not.) Ochyra, Orthotrichum speciosum Nees, O. pumilum Swartz, O.
diaphanum Brid., Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp., Leskea polycarpa Ehrh.  ex
Hedw., Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Loeske. На щільних субстратах штучного
походження (бетон, цегла) поширені урбанофільні угруповання порядку
Barbuletalia unguiculatae v. Hübschm за участі Barbula unguiculata Hedw., Bryum
caespiticium Hedw., Bryum argenteum Hedw., Tortula muralis Hedw. та епілітні
ксеро-термофільні обростання союзу Neckerion complanatae Sw. et Had. in Kl. et
Had. 1944 за участі Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp.

Ґрунтовий покрив парку достатньо різноманітний. Найбільшого поширення
тут набули дернові супіщані ґрунти, які можна віднести до класу природно-
антропогенних ґрунтів, через наявність в їх профілі антропогенних включень. В
результаті розвитку інтенсивних процесів площинної ерозії на крутих схилах,
серед дернових ґрунтів домінують слабо- та середньозмиті відміни. На вирівняних
ділянках, де відбувається накопичення ґрунтового матеріалу змитого з вищих
гіпсометричних рівнів, формуються намиті відміни дернових ґрунтів. Окрім
дернових ґрунтів в парку поширені урубаноґрунти та урбаноземи. Урбаноґрунти в
досліджуваному парку зустрічаються на місці будівельного майданчика навколо
будівлі стрілецького братства та під мережею прогулянкових стежок. Урбаноземи
зустрічаються на місці старих закинутих клумб та газонів.

За результатами проведеного обстеження встановлено, що парк «Стара
Стрільниця», не зважаючи на свою приналежність до природо-заповідного фонду,
на сьогоднішній день практично не має созологічної вартості, за виключенням
наявності низки екземплярів старовікових дерев. Окрім того, парк значно втратив
свою естетичну привабливість внаслідок спонтанної рудералізації фітокоплексів.
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На нашу думку, досліджуваний парк у складі РЛП «Знесіння» за функціональним
призначенням має використовуватися як рекреаційна зона. Для відновлення
атрактивності паркових насаджень рекомендуємо лікування старих екземплярів
дерев, які мають історичну та созологічну цінність та заміщення у чагарниково-
трав’яному ярусі спонтанних рудеральних угруповань фітогрупами декоративних-
листяних та квіткових рослин місцевого походження, що органічно доповнять
натуралізовані паркові насадження.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАПОВІДАННЯ
ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІЙ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пономарьова А.А., Мальчикова Д.С., Ходосовцев О.Є.
Херсонський державний університет

Характерною рисою становлення сучасної цивілізації є інтенсивне
зростання антропогенно-техногенного впливу на навколишнє природне
середовище. Такий вплив включає різноманітні й чисельні процеси та явища,
сприятливі для розвитку промислового виробництва, сільського господарства,
які забезпечують в цілому життєдіяльність суспільства. Разом з тим, деякі види
природокористування викликають негативні, інколи незворотні, зміни
природного середовища різної інтенсивності. Це відбивається у забрудненні
довкілля, виснаженні запасів мінеральної сировини, зниженні родючості
ґрунтів і пов'язаної з нею фітопродуктивності [3, 4].

Для усунення дисбалансів між розвитком економіки та
природокористуванням необхідним є проведення комплексних заходів з
оптимізації природного середовища. Однією зі складових частин оптимізації
природного середовища і вирішення важливих проблем у галузі охорони
довкілля є охорона певних еталонів природних ландшафтів, а також рідкісних
та зникаючих видів рослин і тварин, збереження цінних природних комплексів.

У практиці природокористування проявилося у розвитку системи
спеціальних територій і об'єктів, створених з метою підтримання екологічного



127

балансу, відтворення природних ресурсів збереження еталонних екосистем і
генофонду організмів, охорони навколишнього середовища, рекреації і
природоохоронного просвітництва [10]. Надалі це трансформується в ідею
створення екологічної мережі.

Сучасні природоохоронні дослідження на Херсонщині здійснюють фахівці
Херсонського державного та аграрного університетів, працівники управління
екології та природних ресурсів області, працівники краєзнавчого музею, обласної
станції юних натуралістів. Вони займаються дослідженням природно-ресурсного
потенціалу, екологічної ситуації області, обґрунтовують виділення території
природних комплексів, перспективних для подальшого заповідання, оптимізують
екологічну мережу та еколого-економічне районування області.

Разом з тим, в зазначених роботах дуже мало уваги приділено
просторово-часовим аспектам розбудови мережі об'єктів природно-заповідного
фонду у Херсонській області. Зважаючи на місце цього регіону у національній
екомережі України, необхідним, на нашу думку, є визначення основних етапів
розвитку заповідної природоохоронної діяльності в області та виявлення місця
територій природно-заповідного фонду у структурі землекористування
адміністративних одиниць.

Велике значення для розвитку заповідної справи в Україні, в тому числі й
на Херсонщині, мали класифікації заповідних територій, або виділення типів
природоохоронних територій 1973-го, 1983-го, 1992-го років. В листопаді 1972
року з метою подальшого вдосконалення режиму заповідного фонду урядом
УРСР було визначено порядок встановлення охоронних зон навколо державних
заповідників [7], у 1983 році, згідно з постановою Ради Міністрів УРСР «Про
класифікацію і мережу територій та об'єктів природо-заповідного фонду
Української РСР» до ПЗФ було віднесено такі категорії: державний заповідник,
державний природний національний парк, державний заказник
республіканського та місцевого значення, державна пам'ятка природи
республіканського та місцевого значення, державний ботанічний парк,
державний парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва республіканського та
місцевого значення, державне заповідне урочище.

На сучасному етапі діяльність у сфері охорони довкілля і раціонального
природокористування регламентується численними законодавчими актами та
нормативними документами, зокрема визначення та регулювання суспільних
відносин щодо організації, охорони й використання територій та об'єктів
природно-заповідного фонду.
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Базовими законами, що визначають правові засади функціонування
природно-заповідного фонду є Закони України «Про охорону навколишнього
природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про
тваринний світ», «Про рослинний світ». Місце об’єктів та територій
природно-заповідного фонду у розвитку екомережі визначено такими
законодавчими актами, як Закони України «Про екологічну мережу
України», «Про Загальнодержавну програму формування національної
екологічної мережі України на 2000-2015 роки».

Розвиток заповідної справи відбувається, відповідно до
Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі
України на 2000-2015 роки та регіональних програм формування екологічної
мережі. Згідно з Загальнодержавною програмою, головними елементами
екомережі є території та об’єкти природно-заповідного фонду. До 2015 року
площу природно-заповідного фонду України планується значно збільшити і
довести до 10,4% від площі держави, а оптимальний відсоток заповідності
для степових регіонів сягає 10%.

Історія розвитку заповідної справи бере початок ще з давніх-давен і, як й
історія охорони природи, в цілому тісно пов'язана з розвитком людського
суспільства. Виділення охоронних природних територій – одна з важливих
частин природокористування, що склалася історично. Заповідники та інші
природоохоронні території відіграють роль не лише еталонів для порівняння,
островів порятунку видів, але й складають самостійну народногосподарську
галузь – підтримка екологічної рівноваги та збереження природного потенціалу
соціально-економічного розвитку суспільства. Проведене дослідження
розвитку природоохоронної діяльності на Херсонщині дозволило виділити
декілька етапів, які відображають взаємозв'язок між природним потенціалом і
виробничими силами і фактично представляють собою форми динамічного
процесу в соціоекологічній системі «природа – населення – господарство».

Перший етап (1806-1873) розпочався на початку XIX століття і
пов'язаний з надмірним знищенням лісів. Внаслідок діяльності вітрової ерозії
почали рухатися піски. З 1843 до 1869 року (це зафіксовано документально)
було знищено 14 тисяч десятин лісів. У 1866 році керівник Таврійського
управління лісами доповів урядові, що рухливі піски завдають довкіллю
великої шкоди, засипаючи озера, річки і навіть населені пункти, зокрема села
Костогризово, Козачі Лагері, Кардашинку.

Держава ще раніше робила перші спроби заліснення краю. Так, у цьому
регіоні в 1843 році було створене Дніпровське (Олешківське) лісництво, де в
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60-х роках XIX ст. за проектом лісничого Вейланта почали садити осокори,
шелюги, сосну кримську і звичайну [3].

Другий етап природоохоронної діяльності (1874-1918) відзначається
новими ідеями і набуває нового змісту. А почався цей період завдяки клопіткій
праці засновника відомого всьому світові степового заповідника Фрідріха
Едуардовича Фальц-Фейна. Свою діяльність він розпочав ще під час навчання у
Херсонській гімназії, спорудивши вольєр для птахів (1874), з якого стала
утворюватися колекція птахів Асканійського заповідника. 1887 рік можна вважати
роком народження рукотворного Едему тварин у таврійських степах. Зоопарк
Асканійського заповідника нараховував багато видів тварин, серед яких були
бізони, косулі, сайгаки, джейрани, зубри, лані, олені тощо. Колективу «Асканії-
Нови» вдалося створити сприятливі умови для розмноження диких тварин, чого
немає в інших заповідниках світу, завдяки напіввільному утриманню особин.

Бачивши згубний вплив господарської діяльності людини на унікальні
ландшафти, Фрідріх Фальц-Фейн у 1883 році першим у світі вилучив з
користування цілинні ділянки суші. Тут проводилася охорона усього
природного комплексу. А в 1898 році, за порадою відомого дослідника півдня
України ботаніка Й.К. Пачоського, була остаточно виключена з господарського
використання ділянка цілинного степу «Стара» (518 га), яка збереглася до
наших днів [7].

Постреволюційний період розпочинає третій етап природоохоронної
діяльності на Херсонщині (1919-1964). Найбільшим досягненням тоді стало
утворення заповідників. Так, 1 квітня 1919 року Асканійський заповідний
комплекс стає народним заповідним парком, а в 1921 році – Державним
степовим заповідником України під назвою «Чаплі». У 1932 році на базі
зоотехнічної станції там організовується Всесоюзний науково-дослідний
інститут гібридизації та акліматизації тварин. Найбільша цінність заповідника –
цілинний степ площею 11054 га. Ця ділянка унікальна у Східній Європі й
визначена еталоном посушливого степу. У 1927 році були засновані Азово-
Сиваський заповідник з метою акліматизації оленів та Чорноморський
заповідник для охорони зимуючих, перельотних та гніздуючих птахів [6].

Четвертий етап природоохоронної діяльності починається в
післявоєнні роки (1965-1995). Цей етап на Херсонщині був основний плановим
етапом в історії формування мережі заповідних об’єктів. Різноманітність
природних умов й давні природоохоронні традиції Херсонщини створили
сприятливі умови для подальшого розвитку заповідної справи. Саме в цей
період утворилися наявні й зараз біосферні заповідники, 13 заказників, 32
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пам'ятки природи, 10 заповідних урочищ, 12 парків-пам'яток садово-паркового
мистецтва і дендропарк. У середині 80-х років в області налічувалися 71
заповідних об'єкти, що сягало близько 6% території області.

П'ятий етап природоохоронної діяльності в області, що розпочався в
1996 році і до цього часу, продовжує природоохоронних традицій, які були
започатковані у попередніх етапах. Він відзначений виділенням значної площі
територій об'єктів природно-заповідного фонду, переважно місцевого значення.
Проте і в цей період було виділено два заказники загальнодержавного значення
(ландшафтні заказники – «Станіславський» і «Олександрівський», 2002 р.) та
шість заказників місцевого значення (два ботанічних заказників «Софіївка» та
«Широка Балка» (1998 р.); орнітологічний заказник «Думузла» (2000 р.); три
ландшафтних заказників «Каїрська балка» (2001 р.), «Балка Великі Сірогози
(2007 р.), «Боброве Озеро» (2008 р.). Однієї точкової пам’ятка природи
місцевого значення («Дуб черешчатий» (1999 р.), одної парк-пам’ятки садово-
паркового мистецтва місцевого значення «Дендропарк Ботанічний» (2006 р.). В
тому числі, розширено Чорноморський біосферний заповідник та створено два
національні природні парки «Олешківські піски» та «Джарилгацький».

Так, на сьогоднішній день в межах Херсонської області налічується 79
об’єктів та територій природно-заповідного фонду, загальною площею 272700,2
га (близько 8 % від площі області, що є добрим показником серед областей
України, але не відповідає науковим рекомендаціям для степової зони (10 %)), з
них 13 об'єктів загальнодержавного значення та 66 місцевого значення, в т.ч. 22
точкові [2, 9].

На території області є значний потенціал для розширення мережі ПЗФ.
Можна назвати такі перспективні об’єкти природно-заповідного фонду:
національні природні парки «Нижньодніпровський» та «Кам'янська січ»,
регіональний ландшафтний парк «Долина курганів», заказники «Озеро соляне»,
«Федорівський», «Миловська балка», «Бобровий кут», «Шилова балка» та ін. Їх
створення дозволить усунути частину диспропорцій в структурі природно-
заповідного фонду області, як в адміністративному так і в фізико-
географічному відношенні.

Отже, поряд з середнім рівнем заповідності по області – близько 8% (що
майже вдвічі більше середньоукраїнського показника), можна відзначити
необхідність подальшого розвитку мережі територій та об'єктів природно-
заповідного фонду на Херсонщині, що створить передумови для розбудови
каркасу екологічної безпеки території – екомережі. Зазначимо, що згідно з
науково обґрунтованими рекомендаціями, у степовій зоні рівень заповідності
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повинен бути не менше 10%. А враховуючи, що в загальній площі природно-
заповідного фонду області близько 120 000 га є акваторіями морів, лиманів,
заток, то площа заповідних територій області вкрай недостатня. Особливої
уваги потребують заходи з оптимізації довкілля і, зокрема, заходи зі створення
природоохоронних об'єктів в тих районах, які не мають територій ПЗФ, з
відрізняються натомість інтенсивним (іноді хижацьким) використанням
природних ресурсів. Подальшого наукового обґрунтування потребує на нашу
думку, відведення територій для заповідання вздовж річища Дніпра (численні
балки) та під ґрунтові заказники, адже в межах Херсонщини сформувались
унікальні ґрунтові комплекси, аналогів деяким з них на Україні немає.

Враховуючи зазначене, питання оптимізації природно-заповідного фонду,
розвитку екомережі і збереження цінних природних комплексів є актуальне та
потребує детального дослідження.
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МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМАННЯ ПОПУЛЯЦІЙНОГО ГОМЕОСТАЗУ ТА
НАПРЯМКИ МОНІТОРИНГУ ДИНАМІКИ ГЕНОФОНДІВ ПРИ

АНТРОПОГЕННИХ ВПЛИВАХ

Савченко О.В., Лановенко О.Г.
Херсонський державний університет

Порушення динамічної рівноваги та зниження видового різноманіття є
нині основною проблемою антропогенної трансформації сучасних екосистем.
Антропогенний тиск відчуває біосфера в цілому, але тільки популяції –
історично сформовані, самовідтворювані внутрішньовидові угруповання
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особин – є об'єктом безпосередніх зовнішніх впливів. Найважливіша умова
стабільності будь-якої екосистеми (так само, як і популяційної системи
окремого виду) – саморегуляція через взаємодію відносно незалежних
структурних компонентів, які обмінюються один з одним інформацією про свій
власний стан і про стан навколишнього середовища.

Мета даної публікації – аналіз механізмів підтримання пластичності та
динамічної рівноваги природних популяцій і розробка концепції проведення
моніторингу динаміки їх генофондів під дією антропогенних чинників.

Адаптивні новації, на відміну від еволюційних, мають корисне значення
лише для конкретного виду в конкретній екологічній ніші. При цьому генофонд
популяції визначає наявність спектру шляхів розвитку організмів завдяки
комбінативній мінливості генотипів. Серед таких можливих варіантів
онтогенезу один є нормальним, стандартним для популяції і таким, що
забезпечує найбільшу її адаптивність до певних умов. У процесі нормального
онтогенезу він стійко реалізується у більшості організмів незалежно від
незначних генетичних та інших відхилень, можливих на різних етапах
розвитку.

В онтогенезі геном виконує декілька функцій: забезпечує варіативність
ознак; стабілізує та закріплює норму реакції, яка забезпечує підтриманий
добором адаптивний онтогенез; фіксує адаптивні новації. Отже геном – це
механізм, який відображає всю часову динаміку пристосувань особин, що
реалізуються в умовах мінливого середовища.

Специфічний вплив оточуючого середовища як фактора трансформації
біоценозів здійснює добір поведінкових стратегій або відхилень від
морфологічної норми у межах популяцій. Причиною морфологічних змін
особин є зміни параметрів умов середовища, які викликають появу варіацій
онтогенезу та добір на користь одного з них. Такі зміни можуть бути викликані
мутаціями або епігенетичними модифікаціями геному в онтогенезі.

Відмінності між епігенетичними та генетичними механізмами
успадкування полягає в їх стабільності та відтворюваності ефектів. Генетично
обумовлені ознаки можуть відтворюватися необмежено довго, поки у
відповідному гені не виникає мутація, закріплення якої в алогамних популяціях
відбувається досить тривалий час. Оскільки їх імовірність для окремих генів
мізерно мала (10-5–10-6 на ген за покоління), впливом мутаційного процесу на
динаміку природних генофондів у нормі можна знехтувати [1]. Індуковані
епігенетичні зміни відтворюються у ряду клітинних поколінь у межах життя
одного організму. У наступних генераціях вони відтворюватимуться не більше
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3-4 поколінь і спрямовані на адаптацію організмів до зміни умов його
існування. Більшість епігенетично обумовлених змін настільки стабільно
відтворюються та важко відрізняються від мутаційних змін геному, що названі
епімутаціями. Механізм таких епігенетичних адаптивних ефектів поки що
незрозумілий.

У популяціях вищих тварин морфо-фізіологічні перебудови у суміжних
генераціях і регуляція кількості особин наступного покоління здійснюється
завдяки надзвичайно високій чутливості ембріонального та постнатального
розвитку до факторів зовнішнього та материнського середовища та їх змінам,
що створює можливість для швидкої адаптації тварин наступної генерації до
нових умов існування. Екологічні фактори, що призводять до зниження
чисельності, мають пролонгований вплив на компоненти пристосованості
наступної генерації – знижують тривалість життя та репродуктивний потенціал
самиць і підвищують репродуктивну здатність самців. При нестачі харчових
ресурсів збільшення плодючості знижує тривалість життя тварин.

У результаті добору генотипів, найбільш наближених до нової
морфологічної форми і тих, що більш успішно реалізують її у даних умовах
середовища, формується новий генофонд, який стабільно забезпечує новий
стійкий онтогенез. Геноми, не здатні забезпечити адаптивний онтогенез,
знаходяться у популяціях у невеликих концентраціях і будуть з часом або
відсікатися добором, або зберігатися, збільшуючи комбінативну
різноманітність генотипів, отже, спадкову різноманітність популяцій.

Отже, інформація про фенотип міститься не тільки у геномі, але й в
епігеномі, який є пластичним і може, змінюючись під впливом певних
середовищних стимулів, впливати на проявлення генів. У результаті на
популяційному рівні спостерігається спектр дискретної різноманітної
варіативності пар генотип – фенотип. З одного боку, тому ж самому геному
відповідає спектр фенотипів, тобто набір стабільних онтогенезів, які з різною
ймовірністю реалізуються при зміні зовнішніх умов, з іншого – популяційно-
нормальний онтогенез може однозначно реалізуватися у стандартних умовах на
основі різних генотипів. Це забезпечує високу пластичність алогамних
популяцій у мінливих умовах довкілля.

Завдання еколого-генетичного моніторингу – довготривале
спостереження за станом популяційних генофондів, оцінка та прогнозування їх
динаміки в часі та просторі, визначення меж допустимих змін. Прогнозування
можливе лише на основі концепції норми (нормального стану або нормального
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процесу), яка дає необхідну точку відліку і дозволяє зрозуміти механізми
негативного впливу людської діяльності на популяції, види та екосистеми.

У генетично подільній природній популяції існує баланс процесів
диференціації та інтеграції генофондів, який авторегулюється по досягненні
популяційної системою стаціонарного режиму. У цих умовах встановлюється
негативний зворотний зв'язок між ефективною чисельністю популяцій та
рівнем міграції особин: коли ефективна чисельність субпопуляцій, що
складають структуру популяційної системи, зменшується, інтенсивність
імміграції генів зростає і навпаки. Виявлена авторегуляція означає підтримання
стійкого (оптимального) співвідношення внутрішньопопуляційної та
межпопуляційної компонент генного різноманіття, співвідношення гомо- і
гетерозиготних генотипів, тобто баланс між інбридингом і аутбридингом [2].
Такі еволюційно сформовані відносини, характерні для природних
самовідтворюваних популяційних систем, можуть порушуватися при
антропогенних впливах, якщо інтенсивність та / або напрямок генних міграцій,
або величина ефективної чисельності популяцій істотно змінюються.
Наприклад, різке падіння ефективної чисельності та обміну генами має місце
практично завжди, якщо наносять шкоду місцям розмноження; це призводить
до скорочення і фрагментації репродуктивних ареалів. У цих та подібних ним
випадках слід очікувати збільшення міжпопуляційного (GST) генного
різноманіття та скорочення внутріпопуляційного (HS). Разом з тим, надмірне
перемішування і взаємодія раніше ізольованих генофондів можуть призвести до
проявів аутбридингу, тобто до зниження життєздатності гібридних комбінацій.
Такі ефекти виявлені у відношенні комплексів генів, що складають основу
адаптивної генетичної структури виду і контролюють проявлення
пристосувальних морфофізіологічних ознак і властивостей [1].

У результаті дії природного добору (який зазвичай розглядається як
найбільш систематичний ключовий фактор в еволюції популяцій), у випадку
підвищеної пристосованості гетерозигот (наддомінування) кожна популяція
"платить" за адаптацію до конкретного середовища появою менш життєздатних
гомозигот (так званий "сегрегаційний" генетичний тягар). Проте в нормі плата
за адаптацію виявляється "прийнятною", оскільки співвідношення гомо – і
гетерозигот підтримується у природних популяціях на сталому рівні, що
відображає їхню максимальну пристосованість до екологічних умов
природного відтворення. Такий рівень генетичної рівноваги між гомо- та
гетерозиготними формами виявлений у популяціях як рослин, так і тварин у
межах екосистем. Оскільки коефіцієнти міжпопуляційного (GST) та
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внутріпопуляційного (HS) компонент спадкового різноманіття (визначаються за
даними молекулярно-генетичних досліджень кількості алозимних локусів) для
кожного ієрархічного рівня популяційної структури є величиною постійною,
можливо оцінити ступінь і характер відхилень регіональних генофондів від
середньовидового оптимуму та на основі цього прогнозувати та попереджати
несприятливі наслідки таких відхилень. При антропогенних впливах на
популяцію негативні процеси пов'язані з перерозподілом генетичного
різноманіття таким чином, що його внутріпопуляційна компонента
зменшується, тоді як межпопуляційна – зростає. При цьому замість тривалих
спостережень за генетичною структурою тієї ж групи популяцій можливе
рівномірне охоплення видового ареалу вибірками з урахуванням історично
складеної структури їх генофонду.

Для одержання надійної інформації про динаміку генофонду популяції,
необхідно: 1) визначити історію її формування та ареал; 2) скласти детальний
опис особливостей розподілення субпопуляційної структури системи у часі та
просторі (визначити демографічну структуру кожної субпопуляції за ознаками
статі, віку, співвідношення статей, чисельність, інтенсивність міграції); 3)
охарактеризувати субпопуляційну структуру за сукупністю відібраних
моногенних і полігенних ознак, оскільки виявлений невипадковий зв’язок між
мультилокусною індивідуальною гетерозиготністю та значеннями адаптивних
кількісних ознак [3]. Для цього слід визначити середньопопуляційну дисперсію
кількісних ознак (ваги тіла, зросту, пропорціях тіла особин) та оцінити їх
генотипи за якнайбільшою кількістю поліморфних генних локусів систем
поліморфізму ДНК (ядерної та неядерної). Ця інформація дозволяє
проаналізувати розподіл полігенних і моногенних ознак, дослідити їх
сполучену мінливість, оцінити співвідношення компонент генного різноманіття
та зрозуміти стан генетичного процесу в тій чи іншій популяції, виділити
внесок випадкового генетичного дрейфу, міграції генів і добору – нарізно або в
їх взаємодії.

Реалізація всіх цих підходів сприятиме запобіганню екстенсивному
природокористуванню і пов’язаного з ним руйнування біосферних генофондів,
стійкому існуванню та коеволюції системи "Людина – Біосфера".
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ПРИРОДООХОРОННІ ЛАНДШАФТНІ ЕКОСИСТЕМИ
ХРИСТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Христинівський район − один із західних районів Черкащини. Площа −
632 км2. Розташований на Придніпровській височині. Поверхня − підвищена
пологохвиляста лесова рівнина, розчленована прохідними та каньйоно-
подібними долинами, ярами, балками [1].

На території Христинівського району спостерігається характерне для всієї
Черкаської області поєднання рослинності лісостепової і степової зони. Дикоросла
рослинність представлена деревними породами та чагарниками у вигляді лісів і
лучним різнотрав’ям. Серед деревних порід краю переважають дуб, ясен, граб,
вільха, береза, тополя, клен, липа. Значного поширення в лісах одержали такі
плодові дерева, як горіх волоський, груша дика, яблуня лісова, горобина. Серед
кущів досить поширена ліщина, калина, алича, бузина, терен, шипшина, бруслина,
черемха тощо. Ліси поширені нерівномірно, дрібними острівцями.

Справжні луки густі, яскраві, різноманітні за видовим складом. Із
злакових − це костриця лучна, тонконіг лучний, лисохвіст, польовиця тонка, з
бобових − конюшина лучна, повзуча, чина лучна, мишачий горошок, люцерна
хмелевидна. Різнотрав’я лук багате. Болотисті луки розвинені по глибоких,
дуже зволожених зниженнях заплави і представлені осокою гострою,
вербозіллям лучним.

Природні комплекси Христинівського району є різноманітними і
привабливими своїм біорізноманіття. Всього на території району
нараховується 7 об’єктів природно-заповідного фонду площею 312,4 га [2].

На території Христинівського району є такі природоохоронні території:
Орадівський ентомологічний заказник (14 га); гідрологічний заказник
«Красноставське» (91,3 га); ботанічний заказник «Гонозник» (51,3 га);
ботанічний заказник «Кам’яний яр» (14,2 га); загальноботанічний заказник
місцевого значення «Великосевастянівські Яри» (91, 4 га). Синицький парк-
пам’ятка садово-паркового мистецтва (44,6 га); Шельпахівський парк-пам’ятка
садово-паркового мистецтва (20 га); Ягубецький парк-пам’ятка садово-
паркового мистецтва (5,6 га).

Ентомологічний заказник місцевого значення, «Орадівський» розташований
в с. Орадівка у верхівʼї балки, на крутих схилах якої росте ковила, гіацинт,
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горицвіт, шавлія. Площа заказника 14,0 га. Живе тут приблизно 200 видів і груп
корисних комах, які мають цінність для науки і народного господарства.

На території села Ботвинівка в адмінмежах Ботвинівської сільської ради
Христинівського району розташований ботанічний заказник «Гонозник»
площею 51,3 га, на території якого росте багато лікарських видів рослин, що
представляють велику цінність для науки і медицини, користування людиною.

На території с. Ботвинівка в адмінмежах Ботвинівської сільської ради
Христинівського району знаходиться ботанічний заказник «Кам’яний яр».
Площа заказника становить 14,2 га. Його територія включає ареал рідкісних у
регіоні рослин: козлятника лікарського та оману високого. Охороняються місця
гніздування багатьох видів птахів.

В адмінмежах Ботвинівської сільської ради Христинівського району
знаходиться гідрологічний заказник «Красноставське». Його площа становить
91,3 га. Ландшафтний комплекс території включає водно-болотні та лучні
угруповання з домінуванням у рослинному покриві очерету звичайного, осоки
гострої, комишу лісового.

Синицький парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого
значення знаходиться у західній частині с. Синиця. Площа парку становить
42,3 га. Деревостан формують такі види: тополя біла, липа серцелиста, ясен
високий, вільха клейка, сосна кримська, клен звичайний, клен польовий,
черешня тощо. У трав’янистому покриві зустрічаються лілійник рудуватий –
залишки культивованої флори; гравілат міський, череда трироздільна та інші.

Шельпахівський парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва має площу
20 га. Розташований в селі Шельпахівка, де насаджено мальовничий парк.

Ягубецький парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва розташований в с.
Ягубець. Зараз існують залишки парку, система доріжок та гідроспоруди.
Місце, де була фортеця Обозівка та високий скелястий берег є частиною парку.
Лишився чудовий водоспад під греблею, деякі з господарських будівель тощо,
алеї на берегах річки та частина парку в центральній частині села. Головною
композиційною віссю парк є ріка, вздовж якої розтягнувся парк. Композиційні
акценти розташовані в глибині парку. Парк потребує негайного дослідження,
реконструкції та подальшої популяризації.

Загальноботанічний заказник «Великосевастянівські Яри» площею 91, 4
га створено для збереження природних комплексів та рідкісних рослин, що
занесені до Червоної книги України та Бернської конвенції. Рідкісними
видами флори є наперстянка великоцвіта, цибуля ведмежа, сон чорніючий,
перстач прямостоячий, первоцвіт весняний, материнка звичайна, півники
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борові, любка дволиста. Через горбкуватість та наявність ґрунтових порід, що
легко розмиваються, територія урочища помережана долинами та ярами.
Найбільший яр має назву Довгий Яр та Чопів Яр.

Потенційною природоохоронною територією Христинівського району є
урочище «Ракова левада», що розташоване в околицях села Велика
Севастянівка, де нараховується велика кількість рідкісних і червонокнижних
рослин, зон відпочинку, рекреаційних зон, в яких зароджується зелений
туризм. Стан популяцій рідкісних рослин задовільний, оскільки
скорочуючись в одних місцях, вони деякою мірою відновлюються в інших,
однак цей процес відбувається дуже повільно, а тому вони потребують
охорони і подальших досліджень [3].

Крім того в Христинівському районі природно-заповідні об’єкти
складають 0,3 %, що в 16,6 раз менше від загальнодержавного фонду. Для
збереження рідкісних і червонокнижних видів рослин унікальних урочищ та
для покращення відсотку природно-заповідного фонду Христинівщини
пропонуємо оголосити урочище «Ракова левада» площею 17,2 га
загальноботанічним заказником місцевого значення.

Отже, у процесі аналізу наявних та потенційних природоохоронних
територій Христинівського району Черкаської області здійснено узагальнення
основних підходів до вирішення проблеми розширення регіональної
екологічної мережі Черкаської області.
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Гончаренко Г.Є., Красноштан І.В., Задорожна О.М. – К. : Наук. світ, 2012. – 200 с.
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ): государственные
природные заповедники, национальные парки, природные парки,
государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические
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парки и ботанические сады, относятся к объектам общенационального
достояния и позволяют не только сберечь эталонные и уникальные экосистемы,
но и более глубоко изучить естественные процессы, протекающие в них.
Последнее особенно необходимо для дальнейшего развития принципов охраны
природы и заповедного дела в нашей стране. В России 102 государственных
природных заповедника.

Международный статус биосферных резерватов ЮНЕСКО (Программа
«Человек и биосфера – МАВ) имеют 34 российских заповедника (в том числе
Центрально-Черноземный) и всего 4 ООПТ РФ удостоены Диплома Совета
Европы: Центрально-Черноземный, Костомукшский, Окский и Тебердинский
заповедники.

Центрально-Черноземный государственный биосферный заповедник
имени профессора В.В. Алехина (ЦЧЗ) – один из старейших заповедников
России, был организован в 1935 г. в Курской и Белгородской областях на
Среднерусской возвышенности, в зоне Лесостепи.

В конце XVI в. тучные черноземы были пожалованы курским стрельцам
и казакам за верную сторожевую службу. И оставались во владении у их
потомков, когда город уже утратил свое военное значение, традиционно
используясь только под выпас и сенокос. В начале нынешнего века студент-
биолог Московского университета, впоследствии известный геоботаник
профессор В.В. Алехин, отправился как-то на местный базар. Случайно
взглянул на лошадь, жующую сено, и вдруг замер: не охапка сена – богатейший
гербарий. У возницы узнал, что травы заготовлены в предместьях Курска, в
Стрелецких степях. С тех пор судьба ученого неразрывно связана с этими
степями. Пожалуй, только здесь представлены в естественном своем виде
знаменитые русские черноземы. Зеленый мир чрезвычайно разнообразен:
свыше 90 видов растений на одном квадратном метре – высочайший
показатель. Алехин рассматривал это явление как своего рода «курскую
ботаническую аномалию». Он активно ратовал за создание заповедника. В 1935
г. несколько небольших целинных земель были переданы в распоряжение
ученых. В постановлении Президиума ВЦИК от 10/II 1935 г. об организации
ЦЧЗ были намечены такие задачи: «Сохранение целинных степных участков в
их сочетании с лесами всех типов (дубравы, боры, осиновые кусты) как
комплексов природных условий северных степей, для изучения степных
биоценозов, процессов образования чернозёма, взаимоотношения между лесом
и степью. Влияния леса в борьбе с засухой, научного обоснования наиболее
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рентабельного использования природных условий степей северной и средней
полосы европейской части СССР для сельского и лесного хозяйства».

 В последнее время выделяют 6 участков заповедника: 1) пойма р. Псел;
2) Зоринские болота; 3) Стрелецкая степь; 4) Казацкая степь; 5) Букреевы
бармы; 6) Баркаловка. Территория заповедника занимает 5284 гектара, что
составляет 0,2% от всей территории Курской области [1].

Основные охраняемые ландшафты – целинные луговые степи (ставшие
почти уникальными) и островные широколиственные леса, в основном
дубравы. Особый интерес представляют почвы – мощные целинные черноземы
с гумусовым горизонтом толщиной до 90 см.

В заповеднике представлены 876 видов высших растений, 205 видов
наземных позвоночных, в том числе 40 видов млекопитающих и 150 видов птиц.
Помимо типичных обитателей лесов здесь встречаются жители степей: крапчатый
суслик, слепыш, большой тушканчик, дрофа. Несмотря на то, что заповедник так
мал, он охраняет около  60% курской флоры. Список высших сосудистых
растений заповедника включает 873 вида. Среди них – 12 видов «Красной книги»:
адонис весенний, проломник Козо-Полянского, кизильник алаунский, катран
татарский, волчеягодник Юлии, рябчик русский и т.д. Степь постоянно меняет
окраску в течение тёплого времени года за счёт красиво цветущих растений из
семейств розоцветных, сложноцветных, крестоцветных, гвоздичных, зонтичных,
лютиковых. Степные травы цветут с апреля по сентябрь (осенью вторично
зацветают клевера, нивяник), но больше всего растений цветёт в июне. Об этом
Алёхин писал так: «Особенно красочна картина в солнечный июньский день рано
поутру: многочисленные растения раскрыли свои цветки, обращённые и
смотрящие прямо на солнце. Пройдёт час, другой – венчики многих цветов
закроются, и к полудню пёстрый ковёр растений значительно поблекнет» [2].

Красив и изменчив внешний вид степи. На сенокосных участках в
течение вегетационного периода сменяется до пятнадцати красочных аспектов.
Степь можно образно назвать цветочным пламенем. Мы любим нашу степь за
дивную красоту, неповторимый аромат, безбрежное раздолье. Травяной покров
заповедника сплошной, очень густой и разнообразный по количеству видов
растений. Охрана территории – первоочередная задача заповедника. На его
территорию запрещен доступ посторонних лиц, запрещен сбор лекарственных
и декоративных растений, грибов и ягод. Ограничен сбор гербария.

В настоящее время на Стрелецком и Казацком участках Центрально-
Черноземного заповедника сохраняется практически исчезнувший в европейской
лесостепи зональный тип растительности – плакорные луговые степи, которые
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характеризуются выдающимися для внетропической растительности показа-
телями видовой насыщенности (87 видов на 1 м2), высокой продуктивностью,
красочностью и богатством флоры. Лугово-степная растительность произрастает
на никогда не пахавшихся типичных черноземах, мощность гумусового
горизонта которых достигает 1,5 м, а его содержание – до 13%.

Для участков Букреевы Бармы и Баркаловка характерны петрофитные
степные сообщества по склонам меловых холмов с доледниковыми
(реликтовыми) видами растений. Здесь произрастает волчеягодник боровой,
занесенный в Красную книгу России, и не встречающийся в других
заповедниках страны.

На Зоринском участке наибольший интерес представляют сфагновые
болота в суффозионных котловинках. Они характеризуются высоким
разнообразием сфагновых мхов (в пределах небольшой территории). Участок
«Пойма Псла» включает в себя пойменные ольшаники и дубравы, а также
болота и старицы, где обитает самое маленькое в мире цветковое растение –
вольфия бескорневая, не известная в других районах Курской области. Здесь
также располагается самая большая колония серой цапли.

Потенциал ЦЧЗ активно используется для обоснования и планирования
развития региональной сети особо охраняемых природных территорий,
проведения проектно-изыскательских работ и подготовки решений по
созданию различных категорий региональных ООПТ на территории Курской
области. Центрально-Черноземный заповедник – опора территориальных
подразделений федерального природоохранного органа в части осуществления
экологического контроля, включая контроль за соблюдением режима иных
особо охраняемых природных территорий. Центрально-Черноземный
заповедник является региональным центром экологического мониторинга, в
первую очередь мониторинга биоты, вносит вклад в область изучения редких и
исчезающих объектов флоры и фауны (создание Красной книги Курской
области), в обследование региональных ООПТ и создание паспортов на них.

Центрально-Черноземный заповедник – своеобразный региональный
центр экологического просвещения. Особый интерес представляет активность
заповедника во взаимодействии с органами народного образования и работе со
школьниками (экскурсии, научные экспедиции, экологические праздники,
природоохранные акции) и в деле эколого-информационного обеспечения
населения, в том числе через средства массовой информации. Поддерживаются
контакты заповедника с профильными вузами Курска в части прохождения
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студентами учебных, производственных и предквалификационных практик с
подготовкой курсовых и дипломных работ.

Основная задача научно-исследовательской работы заповедника –
мониторинг, слежение и прогнозирование динамики основных экосистем
заповедника. Данные постепенно выстраиваются в показательный ряд.
Многолетняя динамика наблюдаемых параметров четко согласуется с данными
метеостанции. Это пульс заповедной природы.  Кропотливая работа. Но только
так можно понять живой ее язык, познать тайну устойчивости сообществ,
своевременно фиксировать отклонения от нормы, обеспечить правильную
охрану флоры, растительности и животного мира.
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РІДКІСНІ РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО
ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ГАДЯЦЬКИЙ» (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ)

Ханнанова О.Р.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Нині досить актуально постає питання збіднення не лише видової, а й
фітоценотичної різноманітності в умовах антропогенної трансформації
природних екосистем. Тому, здійснюючи охорону природної рослинності, слід
вирішувати триєдину проблему збереження фітоценофонду, фітогенофонду та
екосистем. Виконання цих завдань і лежить в основі функціонування природно-
заповідних територій, зокрема регіональних ландшафтних парків (далі – РЛП),
серед яких і «Гадяцький», створений у 2011 році.

У природному рослинному покриві парку репрезентовано чотири
основних комплекси: I – рослинність правого корінного берега р. Псел; II –
рослинність заплави р. Псел; III – рослинність борової тераси р. Псел; IV –
рослинність яружно-балкових систем.

Територія РЛП включає масиви сосновних і мішаних лісів на лівому
березі р. Псел та широколистяних на правому, що належать до Вельбівського,
Краснолуцького лісництв навколо м. Гадяч, а також заплаву р. Псел із
прилеглими лучними та заболоченими ділянками.
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У складі рослинності визначено 14 синтаксонів, що є рідкісними як на
регіональному (7), так і на загальнодержавному рівні (занесені до Зеленої книги
України [1] – 7). Наводимо їх перелік у таблиці 1 із зазначенням стану охорони в
межах парку. Після назви синтаксону наведений його номер із Зеленої книги
України.

Таблиця 1
Синтаксони РЛП «Гадяцький», занесені до Зеленої книги України
Синтаксони Мотив охорони Забезпеченість охороною

Степова рослинність
Ф. Stipeta capillatae
(№ 88)

рідкісні угруповання, що
скорочують ареал

ландшафтний заказник
«Весело-Мирське»

Ф. Stipeta pennatae
(№ 96)

рідкісні угруповання, що
скорочують ареал

ландшафтний заказник
«Весело-Мирське»

Водна рослинність

Ф. Salvinieta natantis
(№ 159)

рідкісні, реліктові
угруповання

гідрологічний заказник
«Болото Моховате»,
заповідне урочище
«Пісоцько-Конькове»

Ф. Aldrovandeta vesiculosae
(N 135) рідкісні угруповання

гідрологічний заказник
«Болото Моховате»,
заповідне урочище
«Пісоцько-Конькове»

Ф. Nymphaeeta alba
(№145)

рідкісні, реліктові
угруповання

гідрологічний заказник
«Болото Моховате»,
заповідне урочище
«Пісоцько-Конькове»

Ф. Nymphaeeta candidae
(№ 146)

рідкісні, реліктові
угруповання

гідрологічний заказник
«Болото Моховате»,
заповідне урочище
«Пісоцько-Конькове»

Ф. Nuphareta luteae
(№ 140)

типові, реліктові
угруповання

заповідне урочище
«Пісоцько-Конькове»

Як свідчать дані таблиці, рідкісні та типові синтаксони, занесені до
Зеленої книги України, представляють степовий та водний типи рослинності.

Регіонально рідкісні угруповання репрезентовані лісовою рослинністю
(угрупованнями Querceta roboris з підліском із Acer tataricum, Querceta roboris з
підліском із Coryllus avellana, Pineta cladinosa та Pineta hylocomiosa, мішаних
лісів Betuleto (verrucosum)-Pineta (sylvestris) juniperosa (communis)-graminosa та
Betuleto (verrucosum)-Pineta (sylvestris) pteridiosa) та болотною (Thelypterideto-
phragmitoso-sphagnosa).

Рідкісні угруповання РЛП «Гадяцький» умовно можна розподілити на три
групи: перша – угруповання з домінуванням рідкісних і реліктових видів
(Stipeta capillatae, Stipeta pennatae, Salvinieta natantis, Aldrovandeta vesiculosae,
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Nymphaeeta albae, Nymphaeeta candidate, Nuphareta luteae);  друга –
угруповання, які знаходяться на межі ареалу (Pineta cladinosa та Pineta
hylocomiosa, мішаних лісів Betuleto (verrucosum)-Pineta (sylvestris) juniperosa
(communis)-graminosa та Betuleto (verrucosum)-Pineta (sylvestris) pteridiosa,
Thelypterideto-phragmitoso-sphagnosa – на південній межі ареалу, Querceta
roboris з підліском із Acer tataricum – північно-східна межа ареалу); третя –
типові (корінні) угруповання (Querceta roboris з підліском із Coryllus avellana,
Querceta roboris із Acer tataricum, Nuphareta luteae).

За типами рослинності синтаксони розподілилися таким чином: лісові – 6
формацій, степові – 2, болота – 1, водна рослинність – 5.

Рідкісні угруповання охороняються на території парку та входять до
заказної зони в межах таких об’єктів – ландшафтних, ботанічних, гідрологічних,
лісових заказників та заповідних урочищ. Відмічено явище витіснення угруповань
Nymphaeeta alba, Nymphaeeta candidate та Nuphareta luteae, адвентом Stratiotes
aloides L. [2] (заповідне урочище «Пісоцьке-Конькове»).

Таким чином, у созологічному відношенні найбільш представленою
рідкісними, унікальними та типовими синтаксонами на території РЛП
«Гадяцький» є лісова рослинність, зокрема, соснових та мішаних лісів із
значною часткою бореальних елементів, що просуваються з півночі на південь
по боровій терасі р. Псел.
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ЛАНДШАФТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРКУ-ПАМ’ЯТКИ САДОВО-
ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА "БАСІВСЬКИЙ"

Шевченко С.М.
Сумський державний університет

Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва «Басівський» знаходиться в
південній околиці м. Суми, в районі колишнього села Баси, займає частину
заплави р. Псел і рівнинну та схилову частину надзаплавної тераси на
лівобережжі річки. Нині його площа становить 25,7 га. Підпорядкований парк
підприємству "Зеленбуд" (24,6 га), та пологовому будинку (1,1 га). Як
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заповідний об'єкт місцевого значення Басівський парк затверджений рішенням
Сумського облвиконкому в 1972 році. Парк створений у 19 столітті, займав
площу 30 га і являв собою складову частину садибно-паркового комплексу
заміського володіння дружини бригадного генерала поміщиці П. М.
Штеричевої. Він був побудований за проектом відомого харківського
архітектора О. О. Паліцина.

Територія парку знаходиться на південно-східних околицях м.Суми  в
районі колишнього села Баси і займає частину заплави р. Псел і рівнинну та
схилову частину надзаплавної тераси на лівобережжі річки. Заплава є типовою
для річкової долини і піднімається на 1,5 – 2 м, грунти легкого механічного
складу - пісковики. Поверхня тераси рівна із слабким дерновим покриттям.

Перша надзаплавна тераса, що починається за 50 – 100 м, швидко
переходить у плакорну ділянку лівого корінного берега річки. Корінні схили
долини Псла досить круто піднімаються над першою надзапавною терасою на
висоту 20-30 м.
      Відповідно геоморфологічній структурі флористично парк можна умовно
поділити на західну та східну частини. З ботанічної точки зору найбільш
цінною є звичайно плакорна ділянка, яка піднімається над заплавою р. Псел.
Дана ділянка парку представлена 17 видами дерев: сосна звичайна (Pinus
sylvestris), берест або в’яз гладкий (Ulmus laevis), ясен звичайний (Fraxinus
excelsior), клен гостролистий або платанолистий (Acer platanoedes), клен
польовий (Acer campastre), клен ясенолистий (Acer negundo), липа серцелиста
або дрібнолиста (Tilia cordata Mill), тополя біла (Populus alba L.), тополя чорна
(Populus nigra), тополя пірамідальна (P. pyramidalis Borkh),  осика (Populus
tremula), дуб черешковий (Quercus robur), робінія (Robínia pseudoacácia), береза
бородавчаста або поникла (Betula pendula), яблуня дика (Malus silvestris Mill.),
груша дика (Pyrus communis), черемха (Prunus padus).

Дуб черешковий (Quercus robur) являє собою особливу складову парку
"Басівський". Він є своєрідною окрасою східної частини. Майже всі дерева у
шановному віці – від 100 до 250 років. Розкидані в парку поодиноко на
відкритих галявинах і перебувають в задовільному стані. Саме ці дерева
надають паку ностальгічного відтінку, навівають старовину та зберігають
історичне минуле садиби. Частина дубів загинула, залишивши лише пеньки та
сухі стовбури. Але ці залишки також гармонійно вписуються в ландшафт
парку. Всього в парку нараховується 52 дерева, 8 з яких – можна вважати
реліктами.
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Представники кущової рослинності представлені бідно – всього кількома
видами: бузок звичайний (Syringa vulgaris L.) (фото 20), свидина біла (Swida
alba (L.) Opiz), таволга самосилолиста (Spiraea chamaedryfolia L.),
пухироплідник калинолистий (Phicocaprus opulifolius (L.) Maxim),
сніжноягідник прирічковий (Symphoricarpus rivularis Suksdorf), магонія
падуболиста (Mahonia aquifolium Nutt.).

Трав’яний покрив Басівського парку характерний для будь-якої ділянки
заплавної та борової тераси річкової долини. Невеличка плакорна ділянка
також представлена трав’янистими формами одно-, дво- та багаторічниками.
Поряд з характерними видами відносно незайманих ділянок по всій території
парку зустрічаються типово антропічні види – "супутники" людини –
подорожник малий, п. середній, спориш, глуха кропива, собача кропива тощо.
В цілому трав’яниста рослинність представлена більш як 80 видами. Але
червонокнижних видів, екзотів практично не відмічається.

Вперше була проведена загальна інвентаризація деревних насаджень,
було складено паспорти на основні едифікаторів. До них увійшли 9 видів дерев:
сосна звичайна (Pinus sylvestris), берест або в’яз гладкий (Ulmus laevis), ясен
звичайний (Fraxinus excelsior), клен гостролистий або платанолистий (Acer
platanoedes), клен польовий (Acer campastre), клен ясенолистий (Acer negundo),
тополя біла (Populus alba L.), липа серцелиста (Tilia cordata Mill), тополя чорна
(Populus nigra), тополя пірамідальна (P. pyramidalis Borkh),  осика (Populus
tremula), дуб черешковий (Quercus robur), робінія (Robínia pseudoacácia), береза
бородавчаста або поникла (Betula pendula), яблуня дика (Malus silvestris Mill.),
груша дика (Pyrus communis), черемха (Prunus padus).

Парк включає штучну водойму, яка розташована в межах другої
заплавної тераси і, що до речі, була викопана ще за часів закладання парку, та
прибережних територій. Площа водойми в середньому складає близько 0,5 га.
Рослинність водойми типова для озерних екосистем. У товщі води – елодея
канадська, роголисник (Ceratophyllum demersum); гігрофіти – сусак зонтичний,
частуха звичайна, рдесник, кілька видів осок, стрілолист, ряска трироздільна,
ряска мала, рогіз широколистий, рогіз вузьколистий, очерет тощо.
           Територія самої садиби поміщиці П. М. Штеричевої не є складовою
території парку і частина екзотів – бархат амурський, горіх сірий, горіх
маньчжурський, ялина колюча, туя західна, карагана дерев'яниста, модрина
сибірська, ялина європейська, черемха віргінська, магонія падуболиста –
залишилися, нажаль,  за огорожею нових хазяїв садиби.
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ПРИРОДНИЧА ЕКСКУРСІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ПРИРОДНИЧИХ ПОНЯТЬ

Шепель О.В.
Прилуцький гуманітарно – педагогічний коледж ім. І.Я. Франка

Пізнаючи життєвий світ природи, дитина задовольняє свої потреби через
спостереження і дослідження. А ще діти дуже люблять фантазувати, і саме
образи довкілля допомагають їм реалізувати свої бажання через образи
фантастичних істот. Свідоме і дбайливе ставлення людини до природи має
формуватися, починаючи з дитинства, в сім’ї, школі, у середніх та вищих
навчальних закладах і безпосередньо на виробництві. Але особливо
відповідальна роль у загальній системі екологічної освіти та виховання
належить початковій школі, формує в учнів первинні знання про природу і
навички її охорони. Проблема екологічного виховання і освіти учнів як
важливий аспект проблеми охорони природи в сучасний період є актуальною.
У її рішенні зацікавлені педагоги, так як збереження природи є
загальнолюдської цінністю. Найважливішим засобом екологічного виховання
молодших школярів є систематичне, педагогічно організоване спілкування з
природою, тобто екскурсія.

В. Сухомлинський говорив: «Природа –  живе джерело розвитку
мислення і мовлення дитини». Кожна екскурсія представляє особливий процес
діяльності, суть якого обумовлена конкретними закономірностями.

Екскурсія – це форма організації навчально-виховного процесу, яка
дозволяє проводити спостереження, а також безпосередньо вивчати різні
предмети, явища і процеси в природних або штучно створених умовах. Вона
конкретизує, поглиблює, розширює знання учнів. Під час екскурсій у дітей
формуються позитивні установки, навички спостережливості, орієнтації в
позитивних і негативних явищах у природному середовищі. Тільки в природі
учні можуть конкретно спостерігати зв’язок між предметами та явищами.

Природнича екскурсія – це одна з форм організації навчального процесу,
яка потребує застосування активних методів навчання. Екскурсія має тісний
логічний зв’язок з попередніми та наступними уроками, але проводиться, на
відміну від звичайного уроку, в іншій зовнішній та емоційній обстановці, зокрема,
серед природи, на виробництві, в музеї тощо. Важливість екскурсій для молодших
школярів в природу полягає головним чином у тому, що вони дозволяють
формувати різні компоненти дбайливого ставлення до природи в тісній єдності та
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взаємозв’язку, а також використовувати в цих цілях різні види діяльності –
навчальну, ігрову, трудову та ін. Тому організації таких екскурсій в екологічному
вихованні молодших школярів, необхідно приділяти особливу увагу.

Метою дослідження було визначити роль і місце природничих екскурсій
у процесі формування екологічного виховання молодших школярів.

Вчені, вчителі – практики, які займалися вивченням проблеми проведення
екскурсій у початковій школі, вважали, що знання набуваються в ході
спостережень і пояснень, а не просто заучуванням, а екскурсії повинні служити
доповненням до уроку. Вони зазначали, що робота з учнями повинна
проводитись на основі своєї місцевості, оскільки це буде їм більш зрозуміле і
відоме. У своїх працях вони розкривали значення спілкування дітей з природою
у формуванні гармонійно розвиненої особистості. Такими педагогами-
методистами були В.Ф. Зуєв, О. Герд, К.Д. Ушинський, а також
В.О. Сухомлинський. Із сучасних вчителів – практиків у цій сфері працює
Карпенко Юрій Олексійович. Його праці пов’язані з флорою і фауною
Чернігівської області, їх можна використовувати при навчанні дітей.

Вчителі-початківці мають певні труднощі з проведенням уроку-екскурсії,
тому що необхідна чітка організація дітей під час екскурсії, досконале знання
об’єктів і явищ природи та вміння організовувати роботу дітей. Багато хто
використовує цей урок як прогулянку-спостереження, не даючи безпосередньо
ніяких завдань під час екскурсії, а виконують їх у класі. Але усім відомо, що на
початковому етапі шкільного навчання закладається фундамент особистості,
його багатогранних відносин з природою і суспільством. Тому молодший
шкільний вік сприятливий для розвитку у дитини основ екологічної культури,
чому сприяють природничі екскурсії.

Особлива увага приділяється виховній цінності екскурсій, їхній
спрямованості на розвиток спостережливості, інтересу до вивчення природи,
зміцненню свідомої дисципліни, вихованню бережливого ставлення до
природи, свідомої оцінки людської праці. Це обумовлено тим, що екскурсії
відкривають великі можливості для розвитку естетичних  почуттів, виховують
любов і живий інтерес до природи. А також екскурсії мають велике пізнавальне
значення. Вони розширюють і поглиблюють знання учнів. Діти бачать об’єкти
природи в природному середовищі, спостерігають взаємозв’язок рослин з
ґрунтом, тварин з рослинами. Це дозволяє сформувати в учнів уявлення про
природу як єдине ціле, в якому всі частини найтіснішим чином взаємопов’язані.

Екологічні екскурсії мають свою специфіку. Вона полягає в тому, що під
час екскурсії крім освітніх завдань вирішуються й екологічні проблеми.
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Сама по собі екскурсія досить традиційна форма навчальної роботи.
Разом з тим вона дуже ефективна і сприяє виробленню певних практичних
умінь учнів, конкретизації теоретичних знань.

Вивчаючи курс природознавства в початковій школі, дитина отримує деякі
відомості про навколишній світ, природу, про необхідність і доцільність
дбайливого ставлення до рослин, тварин, про збереження чистоти води, повітря,
Землі. Тут повинна бути створена атмосфера доброзичливості по відношенню до
природи, щоб у дитини сформувався світогляд, що включає його навколишній світ
не як господаря, а як учасника природного його розвитку. Програмою
природознавства передбачено навчити дітей прийомам спостереження за живою
природою, вмінню фіксувати ці результати, робити на їх основі висновки і
узагальнення. Що саме і повинен навчити вчитель під час екскурсій.

Проведення екскурсій у навчально-виховному процесі початкової школи
дозволяє зробити висновок про те, що екскурсіям потрібно приділяти особливу
увага, адже вони збагачують свідомість дітей чуттєвим сприйманням, дають
конкретне уявлення про об’єкти і явища природи.

Знання, отримані на екскурсіях, виявляються міцними і надовго
запам’ятовуються дітьми. Важливе значення на екскурсіях приділяється
екологічному навчанню: виявляються негативні зміни в природному
середовищі (повітря, вода, рослини, тварини), що є результатом господарської
діяльності і особистої поведінки людей; систематизуються і розширюються
знання про охорону природи; розкривається роль природи в житті людини;
систематизуються уявлення про взаємозв'язки в природі.

А ще екскурсії мають велике значення для фізичного розвитку учнів. Це
особливо проявляється в багатоденних екскурсіях, але і при організації
одноденних екскурсій цілі фізичного розвитку не треба забувати.

У Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі створена група
студентів-ескрурсоводів під керівництвом викладачів Скиби Ю.В. та
Прокопенко С.Г. Метою такої діяльності є вивчення природи рідного краю
учнями початкових шкіл міста. Студентами проводяться екскурсії по території
парку педагогічного коледжу з метою вивчення типових для нашого регіону
дерев, кущів та трав’янистих рослин, декоративних видів інших природних зон.
Екскурсії до навчально-методичного комплексу «Джерела» передбачають не
тільки одержання учнями певної суми інформативного матеріалу про довкілля,
вивчення властивостей предметів природи та явищ, засвоєння правил поведінки
в природі, а й встановлення взаємозв’язків між предметами та явищами, тобто
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провідною ідеєю при вивченні природничого оточення повинна бути ідея
єдності природи.

Студенти-екскурсоводи не лише проводять екскурсії, а й пропонують
цікаві екологічні ігри для організації змістовного дозвілля школярів, які
спрямовані на інтелектуальний, динамічний та духовно-естетичний розвиток
дітей. Тож за допомогою ігор можна приблизити світ дитини до світу природи.

Слід відмітити, що екскурсія має не лише пізнавальне значення, а й
містить широкі можливості для реалізації набутих практичних навичок з
природоохоронної роботи в довкіллі: посадка дерев та кущів, догляд за
зеленими насадженнями, прибирання території рекреаційного комплексу
«Джерела», висадка червонокнижних видів рослин на маршрутах навчально-
методичного комплексу.

Проблема екологічного виховання учнів як важливий аспект проблеми
охорони природи в сучасний період актуальна. У її рішенні зацікавлені
педагоги, вчені, що належать до різних соціальних систем, так як збереження
природи є загальнолюдської цінністю. В цілях ефективності формування у
дітей дбайливого ставлення до природи педагогам потрібно так організувати
цей процес, щоб всі компоненти даного відносини розвивалися і формувалися у
школярів в тісній єдності та взаємозв’язку.

Аналіз проведення екскурсій у навчально-виховному процесі початкової
школи дозволяє зробити висновок про те, що екскурсіям потрібно надавати
великого значення, адже вони збагачують свідомість дітей чуттєвими
сприйманнями, дають конкретне уявлення про об’єкти і явища природи. В
процесі спілкування дітей з навколишньою природою у них формується певний
досвід. Для цього необхідно робити їх учасниками реальної практичної
природоохоронної діяльності. Педагоги-практики велику увагу звертають на
необхідність проведення екскурсій в природу, що дозволяє на конкретному
матеріалі показати учням вплив людини на навколишнє середовище і
необхідність її охорони.

На мою думку, екскурсія є дієвим засобом для формування природничих
понять. Учні співставляють свої знання про об’єкти і явища із самими
об’єктами довкілля,виражають своє ставлення до мешканців природи. Це
формує особистість майбутньої людини.
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ЗООЛОГІЯ

ВПЛИВ ПОРУШЕННЯ ПРОТОЧНОСТІ НА КІЛЬКІСНИЙ
РОЗВИТОК ГУБОК (PORIFERA)

Бабко Р.В.
Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, rbabko@ukr.net

У другій половині 20-го сторіччя багаторазове підвищення трофності
більшості поверхневих водойм внесло суттєві корективи в структуру
гідробіоценозів. Від надлишкового забруднення, у першу чергу, потерпають
організми-фільтратори, зокрема губки. В непорушених річках і озерах губки,
разом з двостулковими молюсками, були потужним фактором самоочищення,
сприяючи підтриманню високої прозорості води. Окрім забруднення
поверхневих вод, погіршенню якості води сприяло порушення гідрологічного
режиму в результаті перетворення річок на каскади водосховищ.

Вплив порушення проточності на видовий склад і кількісний розвиток
губок вивчали на запрудженій Куземинською греблею ділянці р. Ворскла
(Сумська обл.). Довжина дослідженої ділянки від кордону з Російською
Федерацією до Куземинської греблі становить близько 80 км.

Матеріалом для роботи були зразки губок, зібрані у руслі Ворскли та її
руслових утворах – затонах, стариках і закіссях. Збори проводили у серпні-
вересні 1998 і 1999 рр. Сиру масу колоній, як єдиний об’єктивний показник
кількісного розвитку губок [4-7], визначали після підсушування
фільтрувальним папером. Камеральну обробку та ідентифікацію зразків
здійснювали за методиками, описаними у працях [2, 3, 8]. За означений період
зібрано і опрацьовано понад 200 зразків. На дослідженій ділянці р. Ворскла
виявлено 4 види губок з 5, відомих для водойм Cумської області [1]: Spongilla
lacustris (L., 1759), Meyenia fluviatilis (Carter, 1881), M. mulleri (Lieberkuhn,
1856), Trochospongilla horrida (Weltner, 1893).

На обстеженій ділянці Ворскли відсутні потужні точкові джерела
забруднення, тому є всі підстави для припущення, що відмінності гідрохімічних
показників і трофності на досліджених станціях визначаються переважно
фізичними характеристиками водотоку, зокрема, швидкістю течії. Швидкість
течії є одним з основних чинників, що визначає кисневий і температурний
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режими в руслі та інтенсивність продукційно-деструкційної активності в
гідроекосистемі.

Середня швидкість течії для рівнинних річок складає 0,2–0,4 м/с на
плесах і досягає 0,5 м/с – 1 м/с на перекатах. Зниження швидкості течії в умовах
річок з непорушеним гідрологічним режимом спостерігається в стариках,
затонах і закіссях. Куземинська гребля зумовила штучне уповільнення течії на
вище розташованій ділянці основного русла і призвела до градієнтного
розподілу цього фактора. Характер змін швидкості течії в руслі на дослідженій
ділянці показано на рис. 1.

Рис. 1. Зміни швидкості течії в руслі р. Ворскла від смт. В. Писарівка
до с. Куземин

Спорудження у 1989 р. греблі в районі с. Куземин призвело не тільки до
порушення природної проточності в руслі, але й до суттєвого зниження
прозорості води. Дані щодо прозорості води (за диском Секкі), отримані у 1999
р., показані на фоні результатів вимірювання прозорості води, проведеного на
цій же ділянці у 1987 р. (рис. 2). Зниження прозорості води в районі ст. 5 і 6
(нижче с. Вольне і с. Ямне), яке спостерігалося у 1987 і 1999 рр., пов’язано з
надходженням поверхневих стоків з територій населених пунктів. Вже через 2
км нижче за течією прозорість води відновлювалася і досягала значень,
характерних для цієї ділянки Ворскли. В той же час, вимірювання, здійснені у
1999 р., показали падіння прозорості на ділянці від с. Чернеччина (ст. 17) до с.
Куземин (ст. 38), де спостерігалося і помітне зниження швидкості течії.
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Рис. 2. Прозорість води в руслі Ворскли по станціях від смт. В. Писарівка
 до с. Куземин у 1987 і 1999 рр.

У градієнті швидкості течії і прозорості води в якості критерія
морфологічних змін губок було обрано середню масу колоній двох поширених
по всій дослідженій ділянці видів губок – Spongilla lacustris і Meyenia fluviatilis.
На кожній з досліджених станцій дискретно зважували зібрані колонії та
розраховували середню масу колонії. Зміни середньої маси колоній на
обстеженій ділянці на фоні змін швидкості течії показано на рис. 3.

Проведене на підставі отриманих результатів ранжування маси колоній
губок відносно швидкості течії показано на рис. 4.

Виявлено, що у діапазоні швидкостей течії від 0,05 до 0,2 м/с
спостерігалася достовірна позитивна кореляція між швидкістю течії і масою
колоній губок: r=0,88 (p<0,05), а у діапазоні швидкостей течії від 0,3 до 0,5 м/с
– достовірна негативна кореляція r=0,66 (p<0,05). При цьому максимального
розвитку колонії Spongilla lacustris і Meyenia fluviatilis досягали в діапазоні
швидкості течії від 0,2 до 0,4 м/с.
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Рис. 3. Зміни швидкості течії та маси колоній губок на ділянці р. Ворскла від
смт. В. Писарівка до с. Куземин

Рис. 4. Розподіл маси колоній губок в різних діапазонах швидкості течії від 0,05
до 0,6 м/с

Ранжування маси колоній у залежності від прозорості води показано на
рис. 5. Максимальних значень маса колоній Spongilla lacustris і Meyenia
fluviatilis досягали в діапазоні прозорості води від 2 до 3 м. Така залежність
добре вкладається в уявлення про ці види, як типові бета-мезосапроби, які в
природних незабруднених річках заселяють переважно затони, старики і закісся
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– місця перебування, де спостерігається локальне підвищення трофності за
рахунок акумуляції детритних відкладів.

Рис. 5. Розподіл маси колоній губок в різних діапазонах прозорості води

Таким чином, швидкість течії можна вважати впливовим фактором на
ріст і розвиток губок Spongilla lacustris та Meyenia fluviatilis. Максимального
кількісного розвитку ці види досягали в умовах середніх швидкостей течії 0,2-
0,4 м/с, характерних для незарегульованих рівнинних річок. Відповідно,
порушення природного гідрологічного режиму, зокрема, уповільнення
швидкості течії, спричинене зарегулюванням, може суттєво впливати на ці
організми, знижуючи їхній потенціал, як агентів природного процесу
самоочищення.
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ПОПЕРЕДНІ ДАНІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ ФАУНИ ВОЛОХОКРИЛЬЦІВ
(INSECTA, TRICHOPTERA) ДЕСНЯНСЬКО-СТАРОГУТСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Білокур Д.О., Говорун О.В.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Волохокрильці є невід’ємним і важливим компонентом водних
екосистем. У наш час дослідження фауни Trichoptera України має велике
значення через постійно зростаючий тиск на водне середовище. До цього часу
дослідження видового складу та екологічних особливостей Волохокрильців, як
на території НПП Деснянсько-Старогутський, так і Сумської області вцілому не
проводили.

Матеріал (імаго Волохокрильців) було зібрано під час польових
досліджень, проведених у 2002 та 2009 роках на території Очкинської дачі, в
Деснянській частині НПП. Використані загальноприйняті методи лову комах на
світло. За період досліджень, на обстеженій території було виявлено 263
екземпляри, які відносяться до 4 родин, 13 родів, 26 видів.

Представлений у цій статті список видів скомпоновано згідно з
прийнятою системою ряду [1]. Для кожного виду вказано дати збору, а також
кількість спійманих екземплярів.

Родина Hydropsychidae
Рід Hydropsyche: Hydropsyche fulvipes (Curtis, 1834) – 4.IX.2002; 1 ос.

Родина Limnephilidae
Рід Anabolia: Anabolia furcata (Brauer, 1857) – 5.IX.2002; 1 ос.
Рід Glyphotaelius: Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783) – 6.IX.2002, 21-
31.VII.2009; 14 ос.
Рід Halesus: Halesus tesselatus (Rambur, 1842) – 4-7.IX.2002; 36 ос.
Рід Ironoquia: Ironoquia dubia (Stephens, 1837) – 5.IX.2002; 2 ос.
Рід Limnephilus: Limnephilus elegans (Curtis, 1834) – 4.IX.2002; 1 ос.; L. extricatus
(McLachlan, 1865) – 5.IX.2002; 1 ос.; L. flavicornis (Fabricius, 1787) – 4-7.IX.2002;
56 ос.; L. griseus (Linnaeus, 1758) – 6,7.IX.2002; 21 ос.; L. ignavus (McLachlan,
1865) – 7.IX.2002; 3 ос.; L. lunatus (Curtis, 1834) – 4-7.IX.2002; 42 ос.; L.
marmoratus (Curtis, 1834) – 31.VII.2009; 2 ос.; L. rhombicus (Linnaeus, 1758) –
6,7.IX.2002; 13 ос.; L. sparsus (Curtis, 1834) – 7.IX.2002; 2 ос.; L. stigma (Curtis,
1834) – 4-7.IX.2002; 27 ос.; L. subcentralis (Brauer, 1857) – 6.IX.2002; 2 ос.; L.
vittatus (Fabricius, 1798) – 5-7.IX.2002; 12 ос.
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Рід Potamophylax: Potamophylax rotundipennis (Brauer, 1857) – 5.IX.2002; 4 ос.
Рід Rhadicoleptus: Rhadicoleptus ucenorum (McLachlan, 1876) – 4.IX.2002; 2 ос.
Рід Stenophylax: Stenophylax crossotus (McLachlan, 1884) – 31.VII.2009; 1 ос.

Родина Philopotamidae
Рід Chimarra: Chimarra lejea (Mosely, 1948) – 28.VII.2009; 2 ос.

Родина Phryganeidae
Рід Agrypnia: Agrypnia pagetana (Curtis, 1835) – 31.VII.2009; 1 ос.; A. varia
(Fabricius, 1793) – 31.VII.2009; 2 ос.
Рід Phryganea: Phryganea grandis (Linnaeus, 1758) - 21.VII.2009, 31.VII.2009; 2
ос.; Ph. rotundata (Ulmer, 1905) - 21.VII.2009, 31.VII.2009; 8 ос.
Рід Trichostegia: Trichostegia minor (Curtis, 1834) – 31.VII.2009; 5 ос.

Висновки. За результатами проведенних досліджень, на території НПП
Деснянсько-Старогутський було виявлено 26 видів Trichoptera.
Найчисельнішими видами є Limnephilus flavicornis та Limnephilus lunatus.

Фауна Trichoptera північних областей України на сьогодні є однією з
найменш вивчених. Необхідність продовження досліджень волохокрильців на
території Сумщини не викликає сумнівів.
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БУРИЙ ВЕДМІДЬ В ЗОНІ ДІЯЛЬНОСТІ КАРПАТСЬКОГО
БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Довганич Я.О.
 Карпатський біосферний заповідник

Одним із важливих завдань Карпатського біосферного заповідника є
збереження карпатського біорізноманіття. Особлива увага приділяється
найбільш вразливим видам, популяції яких болісно реагують на різні негативні
впливи, спричинені людською діяльністю. До таких видів відноситься і бурий
ведмідь, занесений до Червоної книги України.

Вразливість цього виду спричинена його біологічними особливостями.
Хоч він і належить до хижаків, але близько 70% його раціону складають
рослини. Ведмежі кормові рослини зростають в різних локалітетах і змінюють
одні одних протягом вегетаційного періоду, тому ведмедям у пошуках поживи
доводиться часто змінювати місця свого перебування. Тимчасові індивідуальні
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ділянки окремих особин можуть охоплювати від 500 до 1000 га в залежності від
кількості кормів на них [1]. А якщо враховувати сезонні міграції в пошуках
нових кормових ділянок, то ця площа зростає на порядок.

Улюбленими кормами ведмедя є ягоди малини, чорниці, брусниці та
ожини. Місцеве населення за сезон заготівлі ягід своїми гребенями спустошує
практично всі доступні ягідники. Масовий збір ягід людьми підриває кормову
базу ведмедя, що ставить під загрозу успіх його зимівлі, адже, щоб успішно
перезимувати, йому потрібно запасти достатньо жиру. Залишається надія на
букові горішки, які людей мало цікавлять. Але горішки в достатній кількості
родяться тільки в стиглих букових лісах, площа яких швидко скорочується.
Крім того, бук рясно плодоносить один раз на 4 роки, що не забезпечує
ведмедеві стабільне кормове благополуччя.

Скорочення площі старих і перестійних лісів створює для ведмедя ще
одну проблему – нестачу місць для влаштування зимувальних барлогів.
Ведмеді люблять влаштовувати барлоги під нагромадженнями вітровальних
дерев, які є звичайним явищем у старих лісах і рідкістю в молодих. Активне
вирубування старих лісів призводить не тільки до втрати ведмедем місць для
зимівлі, але й служить істотним фактором турбування у зимовий період.
Турбування ведмедів на зимівлі підвищує смертність молодняка, який
народжується в барлозі. Покидання барлогу самкою залишає ведмежатам мало
шансів на виживання.

Нестача кормів нерідко змушує ведмедів поповнювати свої жирові
запаси, нападаючи на худобу, яка випасається на гірських луках. Це ставить
ведмедя поза законом в очах пастухів, які по своєму вирішують цю проблему.
Неподалік від кошар на полонинах не раз знаходили трупи загиблих від отрути
ведмедів.

Зростання кількості туристів у Карпатах збільшує імовірність зустрічей
ведмедів з людьми. Цьому сприяє низький культурний рівень туристів, які
залишають на місцях своїх стоянок багато харчових відходів, що приваблює
ведмедів. Досвід Єлоустонського національного парку в США показує, що
ведмеді можуть стати справжньою проблемою для туристів. Крім того, що
ведмеді грабують їх продовольчі запаси, зростає ризик прямих конфліктів
ведмедів з людиною, які можуть погано закінчуватися в першу чергу для людей
[2].

Нестача кормів і зменшення страху перед людиною збільшує частоту
відвідань ведмедями садів, а також пасік на окраїнах населених пунктів, що теж
підвищує загрозу зіткнень з людиною.
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Ведмідь має  ще одну особливість, яка робить його бажаною здобиччю
для браконьєрів. Його шкура є омріяним трофеєм багатьох мисливців, м’ясо
має непогані смакові якості, жир і жовч мають цілющі властивості. Таку велику
тварину як ведмідь неважко вистежити, оскільки він залишає багато добре
помітних слідів. Крім того, сьогодні є можливість придбати сучасну потужну
далекобійну мисливську зброю, з якої можна вполювати ведмедя, не
наближаючись до нього на близьку відстань. Все це разом взяте робить ведмедя
привабливою здобиччю для браконьєрів, незважаючи на його
«червонокнижний» статус.

Що робити, щоб зберегти популяцію ведмедя у цих непростих
обставинах? В першу чергу треба знати реальний стан його чисельності і
тенденції до її змін.  Для цього необхідно розробити і запровадити ефективний
спеціальний метод обліку цього виду. Розробку такого методу може здійснити
спеціалізована група фахівців на замовлення Мінекології України. Знати
реальну ситуацію з ведмедем зацікавлені також мисливські організації, адже
при досягненні оптимальної чисельності і усуненні основних загроз для нього,
ведмедю можна буде повернути статус мисливського виду.

Щільність популяції ведмедя в зоні діяльності Карпатського біосферного
заповідника значно нижча від оптимальної. В окремих лісгоспах вона
коливається від 0,2 особин на 1000 га (Ясінянське ЛМГ) до 0,8 особин на 1000
га (Мокрянське ЛМГ), в середньому досягаючи 0,5 особини на 1000 га. В
Карпатському заповіднику вона становить близько 0,5 особин на 1000 га.
Оптимальною для Карпат вважається щільність популяції ведмедя 1 особина на
1000 га [1]. Причинами низької чисельності ведмедя може бути сукупність
факторів, які були згадані вище, а саме підрив кормової бази масовою
заготівлею ягід, фактор турбування, браконьєрство та «антиведмежі» заходи
вівчарів.

Обмежити масову заготівлю ягід дуже проблематично, особливо з огляду
на складну соціальну ситуацію в Україні. Однак нестачу кормів для ведмедя
можна компенсувати підсівом вівса та інших кормових видів на території
ведмежих угідь. У деяких лісгоспах це робиться, але виключно на ентузіазмі
окремих працівників. Централізовано кошти на такі речі не виділяються.

Фактор турбування для зимуючих ведмедів можна усунути, не плануючи
зимових заготівель лісу у місцях, де виявлені барлоги. Але для реалізації цього
побажання необхідно володіти достовірною інформацією про чисельність і
територіальний розподіл ведмедів, тобто проводити якісний облік виду.
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Для підвищення ефективності боротьби з браконьєрством необхідно
вирішити кадрову проблему служби лісової охорони. Проблема полягає в тому,
що державні лісогосподарські підприємства не мають державного фінансування.
Вони змушені самі заробляти на себе. Щоб підтримувати заробітні плату своїх
працівників на більш-менш прийнятному рівні (а вона нині складає в середньому
1000 грн.), адміністрації лісгоспів змушені скорочувати штат лісової охорони. В
результаті збільшується площа угідь, які доводиться охороняти одному
охоронцеві. Зараз у лісгоспах, які межують із Карпатським заповідником, на
одного лісника припадає в середньому 4,5 тис. га. З такою охороною зберегти ліси
і живність, яка їх населяє, дуже важко. Крім того, з таким штатом важко
організувати надійний облік диких тварин. На нашу думку, поліпшити ситуацію
може тільки відновлення державного фінансування лісгоспів.

Щоб знизити гостроту конфлікту між вівчарями та ведмедями, можна
заохочувати вівчарів використовувати електропастухи. Досвід Румунії показав,
що електропастухи надійно охороняють отари від ведмедів і вовків [3].
Оскільки таке задоволення не з дешевих, благодійні фонди і громадські
організації природоохоронного і соціального спрямування могли б пропагувати
та сприяти у придбанні електроогорож для вівчарів.

Для збереження необхідних екологічних умов в угіддях, а також
забезпечення можливості вільного пересування ведмедів у межах свого ареалу
необхідно здійснити спеціальне екологічне планування території, яку вони
населяють. Для цього добре підходить концепція екологічної мережі, у процесі
проектування якої слід враховувати екологічні потреби цього виду [4], [5].
Підготовкою таких пропозицій уже зараз займається Карпатський біосферний
заповідник у співпраці з румунськими колегами з природного парку «Гори
Мараморощини».

Важливим аспектом збереження ведмедя в Карпатах є і зміна менталітету
людей у ставленні до диких тварин, зокрема до ведмедя. Людський егоїзм і
невміння або небажання людей поділитися середовищем існування з дикими
тваринами можуть стати причиною зникнення ведмедя з нашої фауни, як це
вже сталося у більшості країн Європи. Тому важлива роль у збереженні
ведмедя повинна відводитися екологічній освіті і природоохоронній
пропаганді. Провідне місце в цій діяльності має належати установам природно-
заповідного фонду (заповідникам і національним паркам), які мають у своєму
штаті відповідних фахівців [6].

Таким чином, щоб забезпечити збереження і відновлення популяції
ведмедя в Карпатах, необхідно:
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· розробити і запровадити ефективний спеціальний метод обліку цього
виду;

· компенсувати нестачу природних кормів для ведмедя підсівом кормових
рослин у ведмежих угіддях;

· заохочувати вівчарів використовувати електропастухи для охорони отар
на літніх пасовищах;

· посилити службу державної охорони шляхом відновлення державного
фінансування лісгоспів;

· при проектуванні екологічної мережі враховувати екологічні потреби
ведмедя;

· спрямувати екологоосвітні заходи на ознайомлення місцевого населення і
туристів з особливостями екології ведмедя і значенням його для природи
та людей.
Як бачимо, основні проблеми у збереженні ведмедя – це людський егоїзм

і невміння або небажання людей ділитися середовищем існування та
природними ресурсами з дикими тваринами.  Якщо ми хочемо, щоб ведмідь
як вид зберігся в Карпатах, ми мусимо працювати над зміною свого менталітету
у ставленні до цього виду, відповідно змінюючи свою поведінку в природі.
Якщо люди не усвідомлять необхідність ділити середовище свого існування з
дикими видами і не перестануть їх витісняти та винищувати, то невдовзі
змушені будуть зрозуміти, що вони боролися не проти дикої природи, а проти
себе.
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КОЛОВРАТКИ УРБАНИЗИРОВАННОГО УЧАСТКА РЕКИ СУМКА

Громова Ю.Ф.
Институт гидробиологии НАН Украины

Коловратки – одна из наиболее распространенных и многочисленных
групп гидробионтов. Несмотря на высокий уровень космополитизма и
эврибионтности, они способны быстро реагировать на любые изменения
состояния среды (температуры, трофности и т.д.) перестройками структуры
доминирования, численности и биомассы отдельных видов [1]. Поэтому эта
группа водных животных является показательной для отображения влияния как
краткосрочных изменений среды, так и постоянно действующих факторов.

Объектом исследования послужила одна из малых рек г. Сумы – Сумка.
Исследованный нами участок нижнего течения реки проходит через
центральную часть города: от центрального рынка, где в него впадает приток
Стрелка, до устья. Ниже впадения р. Стрелка находится участок спрямленного
русла, протяженностью около 2 км, далее – устьевой участок. Сток реки
зарегулирован водохранилищем, вследствие чего происходят периодические
обмеления участков русла, что особенно выражено в период летней межени.
Река на данном участке сильно замусорена и загрязнена ливневыми стоками.
Исследование выбранного участка р. Сумка позволили, во-первых, оценить
влияние притока Стрелка на сообщество коловраток Сумки, во-вторых, оценить
экологическое состояние реки на одном из наиболее загрязненных участков,
находящемся в центральной части г. Сумы, возле центрального рынка.

Коловраток р. Сумка исследовали в 1993–1997 гг. на 5 станциях: 1 –
водохранилище (выше дамбы), 2 – русло ниже водохранилища, 3 – русло выше
впадения р. Стрелка, 4 – русло ниже впадения р. Стрелка, 5 – устье. Кроме того,
исследована фауна коловраток пойменного озера р. Сумка в детском парке
«Сказка», утратившего гидрологическую связь с руслом (станция 6). Пробы
отбирали в фляги, объемом 1 л, без концентрирования; камеральную обработку
проводили на живом материале. Детально методика исследований описана в
работе [2]. Несмотря на трудоемкость данного метода (обработка
непосредственно после отбора проб, необходимость искусственного
замедления движения организмов), он дает наиболее точные значения
численности и биомассы коловраток, а работа с живым материалом позволяет
идентифицировать мягкотелые формы. Непригодность сетного метода для
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отбора проб коловраток доказана многими исследователями, однако он может
использоваться дополнительно для учета крупных редких видов.

В планктоне р. Сумка и исследованном пойменном водоеме обнаружен 71
вид коловраток, которые относятся к 31 роду и 18 семействам. Доминировали
виды Keratella quadrata, K. cochlearis, Polyarthra longiremis. Поскольку
коловратки р. Сумка исследовались впервые, целесообразно представить их
фаунистический состав (табл.).

Таблиця
Видовой состав коловраток р. Сумка.

Виды
Станции отбора проб

1 2 3 4 5 6
Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851) + + + +
Ascomorpha agilis Zacharias, 1893 + + +
Ascomorpha saltans Bartsch, 1870 +  + +
Aspelta bidentata Wulfert, 1961 +
Asplanchna girodi Guerne, 1888 + + +
Asplanchna priodonta Gosse, 1850 + + + +
Brachionus angularis Gosse, 1851 + + + + + +
Brachionus bennini Leissling, 1924 +
Brachionus budapestinensis Daday, 1885 +
Brachionus calyciflorus Pallas, 1766 + + + +
Brachionus diversicornis (Daday, 1883) + + + +
Brachionus leydigii Cohn, 1862 +  + +
Brachionus quadridentatus Hermann, 1783 + + + +
Brachionus urceolaris Müller, 1773 + +
Brachionus variabilis Hempel 1896 +
Cephalodella auriculata (Müller, 1773) +
Cephalodella forficula (Ehrenberg, 1830) +
Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1830) +
Cephalodella hoodii (Gosse, 1886) +
Colurella adriatica Ehrenberg, 1831 +  +
Colurella obtusa (Gosse, 1886) +
Colurella uncinata (Muller, 1773) +  +
Dicranophorus sp. +
Eosphora sp. + + +
Encentrum marinum (Dujardin, 1841) +
Encentrum mustela (Milne, 1885) +
Euchlanis deflexa (Gosse, 1851) + + + +
Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832 + + + + +
Euchlanis incisa Carlin, 1939 + +
Euchlanis lyra Hudson, 1886 + +
Filinia cornuta (Weisse, 1947) +
Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) + + + + +
Filinia passa (Müller, 1786) + +  +
Filinia terminalis (Plate, 1886) +
Hexarthra mira (Hudson, 1871) +
Itura sp. +
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1 2 3 4 5 6
Keratella cochlearis (Gosse, 1857) + + + + + +
Keratella hiemalis Carlin, 1943 +  +
Keratella quadrata (Müller, 1786) + + + + +
Keratella testudo (Ehrenberg, 1832) +  +
Lecane luna (Müller, 1776) + + +
Lecane stenroosi (Meissner, 1908) +
Lepadella (Lepadella) patella (Muller, 1773) + +
Lepadella (Lepadella) rhomboides (Gosse, 1886) +
Lophocharis oxysternon (Gosse, 1851) +
Monommata sp. + +
Mytilina mucronata (Müller, 1773) +
Notholca acuminata (Ehrenberg, 1832) + + +
Notholca squamula (Müller, 1786) + + + +
Notommata cyrtopus Gosse, 1886 +
Plationus patulus (Müller, 1786) +
Polyarthra dissimulans Nipkow, 1952 +  +  +  +
Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925 + + + +
Polyarthra euryptera Wierzejski, 1891 +  +
Polyarthra longiremis Carlin, 1943 + + + + + +
Polyarthra vulgaris Carlin, 1943 +
Pompholyx sulcata Hudson, 1885 + + + +  +
Proalides tentaculatus de Beauchamp, 1907 + + + +
Rotaria neptunia (Ehrenberg, 1830) + + + +
Rotaria rotatoria (Pallas, 1766) +  +  +
Synchaeta kitina Rousselet, 1902 +  +  +  +
Synchaeta pectinata Ehrenberg, 1832 +  + +  +
Synchaeta stylata Wierzejski, 1893 + +
Synchaeta tremula (Müller, 1786) + +
Testudinella patina (Hermann, 1783) +  + +
Trichocerca capucina (Wierzejski et Zacharias, 1893) + + +
Trichocerca pusilla (Lauterborn, 1898) + + + +
Trichocerca rattus (Müller, 1776) +
Trichocerca similis (Wierzejski, 1893) + + +
Trichocerca tenuior (Gosse, 1886) +
Trichotria pocillum (Müller, 1776) + +
Примечание: данные по станциям 1 и 2 получены при исследовании коловраток в составе
зоопланктона в 1997–1998 гг.

Количественное развитие коловраток р. Сумка изменялось в широких
пределах: 4500–2064000 экз./м3 и 0,005–1,96 г/м3. Река Стрелка пополняет
коловраточный планктон р. Сумки: ниже впадения р. Стрелки показатели
обилия увеличивались (рис.). Для сравнения: численность и биомасса
коловраток в устье р. Стрелки, согласно нашим данным, изменялись от полного
отсутствия организмов в пробах до 8775642 экз./м3 и 10,57 г/м3. При этом
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наиболее часто доминировал вид P. longiremis, который является одним из
доминантов ротаторного планктона р. Сумка.

Динамика численности (N) и биомассы (В) коловраток р. Сумка в 1994 г.
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Уровень количественного развития коловраток в устье в наибольшей
степени зависел от уровня воды, поскольку выше него находится участок
мелководного, периодически пересыхающего и спрямленного русла. В периоды
более высокого уровня воды (весна, осень) – показатели обилия коловраток, как
правило, возрастали; в периоды пересыхания (конец лета) или промерзания
участков русла (зима) – понижались. Подобная динамика, с максимумами в
осеннее-весенний период и минимумами – в зимний и, особенно, летний
период, прослежена нами и на р. Стрелка, которая также зарегулирована и
имеет мелководное русло [2].

Сообщество коловраток реки быстро реагирует на залповые загрязнения.
Например, при загрязнении мазутом в марте 1994 г. на станции 3 обнаружен
лишь один вид K. quadrata в количестве 33330 экз./м3; через 12 дней количество
видов увеличилось до 3 (K. quadrata, P. longiremis, Synchaeta kitina),  а
численность возросла в 17,5 раз.

Значения индекса сапробности Пантле и Бука [3], рассчитанные по
индикаторным видам коловраток, как правило, изменялись в пределах β-
мезосапробной зоны. Смещение значений индекса в сторону α-
мезосапробности наблюдалось в конце лета ниже впадения р. Стрелка, что
свидетельствует об ухудшении качества воды в период летней межени и
негативном влиянии притока, приносящего загрязненную воду [4].
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Таким образом, сообщество коловраток исследованного участка реки
формируется в условиях мелководности, вызванной зарегулированием стока,
залповых загрязнений, влияния стока р. Стрелка, реагируя перестройками
структуры сообщества, изменением количественного развития. Снижение
видового богатства, обилия коловраток, упрощение структуры их сообществ,
происходящие под влиянием снижения уровня воды, летнего «цветения воды»
в водохранилище, загрязнения городскими стоками и мусором приводит к
снижению самоочистительной способности реки.
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ЗООПЛАНКТОН  РЕКИ  СУМКА
В УСЛОВИЯХ ЗАРЕГУЛИРОВАННОГО СТОКА

Громова Ю.Ф., Щербак С.Д.
Институт гидробиологии НАН Украины

Река Сумка – правый приток р. Псел, протяженностью около 24 км. Река
протекает по территории Сумского района, пересекает город Сумы, где и впадает
в р. Псел. На р. Сумка в 60-х годах ХХ века создано Косовщинское
водохранилище, вытекая из которого Сумка проходит через г. Сумы, включая
центральную часть города – центральный рынок и детский парк. Ширина реки –
1–2 м, в Косовщинском водохранилище – до 100–150 м; средняя глубина – 1 м.
Ниже впадения притока Стрелка находится участок спрямленного русла,
протяженностью около 2 км. Периодические обмеления участка реки ниже
водохранилища связаны с зарегулированием стока. Так, в летнюю межень уровень
воды в водохранилище понижается, вследствие чего отток воды из него
практически прекращается. Участок реки, протекающий по урбанизированной
территории, замусорен и загрязняется стоками ливневой канализации.

Зоопланктон р. Сумка исследовали в 1997–1998 гг. на 4 станциях: 1 –
водохранилище (выше дамбы), 2 – русло ниже водохранилища, 3 – русло выше
впадения р. Стрелка, 4 – устье. Отбор и обработку проб зоопланктона проводили
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общепринятыми в гидробиологии методами [1]. При отборе проб использовали
планктонную сеть Апштейна (газ № 72), через которую фильтровали 100 л воды
и фиксировали 40% раствором формальдегида.

За период исследований в зоопланктоне р. Сумка обнаружено 105 видов,
из которых 71 – коловратки, 15 – веслоногие и 19 – ветвистоусые
ракообразные. Доминировали виды Polyarthra longiremis Carlin, Keratella
quadrata (Müller), Asplanchna priodonta Gosse, Synchaeta pectinata Ehrenberg,
Brachionus diversicornis (Daday), B. quadridentatus Hermann, Thermocyclops
oithonoides (Sars), T. сrassus (Fischer), Acanthocyclops americanus (Marsh),
Bosmina longirostris (O.F. Müller) и Daphnia cucullata Sars.

Наиболее высокое видовое богатство зоопланктона отмечалось в
начале лета (до 35 видов), наименьшее – в период «цветения воды» (конец
июля-август) и зимой (11–15 видов). Для динамики количества видов
характерно снижение от водохранилища к устью летом, что связано с низким
уровнем воды и утратой проточности. Осенью, с восстановлением проточности,
количество видов к устью увеличивалось. Зимой и весной видовое богатство
водохранилища и русла отличалось незначительно.

Наибольшее количественное развитие зоопланктона отмечалось в
водохранилище или в русле непосредственно ниже водохранилища в середине
лета (282813–392006 экз./м3, 10,01–13,76 г/м3), за исключением периода
«цветения воды», когда величины численности и биомассы зоопланктона
снижались до 210 экз./м3 и 0,001 г/м3. Это связано с ухудшением условий
существования зоопланктона, вызванным массовым размножением водорослей
(низкое содержание кислорода, высокая температура, ухудшение условий
питания и др.). В русле, на участке ниже водохранилища до устья, в летний
период численность и биомасса зоопланктона снижалась в десятки и даже
сотни раз, что связано с низким уровнем воды, пересыханием участков русла. В
осенне-весенний период количественное развитие зоопланктона, как правило,
увеличивалось по направлению от водохранилища (38450–121173 экз./м3, 0,39–
0,86 г/м3) к устью (51480–160062 экз./м3, 0,22–2,59 г/м3). Наименьшее обилие
зоопланктона в водохранилище отмечалось зимой (1040–2940 экз./м3, 0,01–0,02
г/м3). В русле в этот период показатели обилия зоопланктона отличались
незначительно: 1830–2540 экз./м3 и 0,02–0,03 г/м3.

Таксономическая структура зоопланктона зимой характеризовалась
преобладанием коловраток в водохранилище, доля которых в сообществе
составляла 90% численности и 70% биомассы. В русле значение ротаторного
планктона снижалось до 44% численности и 36–44% биомассы, при этом
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доминировали представители Copepoda. Подобное соотношение
таксономических групп с тенденцией к увеличению доли веслоногих
ракообразных сохранялась весной. В летний период доминирование копепод
достигло максимума как в водохранилище, так и в русле. Однако, в период
«цветения воды» в сообществе зоопланктона произошла быстрая перестройка:
на фоне резкого снижения общего количества видов, численности и биомассы
зоопланктона, доминирование перешло к коловраткам. Из трех, обнаруженных
в этот период видов коловраток, один – S. pectinata отсутствовал в предыдущих
летних пробах. В начале осени ведущую роль в зоопланктоне играют
ветвистоусые ракообразные, преимущественно, за счет массового развития
вида B. longirostris. Позже их роль в сообществе уменьшается, а на первое
место по численности и биомассе выходят коловратки.

Видовое разнообразие зоопланктона р. Сумка в целом невысокое:
значения индекса Шеннона, рассчитанные по численности и биомассе
зоопланктона, колебались в пределах 0,90–3,55 бит/экз. и 0,96–3,29 бит/г.
Наименьшие величины отмечались в осенний период, когда массовое развитие
B. longirostris значительно снижало выравненность сообщества. Наиболее
высокие значения индекса Шеннона отмечались в русле зимой и в устьевом
участке в период «цветения воды», когда структура сообществ зоопланктона
была наиболее упрощена (низкое видовое богатство, количественное развитие и
др.). Таким образом, индекс Шеннона не показателен для оценки видового
разнообразия зоопланктона р. Сумка.

Итак, одним из главных факторов, влияющих на формирование
сообществ зоопланктона исследуемого участка р. Сумка, является
зарегулирование стока водохранилищем, которое служит основным
источником планктофауны нижерасположенного участка русла. В периоды
более высокого уровня воды структурные характеристики зоопланктона русла
сходны с таковыми в водохранилище. В летнюю межень происходит резкое
падение видового богатства и обилия, упрощение структуры сообщества,
вызванное как существенным снижением водности и фрагментацией участков
русла, так и ухудшением качества воды, усугубляющееся загрязнением воды
бытовым мусором и стоками ливневой канализации. Аналогичные результаты
получены при изучении зоопланктона других зарегулированных малых рек [2].
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ДО ВИВЧЕННЯ ФАУНИ МІНУЮЧИХ МУШОК РОДИНИ
AGROMYZIDAE (INSECTA: DIPTERA) ГЕТЬМАНСЬКОГО НПП

Гугля Ю.О.
Музей природи Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Вступ. Мінуючі мушки родини Agromyzidae велика та економічно
важлива група двокрилих комах. Її вивчення має не тільки теоретичне, але й
практичне значення. На жаль, фауністичний склад агромізид України тільки
нещодавно привернув увагу фахівців. Більшість з мух-мінерів не утворюють
масових скупчень, хоча і зустрічаються усюди та впродовж майже усього
теплого сезону (з квітня по жовтень). Серед агромізид є минери усіх частин
трав’янистих та деревних рослин. Більшість є олігофагами. Деякі види, можуть
у великій кількості заселяти важливі сільськогосподарські культури та, таким
чином, наносити велику шкоду врожаю.

За останні чотири роки на території східної України нами було виявлено
більш ніж 120 видів агромізид, переважно з підродини Agromyzinae [1, 2, 3, 4].
На території Гетьманського НПП за цей період було зібрано 20 видів. Вивчення
фауни агромізид Гетьманського НПП є частиною великої дослідницької роботи
по вивченню фауни та екології цих мушок України в цілому, та сусідніх
територій інших країн.

Матеріали та методи. Збір матеріалу проводили впродовж польових
сезонів (з травня по серпень) 2009-2012 років на території Кузємінської,
Писарівської ділянок та м. Тростянець методом косіння ентомологічним сачком.
Мушок заморювали етиловим ефіром оцтової кислоти, потім монтували на
паперові трикутники та етикетували. Для визначення виду необхідно зробити
препарат геніталій. Для цього черевце мушки відривали та вимочували дві години
у 8% розчині NaOH. Після цього, його промивали у дистильованій воді. Готовий
препарат зберігають у закритому контейнері з ПВХ у суміші етилового спирту та
гліцерину у співвідношенні 1:1. Мух визначали за роботами [6, 7, 8, 9].

Паралельно з косінням проводили пошук рослин з пошкодженнями у
вигляді мін. Порожні міни фотографували та збирали для гербарію, міни в яких
знаходили личинок або лялечок збирали у вологі контейнери та виводили
мушок за власною методикою [1]. Визначення кормових рослин проводили за
визначником [5].
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Увесь матеріал було зібрано та опрацьовано автором, він зберігається у
колекції Музею природи Харківського національного університету імені
 В. Н. Каразіна.

Результати та обговорення
Нижче наводиться анотований список видів зібраних впродовж нашого

дослідження. Зірочкою помічені види, які були нами виявлені для території
України вперше. К. р. – кормова рослина.

Subfamilia AGROMYZINAE
1. *Melanagromyza cunctans (Meigen, 1830): 9♂♂, 5♀♀: біля с. Кузємін,

заплава р. Ворскла, луг, 18.00, 23.05.2010; там же, 28.08.2010. К.р.: Fabaceae
(Lotus corniculatus L.). Личинка формує тонкі стеблові гали.

2. *Ophiomyia beckeri (Hendel, 1923): 1♀: біля с. Кузємін, заплавний лук с
заростями осики, 14.30, 13.08.2011. К. р.: Asteraceae (Crepis spp.,
Hypochoeris spp., Leontodon spp., Picris spp., Sonchus spp., Taraxacum
officinale Webb ex Wigg.). Личинка утворює лінійні міни вздовж центральної
жилки листа, с короткими нерівномірно розташованими ходами до краю листа.
Заляльковується у тканині листа біля основи центральної жилки.

3.  *O. cunctata (Hendel, 1920): 4♂♂, 1♀: біля с. Кузємін, заплавний лук,
на двох видах осотів жовтих були знайдені численні мини з личинками, ex pupa
– 16-19.08.2011. К.р.: Sonchus spp., Picris hieracioides L., Lactuca spp., Cirsium
vulgare  (Savi) Ten. (за власними даними), Сrepis, Hypochoeris, Lapsana, Mycelis,
Taraxacum (за літературними даними). Личинка формує досить велику білу
розгалужену міну вздовж центральної жилки листа. Міна розташована та добре
ідентифікується з верхньої сторони листової пластинки. Заляльковується в узлі
листа. Лялечка коричнева. Впродовж року розвивається 2-3 генерації.

4.  *O. curvipalpis (Zetterstedt, 1848): 2♀♀: біля с. Кузємін, 14.08.2011,
підніжжя г. Замкова, 14.00; там же, 28.08.2010, заплавний лук, 18.30. К.р.:
Asteraceae (Achillea millefolium L., A. ptarmica L., Anthemis tinctoria L., Artemisia
vulgaris L., Matricaria inodora L.). Личинка формує вузьку стеблову міну.
Заляльковується на кінці міни.

5. *O. melandryi de Meijere, 1924: 1♂: біля с. Кузємін, берег струмка під
тополями, 28.05.2011. К.р.: Caryophyllaceae (Melandrium spp, Lychnis spp.).

6. O. nasuta (Melander, 1913): 24♂♂, 18♀♀: біля с. Кузємін, 23.05.2010,
заплавний лук, 18.00; там же, 29.05.2011, різнотравний рясноквітучий лук біля
заплавних боліт, 11.00-13.00; там же, 14.08.2011, 13.00, заплавний лук біля
підніжжя г. Замкова; смт Вел. Писарівка, 24.06.2012, суходольний лук, 10.00.
К.р.: Asteraceae (Taraxacum officinale Webb ex Wigg.).
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7. O. orbiculata (Hendel, 1931): 17♂♂,1♀: біля с. Кузємін, заплава
р. Ворскла, лук, 18.00, 23.05.2010 та 28.05.2011; там же, 13.08.2011. К.р.:
Fabaceae (Pisum sativum L., можливо Vicia spp.). Личинка живиться як
стебловий мінер. Заляльковується у стеблі біля ґрунту.

8. *O. pinguis (Fallén, 1820): 27♂♂, 27♀♀: біля с. Кузємін, 23.05.2010,
мішана посадка; там же, 28 – 29.05.2011, узлісся, заплавний лук; там же, 13–
14.08.2011, заплава. К.р.: Asteraceae (Cicorium intybus L., Leontodon spp.).
Личинки формують стеблові міни. Імаго зустрічаються повсюдно на
дослідженній території впродовж всього теплого сезону. Розвивається 2-3
генерації на рік.

9. O. pulicaria (Meigen, 1830): 1♂, 1♀: біля с. Кузємін, галявина біля
мішаної посадки, 16.00, 23.05.2010 та 13.08.2011. К.р.: Asteraceae (Crepis spp.,
Hieracium spp., Hypochoeris spp., Leontodon spp., Picris spp., Sonchus spp.,
Taraxacum spp.). Личинка формує білувату п’ятноподібну міну вздовж
центральної жилки с боковими відгалуженнями у товщу листа. Заляльковується
в основі центральної жилки. Розвивається 2 генерації впродовж року.

10. *O. ranunculicaulis Hering, 1949: 8♂♂,3♀♀: біля с. Кузємін,
високотравний лук біля заплавних боліт, 29.05.2011; там же, 22-23.05.2010,
заплавний лук; там же, 13.08.2011, заплава біля сосняка; там же, 14.08.2011,
біля г. Замкова. К.р.: Ranunculaceae (Ranunculus acris L., R. lanuginosus L.,
R. polyanthemos L.). Личинка формує міни, що спірально спускаються по
стеблу. Ділянки екскрементів розташовані з великими інтервалами.
Заляльковується у кінці міни.

11. *O. senecionina Hering, 1944: 1♂: смт Вел. Писарівка, 24.06.2012,
тініста коса, 11.00. К.р.: Senecio jacobeae L., S. erucifolius L. Личинка формує
зовнішні стеблові міни.

12. *O. spenceri Černý, 1985: 3♂♂: біля с. Кузємін, 23.05.2010, заплавний
лук; там же, 28.05.2011, галявина на березі р. Ворскла, 11.00. К.р.: Asteraceae
(Centaurea jacea L., Achillea submillefolium Klok. et Krytzka).

13. *O. vimmeri Černý, 1994: 6♂♂,  1♀:  біля с.  Кузємін,  заплава р.
Ворскла, луг, 18.00, 23.05.2010 та 29.05.2011. К.р.: не відомо.

14. *O. vitiosa Spencer, 1964: 4♂♂: смт Вел. Писарівка, 24.06.2012,
суходільний лук, 10.00. К.р.: не відомо.

15. *A. ambiqua Fallén, 1823: 1♂: біля с. Кузємін, 28.05.2011, трав’янисті
зарості під вільхой, біля струмка. К.р.: Gramineae (Avena sativa L., Secale cereale
L., Hodeum vulgare L., Triticum aestivum L.). Личинка розвивається у
п’ятноподібних мінах на листях. Заляльковується у грунті.
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16. A. frontella (Rondani, 1875): 10♂♂, 23♀♀: біля с. Кузємін, заплава
р. Ворскла, лук, 22.05.2010, виявлені численні враження листів на люцерні; там
же, заплава р. Ворскла, 20-21.06.2009 та 13.08.2011. К.р.: Fabaceae (Medicago
sativum L., Melilotis spp.). Личинка формує дуже характерну міну: від основи
листової пластинки за напрямком до верхівки личинка виїдає відносно вузький
тонель, а потім біля верхівки повертається та, рухаючись до основи листа,
виїдає п’ятноподібну білу міну.

17. A. mobilis Meigen, 1830: 2♂♂, 2♀♀: біля с. Кузємін, беріг струмка під
тополями, 28.05.2011; Тростянець, дендропарк, 19.08.2012, трав'янистий схил
біля ставка. К. р.: Gramminaea (Triticum aestivum L.).

18. A. nana Meigen, 1830: 3♂♂, 1♀: біля с. Кузємін, 23.05.2010, заплава
р. Ворскла, лук, 18.00; там же, 28.05.2011. К. р.: Fabaceae (Medicago sativum L.,
Trifolium ssp., Melilotis spp.).

19. *A. prespana Spencer, 1957: 1♂: біля с. Кузємін, 28.05.2011, галявина
на березі р. Ворскла К.р.: Gramineae (Triticum aestivum L.).

Subfamilia PHYTOMYZINAE
20. Chromatomyia horticola (Goureau, 1851): 1♂: с. Кузємін, 14.08.2011,

край дороги, міни з лялечками на Cyclachena xanthifolia (Nutt.) Fresen),
18.08.2011 – imago. К. р.: поліфаг. На території Східної України цей вид нами
був виведен з Galinsoga parviflora L., Plantago major L., Lactuca sp., Sonchus
arvensis L., S. oleraceus L., Petasites hybridus (L.) Gaertn., Meyet Schreb., Sinapis
arvensis L., Sisymbrium officinale (L.) Scop., Hieracium sp., Centaurea sp., Barbarea
vulgaris R. Br., Zinnia elegans Jacq., Taraxacum officinale Webb ex Wigg. На
даний час для цього виду відомо більше 120 кормових рослин [10], але для
циклахени він наводиться вперше. C. horticola формує змієподібні жовті, дуже
контрастні міни, які помітні з обох сторін листа. Заляльковується на нижній
стороні листа у середині тканини. Цей мінер розвивається у чотирьох
генераціях на рік. Слід особо відмітити, що це перший шкідник, якого
зафіксовано на циклахені.

Висновки
1. Впродовж польових сезонів 2009-2012 років на території

Гетьманського НПП зібрано 20 видів мінуючих мушок родини Agromyzidae
(122♂♂, 86♀♀).

2. З них вперше були виявлені на території України такі види:
Melanagromyza cunctans (Meigen, 1830), Ophiomyia beckeri (Hendel, 1923),
O. cunctata (Hendel, 1920), O. curvipalpis (Zetterstedt, 1848), O. melandryi
de Meijere, 1924, O. pinguis (Fallén, 1820), O. ranunculicaulis Hering, 1949,
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O. senecionina Hering, 1944, O. spenceri  Černý, 1985, O. vimmeri Černý, 1994,
O. vitiosa Spencer, 1964, Agromyza ambiqua Fallén, 1823, A. prespana Spencer,
1957.

3. Вперше виявлен трофічний зв'язок між мінером Chromatomyia horticola
(Goureau, 1851) та його кормовою рослиною Cyclachena xanthifolia (Nutt.)
Fresen.
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ДИНАМІКА ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЙ DREISSENA
POLYMORPHA (PALL.) У ВОДОСХОВИЩАХ

Хлус Л.М., Хабайло О.В.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Вихідним ареалом Dreissena polymorpha (Pall.) вважається Понто-
Каспійський басейн, проте у ХХ-ХХІ ст. вид широко розповсюдився по
водоймах Європи та Північної Америки [1]. З життєдіяльністю цих молюсків
пов’язані такі важливі функціональні характеристики водойм, як
самоочищувальна здатність та біопродуктивний потенціал. За сприятливих
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умов на відповідних субстратах поселення дрейсени досягають надзвичайно
високою щільності, утворюючи потужний фільтраційний пояс, який здійснює
суттєвий вплив на інтенсивність і напрямок потоків речовин і енергії у
водоймах. З іншого боку, присутність дрейсени у водоймах, які служать
вододжерелами для різних сфер виробництва, нерідко визначає виникнення
біоперешкоди у водопостачанні. Матеріалом для даного дослідження
послужили вибірки з популяцій D. polymorpha з двох водосховищ, побудованих
у руслах рік: Дністровського та Білогорського (АР Крим, р. Біюк-Карасу). У
першому водосховищі збори проведені у 1999 р. в акваторії с. Вороновиця та у
2011 р. – в акваторії с. Макарівка; у другому – у 2004 р. поблизу від греблі.
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Рис. Вікова структура популяцій D. polymorpha з Дністровського та
Білогорського водосховищ

У Дністровському водосховищі у різні роки виявлені тварини віком 1-6
років, а у Білогорському – від  2 до 5 років. Результати аналізу вікової
структури популяцій узагальнені у гістогамі (рис.). У Білогорському
водосховищі у досліджуваний період домінували 4-5-річні дрейсени (сумарна
частка ≈81 %, рис.), тоді як у 2001 р. молюсків цих вікових груп взагалі не
виявляли [2]. За 12-ти річний період відбулися істотні зміни вікової структури
популяції дрейсени з Дністровського водосховища: розширився віковий
діапазон та співвідношення окремих вікових груп. Так, якщо у 1999 р. вікова
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структура цієї популяції характеризувалася виразним переважанням одно-
дворічних особин (сумарна частка ≈81 %), то у 2011 р. домінуючими віковими
групами виявилися 3- та 4-річні тварини (сумарна частка ≈75 %), що може бути
пов’язано як зі специфічним гідрологічним режимом водойми, так і з
періодичними катастрофічними повенями у Карпатському регіоні. Раніше нами
продемонстрований вплив останнього чинника на вікову структуру популяцій
молюсків родини Unionidae [3].
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ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА СТАН ПОПУЛЯЦІЙ
ГЕРПЕТОФАУНИ МЕЗИНСЬКОГО НПП.

Коцержинська І.М., Синявська І.О.
Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАНУ

Ефективність роботи біогеоценозу в трансформації речовини та енергії
визначається його структурою та особливостями організмів, що його населяють
[4]. Виявлено, що в багатьох біогеоценозах України земноводні та плазуни
займають домінуюче положення за величиною біомаси (5-14 кг/га) серед всіх
хребетних тварин [1]. Амфібії та рептилії – одні з найбільш масових  і цікавих
груп тварин, які здійснюють значний вплив на кругообіг органічної речовини в
природі, що проявляється через трофічні зв’язки з іншими організмами.
Земноводні - найбільш чутливі організми, т.я. мають проникну шкіру, двофазний
(в воді та на суходолі) життєвий цикл, особливий характер личинкового розвитку і
складні взаємодії в екосистемах. Шкіра земноводних високопроникна для газів і
рідин. Як результат, на амфібій дуже впливає склад повітря, води і ґрунту.

Вивчення герпетофауни на охоронюваних територіях надасть можливість
безпосередньо оцінити вплив оточуючого середовища та глобальних
екосистемних змін на чисельність, стабільність популяцій та розподіл тварин, а
також виявити, які види є стабільними, а які - вразливими. Основною метою
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цього дослідження стало визначення стану популяцій видів в регіоні і
можливих факторів, що на нього впливають.

Методи. Дані дослідження проводились в 2001-2003 та в 2008-2012 роках в
типових біотопах Мезинського НПП. Враховувалось біотопічний розподіл та
чисельність, деякі особливості екології. Чисельність визначали маршрутним
методом на смугах шириною 1-3 м і довжиною 100 м і більше (в залежності від
щільності тварин) чи на облікових ділянках, різних за площею (в деяких випадках
обмежених межами самого біотопу). Отримані результати перераховували на
одиницю площі (гектар). Чисельність видів, пов’язаних з водою, визначали на
маршрутах вздовж берегової лінії.  Всього проаналізовано 26 водойм з
Мезинського парку і околиць. Кожна водойма описувалась за такими
показниками: 1.розмір, 2.глибина, 3.освітленність, 4.крутизна берегу, 5.наявність
рослин на березі, 6.тип дна, 7.%покриття рослинами дна, 8.% покриття рослинами
поверхні водойми, 9.рН, 10.кондуктивність, 11.наявність риб, 12.види амфібій,
13.оточуючий біотоп. Для аналізу впливу факторів на присутність амфібій в
водоймах використовували покроковий дискримінантний аналіз  (Stepwise
Discriminant analysis). Розрахунки проведено в програмі Statistica 6.0.

Результати. В результаті досліджень в Мезинському НПП та околицях
виявлено 12 видів земноводних та 7 видів плазунів. З них 9 видів (тритон
гребінчастий Triturus cristatus (Laurenti, 1768), кумка червоночерева Bombina
bombina (Linnaeus, 1761), ропуха зелена Bufo viridis Laurenti, 1768, часничниця
звичайна Pelobates fuscus (Laurenti, 1768), квакша звичайна Hyla arborea
(Linnaeus, 1758), жаба гостроморда Rana arvalis Nilsson, ящірка прудка Lacerta
agilis Linnaeus, 1758, мідянка звичайна Coronella austriaca (Laurenti, 1768),
черепаха болотяна Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)) занесено до ІІ додатку
Бернської конвенції, а мідянка звичайна – до Червоної книги України (2009) [3].

Екологічні особливості та чисельність. Нами виявлено нерівномірне
розподілення видів по національному парку та залежність їх щільності від біотопу
та широти, а також рельєфу місцевості. В різних типах лісів видовий склад та
чисельність амфібій та рептилій залежить від видового складу рослинності,
наявності укриттів та рельєфу місцевості. На пагорбах з сосново-березовим
злаковим лісом чисельність R. arvalis в середньому була від 150 до 750 ос/га ос/га,
P. fuscus – до 60 ос/га, B.bufo – до 75 ос/га, L.agilis – до 150 ос/га. В схожому лісі
на рівнинній місцевості чисельність всіх видів, окрім прудкої ящірки набагато
менша – R. arvalis –  до 150 ос/га ос/га, P. fuscus – до 30 ос/га, B.bufo – до 50 ос/га,
L.agilis – до 350 ос/га. Чисельність амфібій в різних біотопах залежить від
вологості та характеру рослинності. В лісах із схожою деревною рослинністю
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чисельність жаб чітко змінюється в залежності від трав´яного покриву та
вологості субтрату. Так, в дубовому лісі в околицях парку чисельність R. arvalis в
середньому була 150 ос/га, P. fuscus  –  60 ос/га,  у частині з ліщиною – R. arvalis
167 ос/га, P. fuscus – 17 ос/га, проте у вологій частині з папоротями – 550 ос/га та
100 ос/га відповідно. В сухому вільшняку з кропивою чисельність R. arvalis була
до 600 ос/га, тоді як у вологому вільшняку з папоротями – до 1533 ос/га. Більш
висока чисельність амфібій у вологих місцях пов’язана з їх фізіологією та
більшою кількістю їжі. Багато біотопів утворює Десна зі своєю заплавою.
Найбільша чисельність по Деснянським біотопам спостерігається на луках
мітлиці: для гостромордої жаби – 167 ос/га, для часничниці – до 67 ос/га. Трав’яна
жаба найбільш чисельна по берегах зі старими вербами (до 44 ос/га) та вздовж
невеликих приток з вільшаниками (до 30 ос/га). Чисельність земноводних
залежить і від крутизни берега. По відлогому берегу Десни в ок.Радичева
чисельність R. arvalis була 16,7 ос/га, R.temporaria – 16,7 ос/га, P.lessonae – 16,7
ос/га, P.esculentus – 33,4 ос/га, P.ridibundus – 1630 ос/га, по крутому берегу –
R.temporaria – 44 ос/га, P.ridibundus – 1377 ос/га. Висока чисельність амфібій
спостерігається по заплавним біотопам невеличких річок: в околицях Крисок в
заплавному вербовому лісі чисельність R.temporaria – 33,3 ос/га, B.bufo – до 33,3
ос/га, в хвощовому болоті в заплаві річки – R. аrvalis - 10 ос/га, R.temporaria – 30
ос/га. Висока чисельність амфібій утворюється в основному за рахунок 1-2-х
річних особин. Доля статевозрілих жаб невисока. (цьогорічки при обліках не
враховуються). В агроланшафтах чисельність представників герпетофауни
надзвичайно низька. Можна казати, що зустріч деяких видів в таких біотопах
скоріш випадковість, ніж закономірність. Це пов’язано з високим ступенем
хімізації сільського господарства останнім часом.

Фактори, що впливають на вибір амфібіями водойм розмноження. При
виборі водойми вирішальними факторами є мікроклімат, хімічний склад води,
компоненти в водоймі та навколо нього. Проаналізовано 26 водойм Мезинського
НПП та околиць для кожного виду земноводних. Фактори, які з високою
достовірністю (Wilks’ Lambda˂1; р˂0,05) впливають на наявність виду в водоймах
вказані в дужках, після чого дається інтерпретація по сукупності первинних
даних. На графіках чорним кольором зазначено водойми, в яких вид присутній.

Для Pelobates fuscus (крутизна берегу, тип водойми, розмір, освітленість,
кондуктивність, % покриття рослинами поверхні і дна, наявність риб)
характерні невеликі, не пересихаючі водойми, що не заростають водною
рослинністю, в яких немає риб та які зазвичай частково затінені. Bombina
bombina (розмір, глибина, тип дна, крутизна берегу) – невеликі, неглибокі
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водойми з відлогим берегом та мулястим дном. Bufo viridis (тип водойми,
глибина, крутизна берегу, освітленість, % покриття дна, кондуктивність,
наявність риб) – невеликі або мілководдя великих водойм, з крутизною берегу
від10 до 90º, добре освітлені та з рослинами на дні, в водоймах може бути
пристня риба. Bufo bufo (тип водойми, крутизна берегу, освітленість, %
покриття дна, оточуючий біотоп, рН, наявність риб) – великі водойми або
розливи річок, з достатньою глибиною, середньою крутизною берегу, добре
освітлені, з рН нейтральною та лужною, риби присутні, навколо водойми –
відкрита місцевість (пасовище, лука). Hyla arborea (глибина, крутизна берегу,
освітленість, наявність риб, рН, % покриття рослинами дна та поверхні,
кондуктивність, оточуючий біотоп) – неглибокі водойми з відлогим берегом, з
рослинами на поверхнв та дні, рН зміщене в лужну сторону, кондуктивність
підвищена, наявність риб впливає негативно, навкруги відкрита місцевість
(лука, пасовище, а неподалік – наявні листяні дерева або ліс. Rana arvalis – не
виявлено достовірного впливу жодного фактору, що може свідчити про
толерантність цього виду до умов середовища парку (може розмножуватись в
багатьох водоймах). Rana temporaria (глибина, кондуктивність, оточуючий
біотоп, % покриття рослинами дна і поверхні) – неглибокі невеликі водойми з
рослинами на дні та поверхні, навколо – вологі біотопи з вербами, вільхами та
ін. Pelophylax (Rana) lessonae (глибина, крутизна берегу, рН, оточуючий біотоп,
% покриття рослинами дна і поверхні, наявність риб) – водойми невеликої та
середньої глибини, з відлогим берегом, дно і поверхня яких частково заросли
рослинами, рН зміщене в лужну сторону, риби присутні, по берегу –
вологолюбна рослинність (верби, осока та ін.). Pelophylax (Rana) ridibundus (тип
та розмір водойми, крутизна берегу, рослини на березі) – великі водойми або
річки з відлогим берегом, на березі наявні вологолюбні рослини (верби, осоки,
рогіз та ін.). Pelophylax (Rana) esculentus (освітленість, кондуктивність, риби) –
добре освітлені водойми з невисокою кондуктивністю, в яких присутні риби.

Стан популяцій. В Мезинському НПП в стабільному стані з високою
чисельністю знаходяться такі види: озерна, гібридна, гостроморда, трав’яна
жаби, сіра ропуха, прудка ящірка, звичайний вуж. В задовільному стані з
низькою чисельністю знаходяться такі види: ставкова жаба, часничниця,
квакша, веретільниця (причому, по іншим місцям Чернігівської області ці види
знаходяться в кращому стані; більше всього ці відмінності в даному випадку
залежать від рельєфу місцевості та недостатньої кількості придатних водойм).
Малочисельні і рідкісні види: зелена ропуха, кумка, звичайний і гребінчастий
тритони, живородна ящірка, мідянка, гадюка, черепаха. Найбільш рідкісні види
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– мідянка і черепаха. Червонокнижний вид – мідянка - Coronella austriaca
(Laurenti, 1768) зрідка зустрічається в парку та на прилеглих територіях. За
даними Вобленка та ін. (2001) [2], її знаходив В.А.Сердюк в околицях Радичева
1-10.07.1998, А.С.Вобленко в околицях Бужанки 13.07.1999, за даними
Ю.А.Карпенка її спостерігали на березових пагорбах між Радичевим і
Розлетами в 2002-2004рр., автор спостерігала мідянку 27.05.2002р на південь
від с.Покошичі (околиці парку) на узліссі сосново-березового лісу з ліщиною та
на південно-західній околиці Бужанки 12.05.2011 (в самому селі серед купи
дров біля дворища) 12.05.2011, А.В.Мішта знайшла мертву особину цього виду
02.08.2010 на дорозі біля паромної переправи с.Радичів. Черепаха болотяна -
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) - в національному парку та взагалі в регіоні
дуже рідкісна. Населює річки, озера, заплавні водойми. Знайдена в околицях
парку поблизу с.Авдіївка (Сосницький р-н), достовірних знахідок в парку
немає, одну особину черепахи привезли з протилежного берега і випустили у
ставок біля палацу в с.Вишеньки.
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ВИВЧЕННЯ ВИКОПНИХ РЕШТОК КОРОПОВИХ РИБ УКРАЇНИ
В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Ковальчук О.М.
Національний науково-природничий музей НАН України, відділ палеозоології

хребетних та палеонтологічний музей ім. академіка В.О. Топачевського

У сучасній світовій фауні нараховується близько 2420 видів коропових
риб, які належать до 220 родів [39]. Cyprinidae Fleming, 1822 є найбільшою
родиною серед хребетних тварин. Сучасна фауна костистих риб (Teleostei)
України включає до свого складу близько 58 видів 31 роду коропових [19]. На
сьогодні викопні рештки представників родини Cyprinidae відомі з території
України у віковому діапазоні від пізнього міоцену до пізнього голоцену.
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Історичні документи свідчать про те, що палеонтологічні дослідження в
Україні почалися ще у XVIII столітті [23]. Вони не були регулярними,
проводилися спорадично і ґрунтувалися в основному на випадкових знахідках.

Відомості про рештки прісноводних риб із території України уперше
з’являються у другій половині ХІХ століття у працях О.С. Роговича. У 1886 р.
І.Д. Вільдгальм у статті “Die fossilen Vogelknochen der Odessaer-Steppen-
Kalksteinbrüche an der Neuen Slobodka bei Odessa” наводить список риб, рештки
яких були знайдені у понтичних вапняках. Серед них фігурують ялець Leuciscus
sp., краснопірка Scardinius nordmanni, чехоня Pelecus sp., лин Tinca sp. [40].

Починаючи з кінця XIX століття, палеозоологічні дослідження на теренах
України набувають систематичного характеру, географія їх значно
розширюється. У 1904 р. М.О. Соколов виявив місцезнаходження викопних
решток хребетних тварин в алювіальних відкладах пізньопліоценового віку
поблизу м. Ногайськ (нині – Приморськ) Запорізької області. Дослідження
цього місцезнаходження проводилися з невеликими перервами протягом 1930-
1960-х рр. Встановлено видовий склад ногайської фауни, яка включає 25 видів
ссавців, 6 видів птахів, 3 види плазунів, 3 – земноводних і 10 видів риб [29].

Відомості про наявність решток в’язя Idus idus, плітки Rutilus (rutilus?),
вирезуба R. (frisii?), краснопірки Scardinius erythrophthalmus, лина Tinca tinca у
матеріалах ногайського місцезнаходження наводяться у працях І.Г. Підоплічка
[24, 25], В.О. Топачевського [32, 33], В.І. Таращука [29].

У 1914 р. побачила світ стаття Д.Є. Белінга, у якій уперше були
узагальнені відомості про викопну іхтіофауну з ранньоантропогенових
відкладів Дніпра, а також зроблений акцент на її подібності до складу
рецентного іхтіокомплексу. У 1928-1929 рр. М. Тихий опублікував результати
опрацювання решток риб (вирезуба Rutilus frisii та головня Squalius cephalus) із
пізньопалеолітичної стоянки Сюрень на території Кримського півострова [30].

Значну кількість викопного остеологічного матеріалу вдалося отримати в
результаті роботи численних археологічних експедицій першої половини ХХ
століття. Під час розкопок пізньопалеолітичної стоянки Мурзак-Коба
(АР Крим) під керівництвом С.М. Бібікова були зібрані 156 кісткових
фрагментів, які належали прісноводним рибам (у тому числі короповим):
Rutilus frisii, рибець звичайний Vimba vimba, Cyprinidae gen. [17, 18].

Протягом 1939-1947 рр. проводилися археологічні розкопки Новгород-
Сіверської палеолітичної стоянки (Чернігівська обл.) [15, 17]. Г.В. Нікольський
визначив 146 кісток риб із цього місцезнаходження, у тому числі рештки
Leuciscus sp., плітки Rutilus rutilus та ляща Abramis brama [20, 21]. Археологами
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також були досліджені різновікові поселення в межах Новгород-Сіверського
району, у матеріалах яких є коропові риби: Юхнівське поселення А і Б (ІII-II ст.
до н.е.) – Leuciscus sp., Idus idus, Rutilus frisii, Scardinius erythrophthalmus,
Abramis brama, короп звичайний Cyprinus carpio, Tinca tinca; Піщаний Рів (II-IV
ст. н.е.) – Squalius cephalus, Idus idus, Rutilus rutilus, R. frisii, Abramis brama,
білизна європейська Aspius aspius, Cyprinus carpio, карась звичайний Carassius
carassius, Tinca tinca; Майдан (VI-VIII ст. н.е.) – Leuciscus sp., Squalius cephalus,
Rutilus frisii, підуст звичайний Chondrostoma nasus, Cyprinus carpio;
Бистринське (VIII-IX ст. н.е.) – Rutilus rutilus, R. frisii, Carassius sp. [17].

Рештки Rutilus rutilus, Abramis brama, Cyprinus carpio знайдені під час
розкопок Пантикапеї (ІІ ст. до н.е., АР Крим). У ході досліджень слов’янського
поселення VIII-XIII ст. н.е. на території Полтави ідентифіковані рештки
Leuciscus sp., Idus idus, Rutilus rutilus, Chondrostoma nasus, Abramis brama,
Cyprinus carpio, Carassius carassius, Tinca tinca, Cyprinidae gen. [17].

Окремі кістки Cyprinus carpio та Rutilus frisii фігурують у матеріалах
розкопок ранньонеолітичної стоянки біля с. Ігрень Дніпропетровського району
Дніпропетровської області, слов’янського поселення VII-VIII ст. н.е. в околицях
с. Волинцеве Путивльського району Сумської області [1] та неолітичного
некрополя на території Солонянського району Дніпропетровської області [35].

Наприкінці 1940-х рр. глоткові зуби Cyprinus carpio та Cyprinidae gen.,
датовані раннім антропогеном, були знайдені на правому схилі балки Арабка
біля с. Тихонівка Мелітопольського району Запорізької області [29].

Низка робіт Г.В. Нікольського [24, 25] присвячені аналізу антропогенової
фауни прісноводних риб із палеолітичних стоянок на території України.

У 1949 р. результати опрацювання палеоіхтіологічних зборів із піщаних
відмілин Дніпра були опубліковані Г.Й. Шпетом [34]. Ним були знайдені та
ідентифіковані кістки коропових риб у плейстоценових відкладах середнього
(Squalius cephalus, Idus idus, Rutilus rutilus, R. frisii, Scardinius erythrophthalmus,
Chondrostoma nasus, плоскирка європейська Blicca bjoerkna, Abramis brama,
марена звичайна Barbus barbus, Cyprinus carpio, Carassius carassius) та
верхнього (ялець звичайний Leuciscus leuciscus, верховодка звичайна Alburnus
alburnus, Alburnus sp., Vimba vimba, Aspius aspius, чехоня звичайна Pelecus
cultratus) Дніпра [34]. У фондах Музею природи Канівського природного
заповідника нині перебувають недіагностичні рештки коропових риб [11].

У другій половині ХХ століття кількість публікацій, у яких згадуються
рештки прісноводних риб, значно зростає. У 1953 р. В.Д. Лебедєв пише
кандидатську дисертацію, присвячену прісноводній антропогеновій іхтіофауні
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Європейської частини СРСР, у якій він, зокрема, наголошує на важливості
вивчення викопних решток риб для встановлення історичних закономірностей
зміни іхтіокомплексів. Результати опрацювання остеологічних матеріалів
можна використовувати для палеокліматичних реконструкцій, відтворення
гідрографічної сітки, гідрологічного режиму, уточнення стратиграфії [16].

У роботі В.Д. Лебедєва наводиться цінна інформація щодо поширення
прісноводних риб, у тому числі коропових, у матеріалах різновікових поселень
людини в басейнах Чорного та Азовського морів. У цілому для досліджуваної
території вчений називає 30 сучасних видів родини Cyprinidae, з яких 4 відомі з
пліоцену Європейської частини СРСР. У плейстоцені кількість видів коропових
зростає до 15, у той час як із голоценових відкладів уже відомі 22 види.
Важливою частиною роботи В.Д. Лебедєва є визначення довжини тіла, віку
риб, темпів росту та змін чисельності за наявними остеологічними матеріалами.
Дослідник наголошує на суттєвій подібності плейстоценової іхтіофауни до
сучасної, припускає можливість формування останньої у результаті взаємодії
древніх циркумбореальної та циркумполярної фаун. Цінною є також думка, що
всю гідрографічну сітку Європейської частини СРСР з погляду можливостей
для розселення риб можна розглядати як єдину водну систему, яка зазнавала
флуктуаційних змін за рахунок взаємодії окремих водних басейнів [16].

Заслуговують на увагу капітальні зведення І.Г. Підоплічка [24, 25], а
також І.А. Дуброво та К.В. Капеліст [2], у яких наводяться відомості про
знаходження решток хребетних, у тому числі риб, у різних регіонах України.

Пізньопліоценова (хапровська) фауна була знайдена під час розкопок
поблизу с. Безіменне Донецької області у 1959 р., зокрема глоткові зуби Rutilus
sp. і 2 глоткових кістки великої молюскоїдної риби. В.І. Таращук [29] вважає,
що ці рештки могли належати чорному амуру Mylopharyngodon piceus, однак,
на нашу думку, таке припущення є досить сумнівним з огляду на невелику
кількість і погану збереженість кісткового матеріалу з місцезнаходження, а
також відсутність цього виду в пліоцені України. Чорний амур був
інтродукований у водоймах країни лише на початку 1950-х рр. [19].

У 1960-х рр. поблизу с. Кам’янське Василівського району Запорізької
області було знайдене місцезнаходження решток фауни прісноводних риб [2], з
яких В.І. Таращуком [28] ідентифіковані Leuciscus (leuciscus?), Rutilus frisii,
R. sp., Scardinius erythrophthalmus, Abramis sp., Carassius carassius, Cyprinidae
gen. На сьогодні насиченість цього кістковмісного горизонту незначна [8].

Пліоценові відклади місцезнаходження Кучурган (Одеська обл.) насичені
значною кількістю решток дрібних ссавців і характеризуються дуже бідною
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фауною риб (1 Rutilus sp.). З пізньопліоценового місцезнаходження Каїри
(Херсонська обл.) відомі кістки Rutilus sp. та Cyprinus carpio [29].

Цінна інформація про знаходження решток коропових риб на території
різновікових археологічних пам’яток України міститься у роботі В.І. Бібікової
1963 р. [1]. Нею були узагальнені результати роботи численних експедицій, які
діяли у різних регіонах країни протягом першої половини ХХ століття. У 1950-
1954 рр. під час розкопок ранньотрипільського поселення поблизу с. Ленківці, а
також курганів епохи бронзи в околицях с. Бернове Кельменецького району
Чернівецької області знайдені кістки Rutilus frisii [1, 17]. У 1960-1961 рр.
Д.Я. Телегін розкопував поселення епохи бронзи біля с. Дереївка
Онуфріївського району Кіровоградської області. Звідси ідентифіковані рештки
Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Aspius aspius, Cyprinus carpio.

Без сумніву, найвизначнішою спеціальною працею, у якій уперше було
здійснене ґрунтовне аналітичне узагальнення відомостей про знаходження
викопних решток прісноводних риб у міоценових, пліоценових,
плейстоценових та голоценових відкладах різних регіонів України, є стаття
В.І. Таращука, опублікована ним у 1962 році [29]. Автор наводить вичерпний
перелік палеоіхтіологічних матеріалів, відомих на початок 1960-х рр. Відомості
про знаходження викопних решток прісноводних риб наводяться у
стратиграфічному порядку. Опис місцезнаходжень супроводжується
географічною прив’язкою, характеристикою геологічного розрізу із
зазначенням кістковмісних горизонтів. Цінними є дані морфологічного аналізу
окремих елементів скелету риб. На основі порівняння фауністичних комплексів
та визначення відсоткового співвідношення видів у різних асоціаціях
В.І. Таращук робить важливі палеогеографічні та палеоекологічні узагальнення.

Л.Д. Житенева у 1967-1968 рр. опублікувала результати вивчення решток
риб із окремих палеолітичних стоянок [4, 5], а також античної Ольвії [3].

У 1960-1980-х рр. з’являються узагальнюючі праці І.Г. Підоплічка [22],
В.О. Топачевського [31], у яких підбивалися підсумки палеозоологічних
досліджень на території України та суміжних регіонів. Однак основна увага у
цих роботах зосереджена на досягненнях у галузі вітчизняної палеотеріології,
тоді як відомості про знаходження решток риб украй обмежені.

Аналізу палеоіхтіологічного матеріалу з ранньотрипільського поселення
Лука-Врублевецька (VI-III ст. до н.е.) Кам’янець-Подільського району
Хмельницької області присвячена стаття Г.Й. Шпета: Rutilus frisii, Barbus
barbus, Cyprinus carpio [35]. У 1970-х рр. в матеріалах з ранньослов’янського
Донецького городища (Харківська обл.) виявлені кістки Abramis brama та
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Cyprinus carpio [27]. А.В. Петраускас повідомляє про знаходження решток риб
(Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Aspius aspius, Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Tinca tinca), датованих ІХ-Х ст., у Середньому Подніпров’ї.

Вивченню фауни риб з Ольвії (VI  ст.  н.е.  –  IV ст.  н.е.)  та Білозерського
поселення (IV ст. до н.е. – III ст. н.е.) на теренах Очаківського району
Миколаївської області присвячені публікації Є.Ю. Яніш [36-38]. Ідентифіковані
рештки Squalius cephalus, Rutilus rutilus, R. frisii, Alburnus alburnus, Abramis
brama, Aspius aspius, Cyprinus carpio, Carassius auratus.

У 2003-2006 рр. проводилися розкопки пізньосередньовічного замку
Ракочі (Летичівський р-н, Хмельницька обл.). Серед харчових решток
ідентифіковані кістки коропових риб: Rutilus frisii, R. sp., Cyprinus carpio [14].

У 2010 р. нами знайдені кістки Cyprinus carpio (IV-II тис. до н.е.) поблизу
м. Канів Черкаської області [7] і рештки Carassius carassius у заповненні
напівземлянки XVIII ст. в м. Білопілля Сумської області. Знахідки кісток
коропових риб відомі також із поселень Новотроїцьке та Ніцаха [27].

Протягом тривалого часу викопні рештки костистих риб не були відомі з
міоценових відкладів України. У сарматському вапняку на території
Запорізької області був знайдений лише один хребець сома Silurus sp., а також
жучки осетра Acipenser sp. у пізньосарматських відкладах Одеської області [29].
У 2008-2011 рр., під час польових досліджень палеонтологічної експедиції
відділу палеозоології ННПМ НАНУ поблизу м. Василівка Запорізької області
відкриті нові міоценові та пліоценові місцезнаходження решток хребетних
(Підгірне, Попове, Верхня Криниця, Лобкове, Лиса Гора) [26]. Ідентифіковані
численні рештки ссавців, птахів, риб, окремі кістки земноводних і плазунів.

Палеоіхтіологічний матеріал з місцезнаходження Лиса Гора-2 (MN 11)
опрацьований автором у 2012 р.: Leuciscus sp., Rutilus rutilus, R. cf. frisii, R. sp.,
Scardinius erythrophthalmus, Scardinius sp., Chondrostoma sp., Cyprinus cf. carpio,
Carassius carassius, C. sp., Tinca sp. і кілька видів інших груп Teleostei [10, 13].
Видовий список коропових риб із неоплейстоценового місцезнаходження Лиса
Гора-1 має наступний вигляд: Leuciscus sp., Rutilus cf. frisii, R. sp., Scardinius
erythrophthalmus, S. sp., Chondrostoma cf. nasus, Ch. sp., Cyprinus cf. carpio,
C. sp., Carassius carassius, C. sp., Tinca sp. [10, 13].

Нами також опрацьовані палеоіхтіологічні збори палеолітичної стоянки
Меджибіж (Летичівський р-н, Хмельницька обл.): Leuciscus leuciscus, Rutilus
rutilus, R. frisii, Scardinius erythrophthalmus, Chondrostoma nasus, Alburnus
alburnus, Vimba vimba, Blicca bjoerkna, Abramis brama, синець Ballerus ballerus,
Barbus barbus, Cyprinus carpio, Carassius carassius, Tinca tinca [6, 9].
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Таким чином, на основі отриманих даних можна стверджувати про
наявність на теренах України 21 виду 19 родів викопних коропових риб
5 підродин (Leuciscinae, Pelecinae, Barbinae, Cyprininae, Tincinae).
Нерівномірність просторового розміщення решток спричинена кращою
вивченістю окремих регіонів у межах крупних річкових басейнів. Подальші
палеоіхтіологічні дослідження неогенових та антропогенових місцезнаходжень
є перспективними та важливими. Вони дозволять доповнити концепцію щодо
шляхів формування регіонального комплексу фауни прісноводних риб,
вирішити дискусійні філогенетичні питання [12], а також створити
палеокліматичні схеми для неогену та антропогену Східної Європи.
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ОРНИТОФАУНА ЗАЛЕЖЕЙ ВОСТОЧНОГО ПОЛЕСЬЯ

Кузьменко 2,1  Т.Н., Кузьменко 1  Ю.В., Сагайдак 2  А.В.
1Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины

2 Межреченский региональный ландшафтный парк

В современных условиях экономического развития залежи являются
одним из наиболее распространённых биотопов в лесной зоне Левобережной
Украины, где процент возделываемых полей довольно невысок. Брошенные
поля постепенно зарастают, и на их месте образуются новые сообщества
растений и животных. Птицы являются одним из важных компонентов этих
сообществ.

С целью изучения качественного и количественного состава населения
птиц залежей лесной природной зоны в пределах Черниговской и Сумской
областей во все сезоны с 2007 по 2013 гг. были проведены маршрутные учеты.
Общая их длина составила около 193 км.

Согласно полученным результатам, орнитофауна исследуемой
территории представлена 82 видами птиц (см. таблицу), принадлежащих к 13
отрядам. Наибольшее число видов – 83% от общего числа видов – отмечено в
гнездовой период. Меньше (всего 60 видов) – в весенне-осенний период, но
общая средняя плотность их наибольшая и составляет 147,42 ос./км 2  (в
гнездовой период только 80,73 ос./км 2 ). Минимальное количество видов,
составляющее всего 38% от общего числа, с общей плотностью 103,69 ос./км 2

характерно для зимнего сезона.
Таблица

Видовой состав и средняя плотность населения птиц залежей Восточного
Полесья (пар/км 2  для гнездовых (отмечены *), ос./км 2  для остальных)

№ п/п Вид птиц Гнездовой сезон Весенне-осенний
сезон Зимний сезон

1 Ardea cinerea 0,17 0,05 -
2 Ciconia ciconia 0,34 0,09 -
3 Ciconia nigra 0,03 0,05 -
4 Anser anser - 10,26 -
5 Anser albifrons - 1,13 -
6 Pernis apivorus 0,03 0,05 -
7 Milvus migrans 0,07 - -
8 Circus cyaneus 0,03 0,09 0,02
9 Circus pygargus 0,17 - -

10 Circus aeruginosus 0,67 - -
11 Accipiter gentilis 0,03 0,09 0,02
12 Accipiter nisus 0,03 0,02 0,02
13 Buteo lagopus - 0,09 0,26
14 Buteo buteo 0,98 1,13 0,15
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15 Circaetus gallicus 0,01 0,01 -
16 Aquila chrysaetos - 0,01 0,01
17 Haliaeetus albicilla - 0,01 0,01
18 Falco peregrinus - 0,01 -
19 Falco subbuteo 0,10 0,09 -
20 Falco columbarius - 0,01 0,01
21 Falco tinnunculus 0,07 0,09 -
22 Lyrurus tetrix 0,03 0,03 0,01
23 Perdix perdix 0,27* 0,05 0,15
24 Coturnix coturnix 0,40* 0,15 -
25 Grus grus - 0,03 -
26 Crex crex 0,07* - -
27 Vanellus vanellus 0,30* 0,26 -
28 Larus ridibundus 0,84 - -
29 Chlidonias leucopterus 2,83 - -
30 Columba palumbus 0,77 - -
31 Columba livia 0,57 - 1,63
32 Cuculus canorus 0,07 - -
33 Asio otus 0,10 0,09 0,21
34 Asio flammeus 0,03* 0,01 -
35 Athene noctua 0,03 - -
36 Strix aluco 0,03 0,01 0,01
37 Apus apus 1,11 0,09 -
38 Coracias garrulus 0,01 0,01 -
39 Merops apiaster 0,27 4,35 -
40 Upupa epops 0,13 - -
41 Riparia riparia 4,41 - -
42 Hirundo rustica 1,01 - -
43 Delichon urbica 0,88 0,09 -
44 Galerida cristata 0,03* 0,09 0,02
45 Lullula arborea 0,07 - -
46 Alauda arvensis 10,61* 10,78 0,02
47 Anthus trivialis 0,03 0,43 -
48 Anthus pratensis 0,13* - -
49 Motacilla flava 2,90* 0,17 -
50 Motacilla citreola 0,10* - -
51 Motacilla alba 0,03 0,43 -
52 Lanius collurio 0,07* 0,09 -
53 Lanius excubitor 0,44* 0,09 0,04
54 Oriolus oriolus 0,03 - -
55 Strunus vulgaris 4,92 4,43 -
56 Garrulus glandarius 0,34 0,09 -
57 Pica pica - 1,13 0,04
58 Corvus monedula - - 0,02
59 Corvus frugilegus 2,70 10,52 -
60 Corvus cornix 1,04 0,09 0,11
61 Corvus corax 2,02 5,91 1,12
62 Sylvia communis 0,67* - -
63 Saxicola rubetra 4,55* 1,13 -
64 Saxicola torquata 0,03* 0,01 -
65 Luscinia svecica 0,10* - -
66 Turdus pilaris 4,68 0,06 0,06
67 Turdus merula - 0,09 -
68 Turdus philomelos 0,13 0,01 -
69 Parus caeruleus - 0,02 0,12
70 Parus major 0,03 0,02 0,02
71 Passer montanus 0,07 3,48 1,72
72 Fringilla coelebs 0,10 1,30 -
73 Chloris chloris 0,07 4,35 -
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74 Spinus spinus 0,44 0,52 0,09
75 Carduelis carduelis 0,57 41,39 6,22
76 Acanthis cannabina 5,09 28,17 0,04
77 Acanthis flammea 0,27 9,39 90,14
78 Pyrrhula pyrrhula - 1,83 0,12
79 Coccothraustes coccothraustes 0,07 - -
80 Emberiza citrinella 0,57 2,52 0,21
81 Emberiza schoeniclus 0,24 0,43 -
82 Plectrophenax nivalis - - 1,07

На залежах гнездятся 16 видов птиц с разными экологическими

требованиями (рис. 1).

А                                                          Б

В                                                               Г

Рис. 1. Гнездовая орнитофауна залежей.
А – гнездо полевого жаворонка, Б – луговой чекан, В – желтая трясогузка, Г –

гнездо серого сорокопута

Общая плотность гнездовых видов – 20,7 пар/км 2 , что составляет 51% от
общей в сообществе. Доминирующим видом является полевой жаворонок
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Alauda arvensis, доля которого в сообществе гнездовых видов составляет 51% и
26% в общей плотности.

К обычным видам относятся луговой чекан Saxicola rubetra и жёлтая
трясогузка Motacilla flava. Плотность остальных видов значительно меньше.
Немногочисленными видами являются перепел Coturnix coturnix, серая
куропатка Perdix perdix, чибис Vanellus vanellus. Сорокопут-жулан Lanius
collurio и серая славка Sylvia communis отмечены там, где на залежах
произрастают кустарники. На увлажнённых залежах на гнездовании
встречаются изредка также варакушка Luscinia svecica и желтоголовая
трясогузка Motacilla citreola. Залежи, постепенно зарастающие сосной,
преимущественно с одиночно стоящими деревьями, являются гнездовым
биотопом серого сорокопута Lanius excubitor. К редким гнездовым видам
залежей Восточного Полесья принадлежат коростель Crex crex, болотная сова
Asio flammeus, хохлатый жаворонок Galerida cristata (держится ближе к
населенным пунктам), луговой конёк Anthus pratensis и черноголовый чекан
Saxicola torquata, предпочитающий мозаичные биотопы. Таким образом, состав
и структура растительности в сочетании с ландшафтными условиями
осуществляют существенное влияние на формирование гнездовой
орнитофауны. Большое количество зарегистрированных на залежах видов птиц
обуславливает высокий уровень видового богатства (D Mg  = 14,60) и
сравнительно высокие показатели стабильности сообществ птиц залежей:
высокая выравненность (Е = 0,69), полидоминантность (S l  = 10,43) и значение
индекса Шеннона (H /  = 2,87) и низкие значения индекса Бергера-Паркера (d =
0,26).

Орнитофауна залежей в весенне-осенний период представлена 60
видами. Это преимущественно мигранты, которые останавливаются здесь
для кормёжки и отдыха. Так, только в этот период на залежах встречены стаи
серых Anser anser и белолобых гусей Anser albifrons, сапсан Falco peregrinus,
серые журавли Grus grus. Наиболее массовыми в этот период по результатам
исследований являются черноголовые щеглы Carduelis carduelis. Высокую
плотность населения имеют также коноплянки Acanthis cannabina и другие
вьюрковые, которые питаются изобилующими здесь семенами коровяка
обыкновенного Verbаscum thаpsus. Список видов в этот период пополняется
также видами, которые встречены здесь и зимой. Это снегири Pyrrhula
pyrrhula, дербник Falco columbarius, орлан-белохвост Haliaeetus albicilla,
беркут Aquila chrysaetos.
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А                                                     Б
Рис. 2. Птицы кормятся на залежах в зимний период.

А – снегири, Б – чечётки

Зимнее население птиц залежей представлено 31 видом птиц (рис. 2). Его
высокая общая плотность при неравномерном распределении обусловлена
большими, в несколько тысяч, стаями вьюрковых птиц. Наиболее
многочисленными являются чечётки Acanthis flammea (рис. 2, Б). Их доля в
общем населении составляет 87%. К обычным видам относятся черноголовый
щегол, пуночка Plectrophenax nivalis, полевой воробей Passer montanus, ворон
Corvus corax, сизый голубь Columba livia (в окрестностях населенных пунктов),
снегирь. Именно залежи, благодаря разнообразной растительности, являются
одним из наиболее важных источников корма для птиц зимой среди
агроландшафтов, особенно в многоснежные зимы.

ТЕНДЕНЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВА МАКРОЗООБЕНТОСА
В АССОЦИАЦИЯХ МАКРОФИТОВ АКВАТОРИИ КАРАДАГА

(ЧЕРНОЕ МОРЕ)

Киселева Г.А., Дикий Е.А., Заклецкий А.А.
Таврический национальный университет им В.И.Вернадского

В работе представлена часть многолетних исследований (2002 -2011 г.) по
мониторингу видового богатства макрозообентоса, обитающего в зарослях
водорослей по 6 основным трансектам Карадагского природного заповедника
НАНУ (Лягушачья бухта, Сердоликовая бухта, скала Золотые ворота,
Пуццолановая бухта, скала Левинсона-Лессинга и скала Кузьмичёвы камни).
Пробы отбирали дайверы на разных глубинах (1,5; 3; 6; 9 и 12 м) по
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общепринятой методике [1]. Количественные показатели численности и
биомассы приведены к килограмму массы водорослей.

Высокая вариабельность условий обитания, наличие разнообразных
экологических ниш в прибрежной акватории обеспечивают уникальность
изучаемой зоны исследования. Флора водорослей Карадага насчитывает 169
видов [2]. Здесь, как и вдоль большинства скалистых берегов Крыма,
доминирует по численности бурая водоросль семейства Sargassaceae –
цистозира, которая представлена двумя видами – Cystoseira barbata и C. crinita
с их эпифитами и сопутствующими видами. Зарослеобразующий макрофит –
цистозира – является эдификатором для всей прибрежной экосистемы Чёрного
моря и имеет наиболее богатое и разнообразное население беспозвоночных
организмов. При этом эпифиты играют существенную роль в формировании
общей площади поверхности фитоценозов.

Зарослевые сообщества прибрежной акватории от уреза воды до глубин
10–15 м имеют наиболее динамичную структуру, поскольку находятся под
прессом не только природных, но и антропогенных факторов. Донные
биоценозы реагируют на внешние воздействия, вызванные деятельностью
человека, изменением видового состава и соотношения численности видов с
различной устойчивостью к загрязнению [3].

В настоящее время в акватории Карадагского природного заповедника
повсеместно отмечается заиление грунтов, уменьшение прозрачности воды и
угнетение макрофитов.  Регистрируется уменьшение ареалов олигосапробных
видов водорослей. Снизилось участие видов: Phyllophora nervosa, Polysiphonia
subulifera, Codium и других. Происходит возрастание биомассы видов с
широкой экологической амплитудой – Cladostephus verticillatus, Zanardinia
prototypus. На глубинах 3-6-9 метров практически повсеместно
зарегистрированы полисапробные виды Ulva rigida и Cladophora sp., ранее
находимые крайне редко. Роль ульвы возросла, и повсеместно формируются
цистозирово - ульвовая и филлофорово - ульвовая ассоциации водорослей.
Отмечено практически полное отсутствие водорослей по всем створам  на
глубинах 12 метров. На глубине 9 м водоросли распределены мозаично. В 2008
– 2010 г. цистозировые заросли не обнаружены в акватории скал: Золотые
ворота на глубинах 6 и 9 м, Левинсона Лессинга – по всем глубинам, у
Кузьмичева камня – на глубинах 3-6-9 м. Таким образом, сплошной зарослевый
пояс цистозиры на глубине 9 – 12 м практически исчез и вместе с ним
неизбежно происходит постепенная трансформация прибрежной экосистемы
Черного моря.
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В составе зарослевых сообществ макрофитов выявлено 98 видов
беспозвоночных животных, относящихся к семи типам и 11 классам: Сoelenterata,
Mollusca, Annelidae, Arthropoda, Porifera, Bryozoa, Chordata. Зооценозы фактически
каждого створа характеризуются высоким видовым разнообразием, что может
свидетельствовать об их устойчивом развитии. Ядром фаунистического состава
являются ракообразные, составляющие в наших сборах 38 видов (62% от общего
видового богатства). Их наибольшее разнообразие представлено в Лягушачьей и
Пуццолановой бухтах. Часто встречаемыми видами являются: Amphitoe ramondi,
Erichthonius difformis, Stenothoe monoculoides, Caprella acanthifera ferox, Synisoma
capito, Jassa ocia. Они не достигают высокой биомассы, но очень важны как
кормовые объекты для рыб.

По численности и биомассе доминирующей группой являются моллюски,
представленные 2 классами – Bivalvia и Gastropoda, в состав которых входит 11
видов, что составляет 24% от общего числа. Основной вклад в биомассу
населения цистозиры дают двустворчатые (4 вида) при доминировании митилид.
Относясь по типу питания  к сестонофагам-фильтраторам, они участвуют в
процессах самоочищения прибрежных вод. На скалах и водорослях практически
исчезли мидии (Mytilus galloprovincialis), но при этом часто регистрируется
хищный моллюск рапана (Rapana venosa). Живые мидии редки и имеют
небольшие размеры. Наблюдается интенсивное выедание этого промыслового
моллюска рапанами. Плотность и встречаемость другого вида митилид Mytilaster
lineatus также изменяется. В 2002 г митиластер имел 100% встречаемость по всем
глубинам и изучаемым зонам и достигал до 8636 экз./кг веса водорослей на
глубине 9 м у Кузьмичевых камней. Сейчас отмечается угнетение популяций и
этого вида – фильтратора, обеспечивающего процессы естественного
самоочищения водоема. В 2004 г максимальная численность митиластера
составляла 1054 экз/кг. В 2006 г – 1410,5, а в июне 2008 г встречаемость
митиластера по всем зонам исследования составила 75%, и плотность поселения в
акватории Кузьмичевых камней на глубине 6 м – лишь 124,5 экз./кг [4].

В последние годы исследования не обнаружены хитоновые моллюски.
Основу видового разнообразия моллюсков в зарослях водорослей составляют
гастроподы, которых насчитывается 7 видов. Моллюск Tricolia pullus является
субдоминантом и преобладает на створах с рыхлыми грунтами. Максимальная
численность для триколии зафиксирована в Лягушачьей бухте на глубине 9
метров (21,91 экз/кг). Высокий процент встречаемости имеют виды Rissoa
splendida и Bittium reticulatum на глубинах 6 и 9 метров. Вид Cyclope donovani –
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биоиндикатор загрязнения, на мелководье отмечен единично, но практически
повсеместно, что косвенно указывает на наличие органики.

Класс Polychaeta представлен 25 видами, включающими эррантные и
седентарные формы, с преобладанием группы нереид (6 видов). Их наибольшая
биомасса сконцентрирована на глубине 12 м, а наибольшее видовое
разнообразие – на 3 и 9 м (Лягушачья бухта и скала Золотые ворота). Отмечены
представители типов кишечнополостных, членистоногих, хордовых, круглых и
плоских червей, мшанок и губок.

При сравнении данных по видовому составу компонентов
макрозообентоса по материалам 2004 – 2008 гг. прослеживается изменение
процентного соотношения групп беспозвоночных. Наблюдается увеличение
доли ракообразных на 20%. В то же время регистрируется снижение доли
полихет на 13% и моллюсков – на 9%. Это указывает на положительную, но не
стабильную тенденцию развития зарослевых сообществ.

В 2010 году в изучаемом регионе наблюдается существенное уменьшение
(в 3 раза) видового богатства всех обитателей зарослей водорослей. Главной
причиной изменения видового состава водорослей и макрозообентоса являются
процессы антропогенного эвтрофирования. Определённую тревогу вызывает
состояние акватории Скалы Золотые ворота, которая является красивейшим  и
широко посещаемым рекреационным объектом. В составе беспозвоночных
данного створа отмечается низкое видовое разнообразие моллюсков и
ракообразных, за исключением десятиногих раков, имеющих здесь высокую
численность. Также, в этом районе регистрируется разнообразная фауна
полихет, среди которых обнаружены индикаторы загрязнения – полихета
Nephtys hombergii.

Весной 2011 года наибольшее видовое богатство фитофильных
беспозвоночных зарегистрировано в Сердоликовой бухте (23), на Кузьмичевых
камнях (18), а минимальное на скале Золотые Ворота (4). На створе Киик-
Атлама отмечено максимальное число видов (27).

С помощью индекса Чекановского-Серенсена проведена сравнительная
оценка фаунистического состава беспозвоночных в разных зонах заповедника.
Индексы ниже 0,5 зарегистрированы лишь в 11 % случаев, что связано с
разной степенью загрязнения и сбором водорослей в разных биотопах: на
скалистых субстратах и  донных осадках. В целом фауна зарослей макрофитов
на разных створах прибрежной акватории Карадага характеризуется высокой
степенью биоценотического сходства. Степень сходства от 0,5 до 0,75
составляет 75% случаев. Это обусловлено рядом причин: материал был собран
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в ассоциации водорослей преимущественно одного рода – Cystoseira, среди
которых отсутствует четко выраженная пространственная разобщенность, и их
можно рассматривать как синузии одного фитоценоза [4]. Изучаемые донные
зооценозы находятся приблизительно в равных экологических условиях
(сходный характер грунтов, близкие температуры).

Повсеместно наблюдается заиление грунтов и увеличение мутности воды.
При этом чаще остаются эврибионтные виды, способные существовать в
условиях низкого содержания кислорода и высокой концентрации
растворённых и взвешенных органических веществ. Об ухудшении
экологических условий свидетельствует изменение состава бентофауны за
последние 20 лет и количественная представленность отдельных видов. Из
прошлого состава выпало 7 видов бентосных беспозвоночных Редко стали
встречаться мидии, танаидовые раки (ранее были массовыми), хитоны.
Регистрируется заметное увеличение разнообразия видов биоиндикаторов
мезосапробной и полисапробной зоны.

У берегов Карадага отмечается также определенное изменение видового
состава ихтиофауны. В 70 – 80 годы наблюдалось 79 видов и подвидов рыб, из
которых 44 были сравнительно редкими. В 2000 г. был зарегистрирован уже 61
таксон. Исчезновение из состава ихтиофауны таких видов, как  морская
ласточка, морские мыши Callionimus pusillus и Callionimus risso несомненно
связано с ухудшением условий среды обитания, к которым эти виды очень
чувствительны, что также является весьма тревожным показателем [5].

В прибрежной акватории Карадагского природного заповедника в
зарослевых сообществах цистозиры регистрируется высокое биоценотическое
разнообразие макрозообентоса и эпифитона, однако вместе с тем наблюдается
изменение видового состава гидроценозов, их структуры и функционирования. На
сегодняшний день регистрируется полное отсутствие водорослей на глубине 12
метров, а также подтверждаются сукцессионные процессы, сопровождающиеся
смещением зарослей цистозиры на меньшие глубины. Такое сужение границ
фитали, к сожалению, в настоящее время регистрируется практически вдоль всех
берегов Крыма, в том числе и в акваториях заповедных зон.

Изменения, наблюдаемые в районе исследований, определяют
необходимость соответствующей регуляции антропогенной нагрузки и
мероприятий по улучшению работы местных муниципальных органов власти.
Требуется организация более систематизированных наблюдений, направленных
на выявление структуры и динамики компонентов макрозообентоса и
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эпифитона зарослевых сообществ, постоянного контроля и проведения
экологического мониторинга.
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БЕЛОКРЫЛКА – ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В
ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ И ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ.

Марютин А.Ф.
Государственная фитосанитарная инспекция Харьковской области

Проблема вопроса. Анализ отечественной и зарубежной литературы
свидетельствует, что тепличная белокрылка Trialeurodes vaporarirum Westw
впервые была зарегистрирована в Центральной Америке и описана как
вредитель овощных культур и цветочных растений в 1870 году. Опасность
тепличной белокрылки состоит в том, что это тропический вид который не
имеет в своём жизненном цикле диапаузы. Интенсивное её распространение
убедительно подтверждает эту биологическую особенность. В закрытом грунте
на территории бывшего СССР, в т.ч. и Украине белокрылка  как вредитель
была зарегистрирована в 60-70 годах ХХ столетия, с началом бурного развития
этой отросли. К началу ХХІ столетия вредитель имел место практически во
всех световых зонах выращивания овощных культур в закрытом грунте.
Тепличная белокрылка питается на 30 видах культурных и дикорастущих
растений из 20 семейств [1-8].

Результаты исследования и их обсуждение. Наши исследования
проведённые в 2000-2010 годах на территории  Левобережной Украины в
различных типах тепличных культивационных сооружениях, показали, что
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тепличная белокрылка на растениях огурца, помидора, перца и других зелёных
растениях является одним основным и опасным вредителем. Как правило
белокрылка проявляется ежегодно  в мае-июне и до конца вегетации растений,
которые она заселяет. К этому периоду она имеет массовый характер
распространения и максимальную плотность заселения.

Особенность заселения растений белокрылкой состоит в том, что
заселяются в основном листья верхних ярусов растений, средние и нижние
редко. Имаго присутствует на всех частях растений, но питается и
размножается только на нижней стороне листа. Вред тепличной белокрылки
состоит в том, что питающие её стадии высасывают растительный сок с
листьев. При этом питающиеся особи выделяют сахаристые вещества, которые
попадают на листья нижних ярусов. На этих выделениях поселяются и активно
размножаются грибы Cladosporium sp и др. Внешне это проявляется в виде
плотного мицелиального и конидиального налёта различных цветных оттенков
(рис. 1). Наличие налёта на листках заметно снижает их фотосинтетическую
активность и они постепенно отмирают. Такой комплексный вред приводит к
тому, что вегетационный период растений сокращается на 1-1,5 месяца, в
зависимости от сроков и плотности заселения вредителя, а урожай плодов
снижается на 3-5 кг/м², а при отсутствии защитных мероприятий эти показатели
значительно возрастают.

Нами установлено, что имаго белокрылки в летний период может
мигрировать из теплиц в открытый грунт, заселяя аналогичные растения, на
которых она может питаться. Но как правило в этот период температура
воздуха находится в пределах 25-30 °С, а относительная влажность не
превышает 45-55 %. При таких гидротермических условиях открытого грунта
белокрылка не представляет опасности и имеет ограниченное, очажное
распространение, а с наступлением морозов погибает. На основании
проведенных нами исследований и наблюдений за тепличной белокрылкой,
биологический цикл развития вредителя можно представить схематически:
имаго живет 25-30 суток; яйцо – 7-12, личинки подвижные – 1-2, неподвижные
– 7-12; куколки – 10-14. В зависимости  от гидротермических условий
сформированных в тепличных сооружениях одна генерация белокрылки
длиться 25-40 суток. За летне-осенний период вегетации овощных культур
вредитель может формировать 10-12 поколений.

Долгосрочное регулирование численности белокрылки в тепличных
сооружениях является очень проблематичным технологическим процесом. В
первую очередь это связано с биологическими особенностями вредителя.
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В разные годы для их защиты были разрешены целый ряд инсектицидных
препаратов: Актелик, синтетические пиретроиды, Дакофол, Карбафос, Аплауд,
Конфидор, Маспилан, Толстар. В лабораторных и вегетационных опытах нами
была сделана оценка их технической эффективности. В таблице 1 представлены
экспериментальные данные по этому вопросу.

Таблица 1
Сравнительная техническая эффективность отдельных инсектицидов против

имаго тепличной белокрылки на растениях огурца и помидора в закрытом
грунте

Варианты
опыта

Норма
расхода

препарата
кг, л/л

Численность, шт Техническая
эффективность, %до опрыскивания после

опрыскивания
имаго личинка имаго личинка имаго личинка

Актелик,
40 % к.е. 4,0 45 110 0,0 48 100,0 56,3

Толстар, 10
% к.е. 0,5 66 115 15 89 77,2 22,6

Аплауд, 25
%с.п. 0,5 52 122 48 100 76,2 100

Анализ данных представленных в таблице показывает, что исследуемые
препараты по-разному проявляли инсектицидное действие на отдельные стадии
вредителя. Так, по варианту с применением Актелика препарат обеспечивает
стопроцентную смертность имаго (рис. 2), в то время как против личинок она
составила 56,3 %. Согласно данным производителя Толстар подавляет все
стадии вредителя. В наших опытах техническая эффективность по данному
препарату против имаго достигала 77,2%, а личинок 22,6%. Аплауд относиться
к группе РРР. По механизму действия - ингибитор роста хитина. По данному
варианту техническая эффективность против личинок составила 100%, а против
имаго 76,2%. На основании полученных экспериментальных результатов видно,
что их применение не дает желаемого технического эффекта.

В связи с санитарно-гигиеническими требованиями к овощной продукции
закрытого грунта в Украине и зарубежных странах, научные работники и
производственники ведут интенсивные поиски эффективных средств защиты от
тепличной белокрылки.

Во многих странах мира для регулирования численности белокрылки в
закрытом грунте широко используют паразита энкарзию обыкновенную
(Encarsia formosa). Наши исследования показали, что применение энтомафага
на протяжении ряда лет делает его постоянным компонентом тепличных
агроценозов, что способствует повышению эффективности его использования.
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Рис. 1. На сахаристых выделениях при питании белокрылки интенсивно
развиваются сапрофитные грибы, тем самым уменьшая фотосинтетическую

поверхность листьев огурца

Рис. 2. Технический эффект применения инсектицидов, для уничтожения,
имаго тепличной белокрылки (имаго на поверхности субстрата)
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Выводы.
1. Тепличная белокрылка на овощных культурах в закрытом грунте
распространена во всех световых зонах их выращивания.
2. Установлено, что вредитель отмечается ежегодно и имеет массовый характер
развития в летнее-осенний период вегетации овощных культур.
3. Экспериментально подтверждено, что разрешенные химические
инсектициды для защиты овощных культур от тепличной белокрылки не дают
желаемого технического эффекта.
4. Установлено, что наиболее перспективным, с технической и экологической
стороны, является введение в технологию выращивания огурца и помидора
паразита энкарзию обыкновенную (Encarcia formosa) .
5.  Использование комплексного  подхода защиты овощных культур от
тепличной белокрылки, позволяет максимально снизить пестицидную нагрузку
в тепличных агроценозах, тем самым ограничить их отрицательное влияние на
окружающую среду и получение экологически чистой овощной продукции.
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МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЩІРКИ ЗЕЛЕНОЇ LACERTA
VIRIDIS В УМОВАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПРИДНІСТЕР’Я

Меліксетян А.О., Тарасенко М.О.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнко

Обов'язковим етапом вивчення тієї або іншої групи живих організмів є
встановлення поширення видів і виявлення меж їх ареалів, що є особливо
важливим для широко поширених видів, які характеризуються певною
внутрішньовидовою мінливістю. Морфометричні показники є параметрами
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стабільності розвитку тварин, та останнім часом залучаються для вирішення
питань, пов'язаних з виявленням оптимальних умов розвитку особин в межах
популяцій [7].

Ящірка зелена (Lacerta viridis Linnaeus, 1758) є звичайним видом регіону
та поширена в більшості природних ландшафтів Хмельницького Придністер’я.
Однак, відомості про морфологічні особливості зеленої ящірки, внесеної до
третього видання Червоної книги України (2009) в регіоні є вкрай обмеженими,
що й визначає актуальність проведених досліджень.

Методика та матеріали. Матеріал дослідження був зібраний протягом
травня-серпня 2012 р. на території Хмельницького Придністер’я, переважно в
межах лучно-степових ділянок долин річок Смотрич, Мукша, Студениця та
Калюс; лісових узлісь, карєрів, а також Товтрового кряжу.

Морфометричні проміри ящірки зеленої проводились з використанням
штангенциркуля та сантиметрової лінійки за класичною методикою [6].

Дослідження мінливості забарвлення та рисунка лусочок проводились
лише прижиттєво та на статевозрілих ящірках. Відповідно до головних завдань
дослідження був зроблений акцент на ознаках, які характеризують лускатий
покрив ящірки зеленої. В якості досліджуваних ознак використовувались
традиційні показники [8].

Загалом, під час дослідження вимірювались наступні показники: L –
загальна довжина тіла; L.cd – довжина хвоста; L.p.1 – довжина передньої
кінцівки; L.p.2 – довжина задньої кінцівки; L.p.1-2 – відстань між передньою та
задньою кінцівками.

Загалом, за період дослідження здійснено відлов та поміряно 24 особини
ящірки прудкої (16 самців та 8 самок).

Зібрані матеріали були занесені до бази даних Microsoft Excel, а
подальший математично-статистичний аналіз здійснювався з використанням
програми Statistica 6.0.

Результати та обговорення. Зелена ящірка – є звичайним видом регіону
та зустрічається переважно на степових схилах яруг, балок, товтр, долинах
річок, в «дерезняках» та на узліссях.

За літературними даними довжина тіла зеленої ящірки становить до 150
мм [12], за іншими – не перевищує 380 мм [22]. Особини ящірки зеленої,
відловлені нами, мали довжину в середньому 219,5 (lim = 185-230 мм).

При цьому, за даними В.І. Таращука (1959) довжина тіла зеленої ящірки
становить понад 130 мм, а довжина хвоста – понад 250 мм. Ящірки відловлені
нами, в умовах Хмельницького Придністер’я, характеризувались меншими
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розмірами. Зокрема, довжина тіла становила 86,3 мм (lim = 71-108 мм), а
довжина хвоста – 133,3 мм (lim = 101-216 мм)

Хвіст в ящірки зеленої приблизно вдвоє довший від тулуба з головою.
Співвідношення довжини тулуба до довжини хвоста становить 0,37-0,57 (у
екземплярів з території України частіше 0,45-0,57). В ящірок відловлених на
території Хмельницького Придністер’я це співвідношення складало в
середньому 0,67 (lim = 0,56-0,94).

У самок та молоді це співвідношення звичайно більше, ніж у самців,
тобто самці, в більшості випадків, мають відносно довший хвіст. Так, в
проміряних нами самців співвідношення довжина становила 0,72, а у самок –
0,61. У молодих ящірок хвіст коротший, відношення довжини тулуба до
довжини хвоста становить 0,55-0,68.

Для зеленої ящірки характерний досить добре виражений статевий
диморфізм. Крім зазначеної різниці у відношенні довжини тулуба до довжини
хвоста, характерна також різниця у відносних розмірах голови (у самців голова
відносно більша). Так, співвідношення довжини голови до довжини тулуба у
самок складає в середньому 0,24 (lim = 0,20-0,27), а у самців в середньому 0,25
(lim = 0,22-0,28), що є вищими показниками за вказані В.І. Таращуком (1959):
для самок в межах 0,19-0,22 (останнє дуже рідко), а у самців від 0,21-0,22
(інколи до 0,25).

Не менш характерна також форма стегнових пор. У самців стегнові пори
значно більші, ніж у самок і мають форму косо розташованого, витягнутого овалу.
Весною, в період парування, пори бувають більшими і тоді кожна з них займає
майже всю порову лусочку. У самок стегнові пори дрібні, круглі, часто мають
вигляд невеликих цяток, розташованих по одній на кожній поровій лусочці.

Статевий диморфізм у ящірки зеленої проявляється й в ряді інших ознак
(рис. 1).

Зокрема, для самок характерний вищий фолідоз черевних лусочок. Якщо
фолідоз черевних лусочок (Fol.) у самців становить в середньому 28,8 (lim = 27-
31) лусочок, то у самок він становить 32,5 (lim = 32-33) лусочок. Загалом, таке
явище характерне для всіх представників родини [23].

В свою чергу, самці ящірки зеленої характеризуються довшими
кінцівками, в порівнянні із самками: (L.p1)  – на 1,7 мм,  а  (L.p2) – на 3,3.мм. в
той же час у самок відстань між кінцівками є більшою (L.p1-L.p2)  – на 2,5 мм.
Однак, на нашу думку ці показники є мінімальними і досить варіабельними й
при більшій вибірці можуть змінюватись, тому в порівнянні з попередніми не
беруться до уваги при визначенні статі.
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Рис. 1. Морфометричні ознаки (мм) самців та самок
зеленої ящірки Lacerta viridis в умовах Хмельницького Придністер’я

Висновки. За результатами проведених досліджень нами встановлено,
що на території Хмельницького Придністер’я зустрічається номінативний
підвид ящірки зеленої Lacerta viridis viridis L. Для зеленої ящірки характерний
статевий диморфізм, що проявляється у різниці співвідношення розмірів різних
частин тіла та фолідозу.
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НОВЫЕ НАХОДКИ АЗИАТСКОЙ БОЖЬЕЙ КОРОВКИ HARMONIA
AXYRIDIS (COLEOPTERA, COCCINELLIDAE) В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

Мерзликин И.Р.
Сумской государственный педагогический университет им. А.С.Макаренко

Азиатская божья коровка, коровка-арлекин, 19-пятнистая божья коровка
или гармония изменчивая Harmonia axyridis Pallas, 1773 (Coleoptera,
Coccinellidae) – один из самых быстро расселяющихся видов жуков. Она
внесена в список 100 самых опасных инвазионных видов мира [16].

Эту божью коровку долгие годы успешно разводили и применяли для
борьбы с тлями, червецами и щитовками, вредителями сельского и лесного
хозяйства. В США H. axyridis начали выпускать с 1916 г., в СССР – с 1927 г., в
западной Европе – с 1982 г. [15], в Украине – с 1960-х гг. [5]. Разведение жуков
считалось не только эффективным, но и безопасным средством биологической
борьбы. Выпущенные насекомые поедали вредителей на сельскохозяйственных
и лесных угодьях, после чего погибали сами. Однако около 20 лет назад
ситуация изменилась: божьи коровки стали приживаться в природе, образуя
устойчивые, быстро растущие популяции. Этот жук очень плодовит, хорошо
летает и легко приспосабливается к новым условиям [15].

Его распространение имеет негативные последствия, поскольку он не
только является серьезным кормовым конкурентом местных божьих коровок,
но и поедает их яйца и личинок. В результате их хищничества снижается
численность и других членистоногих. Божья коровка арлекин наносит
существенный ущерб сельскому хозяйству, поскольку повреждает яблоки,
груши и виноград.  У людей она может вызывать аллергию [15].  В связи с
этим интерес в Украине к этой божьей коровке в последние годы вырос
[4, 11].

В г. Киеве и Киевской области очаги Harmonia axyridis и отдельные
экземпляры были зарегистрированы в 2007 г. [12]. Она была найдена в
Закарпатской [9], Львовской, Волынской, Черновицкой, Одесской [14], Ивано-
Франковской и Черниговской областях [6, 7]. Причем количество поселений и
численность ее к 2011 г увеличилась вдвое [3, 13, 14]. Этот вид стремительно
распространяется на восток [15].

Кроме Черниговской области, которая граничит с Сумской областью,
гармония также была найдена в соседней Белгородской области (Россия) в 2004
и 2012 гг. [2, 15], где образовалась стабильная популяция этого вида.
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Если учесть, что размножается H. axyridis очень быстро, и что в областях,
граничащих с Сумской областью, она уже есть, то следовало ждать и здесь
находок этого жука, что и произошло 5.06 2012 г. на территории биостационара
Сумского педуниверситета в окрестностях с. Вакаловщина Сумского района
Сумской области, где была встречена одна особь Harmonia axyridis f. сonspicua.
[10].

Азиатская божья коровка была обнаружена еще в 4-х местах: в г. Сумы
(10.09, 15.09 и 20.12 2012 г., 10.02 2013 г. – по одной (в одном случае две)
особи в жилых помещениях по улицах Роменской (общежитие
педуниверситета),  Баумана и Труда)  и по одной особи 8.10.  2012  г.  –  в пгт.
Краснополье, 5.01 1013 г. – с. Рябушки Лебединского р-на и 12.01 2013 г – в
пгт. Липовая Долина. Все они были найдены высохшими в жилых
помещениях, куда забрались на зимовку с осени прошлого года вместе с
другими видами божьих коровок – в основном с двуточечной (Adalia
bipunctata) и реже – с семиточечной (Coccinella septempunctata). Среди 11
найденных єкземпляров (включая и в 2012 г) 7 особей были представлены
фенотипом succinea, 3 – spectabilis и 1 – conspicua [1, 4, 11]. При их
определении использовали источники [1, 4, 8].

Следует отметить, что многосотенные осенние зимовочные скопления,
которые она нередко образует, пока нами не выявлены.

В связи с обнаружением этого вида на территорию Сумщины и с
прогнозируемым ростом численности следует выявлять новые места обитания
H. axyridis с последующим их мониторингом.
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НОВЫЕ НАХОДКИ КРАСНОУХОЙ ЧЕРЕПАХИ TRACHEMYS SCRIPTA
ELEGANS (REPTILIA, TESTUDINES) В ПРИРОДНЫХ БИОТОПАХ

СУМЩИНЫ

Мерзликин И.Р.
Сумской государственный педагогический университет им. А.С.Макаренко

Широкое расселение красноухой черепахи Trachemys scripta elegansсо
(Wied-Neuwied, 1839) со свого первоначального места обитания в Северной
Америке [1] – один из немногочисленных примеров успешной экспансии
представителя отряда черепах в новые местообитания на новых континентах
[4].
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Группой по инвазийным видам Международного союза по охране дикой
природы T. scripta elegans включена в список 100 инвазийно опасных растений
и животных [5]. Красноухие черепахи натурализовались в природных биотопах
Европы. Отмечено обитание их и в Москве [4]. Это свидетельствует о
существовании угрозы инвазии этого вида и для Украины, где уже
зафиксированы встречи T. scripta elegans в городских водоемах [2].

Мы уже указывали на то, что первая наша находка красноухой черепахи
произошла 10.07 2005 г. на берегу озера Чеха в г. Сумы [3]. Дальнейшие
исследования позволили выявить новые находки этого вида.

15.06 2009 г. и 15.09 2012 г. в г. Сумы наблюдали по одному
экземпляру взрослых красноухих черепах на речке Стрелке. В сентябре 2012
г. на одном из прудов парка в г. Сумы неоднократно наблюдалась взрослая
особь этого вида.

17.08 2012 г. взрослую красноухую черепаху видели на берегу р. Псел
ниже Красного села (Сумской район) приблизительно в 10 км. ниже г. Сумы.

Обычно красноухие черепахи обитают преимущественно в городских
водоемах и водоемах ботанических садов [4]. В наших исследованиях мы также
встречали черепах в городских условиях, но настораживает тот факт, что они
проникают уже и в реки, что открывает возможность для их дальнейшего
расселения.

Пока еще маловероятно, что на Сумщине сформировалась устойчивая
популяция красноухих черепах, которая способна самовозобновляться. Но
такая угроза существует.
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ДО ВИКОРИСТАННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗЕЛЕНИХ
ЖАБ НА ПРИКЛАДІ PELOPHYLAX RIDIBUNDUS (AMPHIBIA,

RANIDAE) КІЛІЙСЬКОГО ГИРЛА

Некрасова О.Д.
Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

Останнім часом багато уваги приділяється проблемі стану довкілля. Для
цього розробляються та вдосконалюються різні методики щодо біоіндикації
навколишнього середовища [2]. Особливу увагу приділяють амфібіям, як
найбільш зручним та чутливим об’єктам-індикаторам [1-6 та ін.]. Зелені жаби
можуть бути використані як біологічні реагенти, оскільки мають високу
чутливість до якості води та різного роду забруднювачам. Але для того, щоб
працювати з досить поширеним гібридогенним комплексом – зелені жаби
Pelophylax esculentus complex, потрібно вміти діагностувати їх представників.
Так, внаслідок гібридизації озерної Pelophylax ridibundus та ставкової P.
lessonae жаб утворюється стійка гібридна алоплоїдна форма - P. kl. esculentus.
Тим більше, що цей комплекс на території Дунаю був недостатньо вивченим,
особливо популяційні системи островів вторинної дельти Кілійського гирла.
Тому оцінювались склад популяційних систем жаб, частота проявів
морфологічних порушень на прикладі стану дорсо-медіальної смуги: від
нормальної (гарно вираженої) до аномальної чи неповної (зигзагоподібної,
переривистої або асиметричної) [4]. Також вивчалось забарвлення дорсальної
сторони тіла жаб трьох основних градацій: зелений, зелено – коричневий,
коричневий.

Дослідження цього комплексу нами розпочалися вперше з 2008 р. на
території Кілійського гирла, тому що такі спостереження на території ще не
проводилися. За терміном досліджень (2008 – 2011 рр.) було оброблено,
сфотографовано та повернуто у місця перебування 829 екземплярів жаб з
одинадцяти моніторингових ділянок. Також  було оброблено 168 екземплярів
жаб з колекцій Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України.
Основу статистичної обробки результатів дослідження склав стандартний набір
методик та прийомів, що рекомендується для популяційних досліджень [3].

За весь термін досліджень (2008-2011 рр.)  було виявлено три типи
популяційних систем: R-Е-L типу (гібридна популяційна система, що
складається з озерних та ставкових жаб і гібридів) та зустрічається на островах
вторинної дельти Кілійського гирла (у 2010 р. зареєстрована ставкова жаба не
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тільки у внутрішніх затоках та водоймах, але і на узмор’ї та на морських
островах у 2011 р.); R-Е типу (складається з озерних жаб і гібридів) у м.
Вилкове (у невеличких водоймах) та у затоках Старостамбульського гирла та
тощо; R типу (складається з одних озерних жаб) на берегах великих водотоків
та забруднених водойм.  Представлено популяційні системи жаб
диференційовано залежно від стану біотопу і сукцесійних процесів, які там
відбуваються [5]. Розподіл типів популяційних систем на території у регіоні
загалом нерівномірний. На території м. Вилкове не було виявлено ставкову
жабу. Таким чином було встановлено, що чисельність Pelophylax lessonae та її
існування залежить від ступеню урбанізації та міського впливу на навколишнє
середовище. Озерна жаба зустрічалась у всіх біотопах, які було досліджено.
Тому при вивченні морфологічних особливостей амфібій у різних біотопах
особливу увагу приділяли еврибіонтному виду - озерній жабі.

При аналізі розподілу основних варіантів забарвлення тіла (табл. 1)
виявлено достовірні відмінності між видами. Не дивлячись на те, що на півдні
України жаб з коричневим забарвленням  більше, було виявлено залежність
кольорової гами від специфіки біотопів, віку та таксону. Залежність
забарвлення від статті було виявлено тільки у гібрида та ставкової жаби  [3]. На
досліджуваній території серед гібридів  спостерігались тільки самці.

Таблиця 1
Відсоток жаб з різним фоновим забарвленням на різних

модельних ділянках у 2011 р.

Вибірки та
локалітети N

Градації забарвлення жаб (%)
Зелений Зелено -

коричневий Коричневий

R 284 25,0±2,6 17,3±2,2 57,7±2,9
E 45 11,1±4,7 28,9±6,8 60,0±7,3
L 13 15,4±10,0 23,1±11,7 61,5±13,1

R, м. Вилкове 20 60,0±11,0 15,0±8,0 25,0±9,7
R, зат. Базарчук 42 62,0±7,5 17,5±5,9 20,5±6,2
R, г. Бистре 58 27,3±5,8 16,1±4,8 56,7±6,5
R, кордон Східне 24 16,7±7,6 20,8±8,3 62,5±9,9
R, морська коса
Кубанський 15 33,3±12,2 13,3±8,8 53,4±12,9

R, Коса Пташина 27 7,4±5,0 22,2±8,0 70,4±8,8
Примітки: N - кількість особин; R – озерна жаба; E – гібрид; L – ставкова жаба

Найбільша кількість коричневих озерних жаб було виявлено у популяціях,
розташованих біля морського узбережжя та серед молодих особин. Зелених
дорослих жаб більше  у популяціях в околицях м. Вилкове - до 60-62%.   Це
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мабуть пов’язано з маскуванням та з тим, що серед мутних вод, що цвітуть й
мають зеленуватий колір зелених жаб помітно менше. При дослідженні цього
комплексу жаб Києва та околиць було також встановлено, що на території міста
зелених озерних жаб більше.

Нами також було виявлено біотопічні особливості щодо стану та прояву
дорсо-медіальної смуги у різних популяційних системах (табл. 2). Раніше нами
було встановлено, що у біотопах з сильним забрудненням частка особин із
зигзагоподібною або переривистою, асиметричною дорсальною смугою може
сягати більше ніж 50% [3-4]. Найбільша доля аномальних проявів
спостерігалися у популяції (біля кордону Циганка, недалеко від кордону з
Румунією, 2010 р.) серед озерних жаб з асиметричною аномальною дорсо-
медіальною смугою становить до 56,0%.  У 2011 р. максимальні значення цих
проявів спостерігаються у популяції - м.   Вилкове та о.  Єрмаків,  які теж
знаходяться недалеко від Румунії та мають різне антропогенне навантаження –
до 42,1% та 43,8% відповідно.  Найменша доля цих проявів спостерігалась у
молодих жаб з новостворених популяцій.

Таблиця 2
Частота особин з аномальними проявами стану дорсо-медіальної

смуги у  вибірках зелених жаб у 2011 р. (%).

Ділянки та форми Без
смуги

Зі смугою
Всього Нормальна Деформована

R 44,4±2,9 55,6±2,9 24,3±2,5 31,3±2,8
E 0 100 68,2±6,9 31,8±6,9
L 7,7±3,4 92,3±7,4 61,5±13,5 30,8±12,8

R, м. Вилкове 47,4±11,2 52,6±11,2 10,5±6,9 42,1±11
R, зат. Базарчук 39,2±7,5 60,8±7,5 21,7±6,4 39,1±7,5
R, г. Бистре 35,2±6,3 64,8±6,3 31,5±6,1 33,3±8,6
R, кордон Східне 40,9±10,0 59,1±10,0 22,7±8,6 36,4±9,8
R, морська коса
Кубанський 46,7±12,9 53,3±12,9 20,0±0,3 33,3±12,2

R, Коса Пташина 48,2±9,6 51,8±9,6 29,6±8,8 22,2±8,0
Примітки: R – озерна жаба; E – гібрид; L – ставкова жаба (див. табл. 1).

На інших біоіндикаційних характеристиках ці зміни не відображаються.
Аналіз результатів довгострокових досліджень показав, що всі   популяційні
показники у часі досить динамічні.  Наприклад, частота зустрічей особин
озерних жаб з деформованою дорсо-медіальною полосою у м. Вилкове
збільшилась за 4 роки, а у г. Бистре коливається  у межах середніх показників
для виду у даному регіоні. Всі ці особливості потрібно вивчати тільки при
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можливості встановлення таксономічної приналежності представників
комплексу. Та поява чи відсутність виду на території може слугувати
індикатором стану екосистеми. А наявність певних морфологічних
особливостей чи відхилень у жаб є біомаркером стану навколишнього
середовища.

Таким чином на прикладі зелених жаб було встановлено, що популяції
тварин які співіснують з людьми та знаходяться під постійним антропічним
пресом мають певні морфологічні особливості які можливо використовувати
для біоіндикації та прогнозувати можливі зміни у стані навколишнього
середовища.
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РОЛЬ АГРОЦЕНОЗІВ ПОДІЛЬСЬКОГО ПОБУЖЖЯ У ЗБЕРЕЖЕННІ
ОРНІТОРІЗНОМАНІТТЯ В ПІСЛЯ ГНІЗДОВИЙ ПЕРІОД

Новак В.В.
Кам’янець-Подільський національний університет ім.. І. Огієнка

В Україні, і на Поділлі зокрема, агроценози становлять 70-72% від усієї
території[1] і навряд чи їх площа в майбутньому зменшуватиметься. У зв’язку з
цим зростає роль агроценозів у збереженні біорізноманіття і зокрема
різноманіття орнітофауни. Особливості структури і функціонування
агроценозів зумовлюють формування певного типу орнітокомплексу із
своєрідною орнітофауною для різних видів агробіотопів. Хоча орнітофауна с/г
угідь різних регіонів України має багато спільного, все ж є й певні особливості
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видового складу,  які залежать як від вирощуваних с/г культур,  так і від
прилеглих до них біотопів.

Наші дослідження проводились протягом 2006-2013 років на території
центрально-східних (Летичівський, Деражнянський, Хмельницький,
Старосинявський) районів Хмельницької області. Протягом періоду
досліджень, з метою вивчення біорізноманіття,  нами фіксувались зустрічі
різних видів птахів, вказувалась  кількість особин, агроценоз і характер
перебування, особливості поведінки  та інші параметри. Для цього нами було
вибрано постійні маршрути довжиною 2 і 3 кілометри, які проходили по різних
агроценозах регіону. Обліки проводились маршрутним методом з фіксованою
шириною смуги виявлення птахів. Всього з обліками було пройдено 570 км, з
них навесні (міграція) – 126, восени (міграція) – 221 і взимку (зимівля) – 223 км.

За час наших досліджень у різних агроценозах Подільського Побужжя
нами було виявлено 102 види птахів, що становить 33% орнітофауни
Хмельниччини[2] та 42% – Подільського Побужжя[4]. У період осінньої
міграції відмічено 90 видів (31% видів області), з них 82 – відмічено в
ранньоосінній період (до 15.10), а 51 – в пізньоосінній (до 01.12). Аналізуючи
розподіл видів по окремих агроценозах виявлено, що в окремому агроценозі
зустрічається від 26 до 53 видів. Найчастіше все ж зустрічається 37-39 видів.
Найбагатшим за видовим складом є стерня після збору зернових, тут
зустрічається 53 види. Саме в цьому агробіотопі поєднується хороша кормова
база як для зерноїдних, так і для комахоїдних птахів і хижаків. Висока стерня
також захищає птахів від вітру та можливих ворогів. На жаль, такий агроценоз
на більшості площ має короткий термін існування (швидко переорюється).
Практично не поступаються орніторізноманіттям городи, які оточують села
Побужжя. Висока мозаїчність с/г культур та їх площ зумовлює й високе
орніторізноманіття. Саме тут відмічено 51 вид птахів. Найбільш
видоспецифічним агроценозом є необмолочена кукурудза і соняшник. Так як ці
рослини утворюють рослинні угрупування схожі на чагарники чи зарості
очеретів, то це приваблює сюди типові лісові і лучно-очеретяні види, які в
інших агроценозах практично не зустрічаються. Лише тут в межах агроценозів
спостерігається 11 видів: вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita, вівчарик
весняний P. trochilus,  вівчарик жовтобровий P. sibilatrics, очеретянка лучна
Acrocephalus shoenobaenus, очеретянка чагарникова Acrocephalus palustris,
вільшанка Erithacus rubecula та інші).

На зимівлі в агроценозах відмічено 43 види птахів. За статусом
перебування зимуючі види агроценозів можна розділити на такі групи: 18 видів
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– осілі; 11 – осілі види, у яких певна частина особин здійснює перельоти; 5 – це
види, які прилітають на зимівлю з північних територій; 5 – гніздові види
регіону, незначна кількість особин яких лишається на зимівлю; 3 – види, які в
регіоні зустрічаються на міграціях, а інколи лишаються зимувати. В окремі
зимові місяці кількість видів зареєстрованих на зимівлі на відкритих територіях
коливається від 12 до 28. Це становить від 34% до 50% видів, які взагалі
спостерігались у ці місяці в усіх біоценозах регіону[3]. У цей час найбагатшими
за орніторізноманіттям є агроценози утворені на місці полів, що були під паром
та стерня зернових. Саме тут тримаються червонокнижні види: лунь польовий
Circus cyaneus і сорокопуд сірий Lanius excubitor.

В період весняної міграції на агроценозах Побужжя виявлено 80 видів
птахів. У цей час найбагатшими за орніторізноманіттям є поля з кукурудзяною
стернею. Такий агроценоз створює чудові умови для живлення, відпочинку
птахів та дає можливість успішно перечекати негоду, коли раптово
повертається похолодання з вітром і снігом (як це було навесні 2013 року).
Дещо менше видів на стерні інших зернових чи посівах озимих культур.
Особливо приваблюють птахів ті агроценози, де утворюються невеличкі
мілководні тимчасові водойми. Чисельність птахів на агроценозах у весняний
період є найвищою у порівнянні з іншими сезонами. Так, шпаки Sturnus vulgaris
інколи утворюють зграї до 7000 ос., жайворонки польові Alauda arvensis -  до
500 ос., вівсянки очеретяні Emberisa shoeniclus – до 60 ос. і т.д.

За час досліджень на агроценозах відмічено перебування 10 видів
занесених до Червоної книги України: лелека чорний Ciconia nigra, шуліка
чорний Milvus  migrans, підорлик малий Aquilla pomarina, лунь польовий, лунь
лучний Circus  pygargus, балабан Falco cherug, журавель сірий Grus grus, синяк
Columba oеnas, сова болотяна Asio flammeus, сорокопуд сірий.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ ОСОБЕЙ В ПОПУЛЯЦИИ LACERTA AGILIS L.

Песков В.Н.
Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины

Представления о биологическом разнообразии – разнообразии живых
организмов – составляют теоретическую основу одной из ключевых парадигм
современной биологии [2, 3, 6]. При этом морфологическое разнообразие
рассматривается в качестве одной из важнейших компонент биологического
разнообразия и в этом плане представляет самостоятельный интерес как
предмет специального научного исследования [3, 4].

На сегодняшний день среди ученых нет единства в понимании того, что
следует понимать под морфологическим разнообразием и чем оно отличается
от морфологической изменчивости [1, 3, 4]. В настоящем исследовании под
морфологическим разнообразием особей в природных популяциях животных
будем понимать всю совокупность морфологических различий между ними,
обусловленных их биологической разнородностью, т. е. принадлежностью к
той или иной внутрипопуляционной биологической группе (возрастной,
половой, биотопической, сезонной и т.п.).

Из сказанного становится очевидным, что изучение морфологического
разнообразия животных является прямым продолжением исследований их
морфологической изменчивости. При этом конечный результат изучения
индивидуальной изменчивости особей – данные о «сходстве–различии» между
ними – выступают в качестве исходного материала для анализа
морфологического разнообразия. Последнее удается выявить только тогда,
когда обнаруживается четкая структурированность сходственных отношений,
то есть наличие в популяции морфологически дискретных групп. Анализ
соотношения особей, входящих в состав этих групп, является первым шагом в
изучении биологического разнообразия на популяционном уровне.

Изложенные выше теоретические соображения рассмотрены на примере
изучения морфологической изменчивости и биологического разнообразия
особей в популяции прыткой ящерицы (Lacerta agilis L., 1758) с острова
Труханов (Киев). 46 самцов и 40 самок разного возраста были собраны в мае
2008 года и обработаны А.Ю. Малюк, за что я ей очень признателен.

Каждую ящерицу измеряли с помощью штангенциркуля, линейки с
точностью до 0,1 мм и окулярмикрометра стереомикроскопа МБС-9 (х8) по
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схеме включающей 25 признаков: длина тела (L.) и туловища (L. cr.); длина (L.
c.),  ширина (Lt. c.) и высота (A. c.) головы; расстояние от глаза до конца морды
(D. r.-o.), от ноздри до переднего края глаза (D. n.-o.), от заднего края глаза до
барабанной перепонки (D. tym.-o.), между ноздрями (Sp. in.); длина глаза (L. o.)
и барабанной перепонки (L. tym.); ширина головы на уровне сочленения
второго и третьего надглазничных щитков (Lt. c. so.); длина передней (P. a.) и
задней (P. p.) конечности, четвертого пальца передней (D. q. m.) и задней (D. q.
p.) конечности; длина (L. an.) и ширина (Lt. an.) анального щитка; диаметр
локтевого (Cr. a. c.) и коленного (Cr. a. g.) суставов; ширина (Lt. cr. рelv.) и
высота (A. cr. рelv.) туловища в области таза;  длина (L. cd.) и толщина (Cr. cd.)
хвоста; ширина туловища на уровне второго верхнего ряда брюшных щитков
(Lt. cr. stern.). Длина хвоста в работе не анализируется, поскольку у многих
особей хвост был утрачен или деформирован.

Изменчивость морфометрических признаков у прыткой ящерицы изучали
с использованием факторного анализа (метод ГК) с целью выяснения природы
этой изменчивости. На основе абсолютных значений признаков, величина
которых выражена в мм, рассчитывали относительные (безразмерные) их
значения. Для этого исходное значение каждого признака делили на его среднее
арифметическое в исследуемой выборке. Общие размеры тела (LL) каждой
особи оценивали по среднему арифметическому относительных значений всех
признаков у данной особи.

Индивидуальную изменчивость самцов и самок по линейным размерам
тела оценивали, сравнивая всех особей друг с другом по относительным
значениям 24 признаков с использованием DE. Поскольку самцов и самок
изучали отдельно, было получено две матрицы DEL, которые, затем,
анализировали с использованием факторного анализа. На этом этапе
исследования ящериц сравнивали друг с другом не по совокупности
морфологических признаков, а по DE, то есть по величине и характеру их
сходства с другими особями выборки.

В результате вместо факторных нагрузок признаков на ГК получали
коэффициенты факторной корреляции каждой особи с ГК1 и ГК2. Ящериц
идентифицировали по величине и знаку этих коэффициентов, при этом
учитывали только статистически достоверные значения коэффициентов (P <
0,05). Разнообразие особей в популяции оценивали с использованием индекса
Шеннона [2]. Все расчеты выполнены с помощью статистических пакетов
Statistica для Windows, V. 6.0. и PAST 2.14.
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Результаты и их обсуждение. Согласно результатам факторного анализа,
установлено, что первая главная компонента (ГК1), остаточная дисперсия
которой составляет 97%, а факторные нагрузки признаков варьируют от 0,930
до 0,996, отражает возрастную изменчивость линейных размеров тела в
постэмбриональном развитии прыткой ящерицы. Поэтому основные различия
между особями в выборке – это возрастные различия по общим размерам тела
(размерам всех анализируемых признаков), которые оценивали с
использованием DE, рассчитываемой по относительным значениям 24-х
морфометрических признаков. Полученную матрицу DEL обрабатывали с
использованием факторного анализа. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1
 Статистические характеристики внутрипопуляционных групп

самцов прыткой ящерицы разного возраста
Возрастные
группы самцов

n Факторные корреляции Длина тела,
мм

Общие размеры
тела

ГК1 ГК2 L LL
Adultus 20 0,80 – 0,90 0,34 – 0,57 76,8 – 92,5 1,15 – 1,34
Adultus-subadultus 6 0,71 – 0,77 0,61 – 0,67 71,6 – 79,8 1,09 – 1,13
Subadultus-adultus 3 0,61 – 0,66 0,73 – 0,77 67,9 – 73,0 1,07 – 1,08
Subadultus 5 -0,03 – 0,47 0,87 – 0,99 59,9 – 68,9 0,93 – 1,03
Juvenis 12 -0,92 – -0,97 -0,34 – 0,07 34,6 – 50,2 0,51 – 0,75
Примечание. Полужирным шрифтом выделены достоверные коэффициенты факторных
корреляций.

В результате факторного анализа матрицы DEL было установлено, что
структура сходственных отношений в выборке самцов описывается первыми
двумя ГК на 97,7%. При этом ГК1, на которую приходится 67,0% остаточной
дисперсии, «маркирует» группу взрослых самцов с высокими положительными
коэффициентами факторных корреляций (0,80 – 0,90) с этой компонентой и
группу ювенильных с высокими, но отрицательными значениями факторных
корреляций (-0,92 – -0,97). Полувзрослые ящерицы характеризуются высокими
положительными значениями факторных корреляций (0,87 – 0,99) с ГК2. Кроме
названных трех возрастных групп самцов, можно выделить еще две группы с
почти одинаковыми значениями факторных корреляций с ГК1 и ГК2. Самцов,
которые имеют статистически достоверные факторные корреляции с ГК1 (0,71 –
0,77) и не достоверные, но близкие по величине с ГК2 (0,61 – 0,67), логично
отнести к возрастной группе «аdultus-subadultus». К группе «subadultus-adultus»
следует отнести самцов со статистически достоверными факторными
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корреляциями с ГК2 (0,73 – 0,77) и недостоверными, но высокими значениями –
с ГК1 (0,61 – 0,66).

Аналогичным образом были выделены такие же возрастные группы у
самок этой популяции (табл. 2).

Таблица 2
Статистические характеристики внутрипопуляционных групп

самок прыткой ящерицы разного возраста
Возрастные
группы

n Факторные корреляции Длина тела,
мм

Общие размеры
тела

ГК1 ГК2 L LL
Adultus 10 0,80 – 0,90 0,42 – 0,58 74,4 – 88,8 1,19 – 1,29
Adultus-
subadultus

4 0,70 – 0,75 0,62 – 0,69 75,3 – 81,4 1,15 – 1,18

Subadultus-
adultus

5 0,60 – 0,69 0,71 – 0,79 70,2 – 76,7 1,10 – 1,14

Subadultus 8 -0,20 – 0,54 0,83 – 0,97 60,0 – 72,4 0,97 – 1,09
Juvenis 13 - 0,92 – -0,97 -0,19 – -0,38 36,2 – 50,0 0,61 – 0,76
Примечание. Полужирным шрифтом выделены достоверные коэффициенты факторных
корреляций.

Таким образом, используя изложенный выше алгоритм многомерного
анализа морфологической изменчивости и морфологического разнообразия, в
весенней выборке ящериц по линейным размерам тела с учетом пола удается
выделить до 10 поло-возрастных групп животных. При этом, разнообразие
самцов и самок по возрасту (Н = 2,147) значительно больше, чем разнообразие
самцов (Н = 1,354) и самок (Н = 1,474), рассматриваемых отдельно. Различия
между самцами и самками статистически не достоверны.

Важно отметить тот факт, что ящерицы соседних возрастных групп не
перекрываются по общим размерам тела (LL), однако, по его длине (L) все
группы, кроме ювенильных, заметно перекрываются (табл.1 и 2). Эти данные
подтверждают точку зрения некоторых авторов о некорректности определения
возраста ящериц только по длине их тела [5], в то время как, по его общим
размерам (LL) возрастные группы у ящериц дифференцируются достаточно четко.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ІНВАЗІЙ ГОРІХІВКИ
NUCIFRAGA CARYOCATACTES L. НА ПОЛТАВЩИНІ

Попельнюх В.В., Бажан А.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка.

У межах України горіхівка гніздиться в Карпатах та на північному сході
Полісся, де найбільш південна межа проходить територією Деснянсько-
Старогутського НПП (Старогутський лісовий масив) в Сумській області [6]. У
позагніздовий період ( в основному осінньо-зимовий ) вона може зустрічатись
на всій території України, оскільки відноситься до інвазійних видів [7], для
яких притаманні нерегулярні переміщення у не типові для неї місця. Таким
чином статус її в Україні – гніздовий, кочовий та залітний вид для багатьох
областей [3, 5].

Інвазіям горіхівки у Середньому Придніпров’ї були присвячені спеціальні
довготривалі дослідження в осінньо-зимовий період, які показали, що вони
траплялись у 1989, 1992, 1998 та 2009 роках, а найбільш масові – у 2008 році
(табл. 1) [2].

З наведеної таблиці видно, що за період досліджень було 19 випадків
зустрічей з цим видом, під час яких відмічено 57 птахів. Горіхівок переважно
реєстрували у зимовий період, і лише у 2-х випадках – весною (друга декада та
кінець травня), ще дві зустрічі були в кінці вересня.

На Полтавщині спеціальні дослідження за інвазіями цього виду не
проводились, за виключенням фрагментарних спостережень, якими були
охоплені західні частини області [2]. З літературних джерел лише відомо, що
горіхівок у місті Полтава зустрічали в першій половині ХХ століття [1]. Так, у
серпні-вересні 1911 року спостерігали одиноких птахів чи зграйки з 3-4 особин
в саду Плодоягідного технікуму (нині Аграрного коледжу). У першій декаді
жовтня 1944 року вони в помітній кількості з’явились в околицях та самому
місті. Міграцію цього виду спостерігали у місті також 13 жовтня 1947 року під
час якої відмічали зграйки із 3-4 птахів [1].
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Таблиця 1
Інвазії горіхівки в Середньому Придніпров’ї

№
з/п

Дата
реєстрації

Кількість
особин

Місце реєстрації

1 28.05. 89 1 Околиці м. Канів
2 25.10.92 1 Канівський природний заповідник
3 17.10.98 1 Острови Канівського водосховища
4 15.10.98 2 Острови Канівського водосховища
5 28.09.08 1 Черкаська обл. (околиці с. Чапаївка)
6 29.09.08 11 Черкаська обл. (околиці с. Чапаївка)
7 05.10.08 8 Черкаська обл. (околиці с. Чапаївка)
8 19.10.08 16 Черкаська обл. (околиці с. Чапаївка)
9 11.10.08 1 Черкаська обл. (Чорнобаївський р-н)

10 11.10.08 1+1 Черкаська обл. (Чорнобаївський р-н, с. Жовнино)
11 11.10.08 3 Полтавська обл. (Глобинський р-н, о. Жовнино,

Кременчуцьке водосховище)
12 18.10.08 1 Черкаська обл. (Чигиринський р-н, с. Суботів)
13 02.11.08 2 м. Канів
14 10.11.08 2 м. Черкаси
15 20.01.09 1 Черкаська обл. (м. Золотоноша)
16 21.11.09 1 Черкаська обл. (м. Золотоноша)
17 21.02.09 1 Київська обл. (Переяслав-Хмельницький р-н)
18 27.03.09 1 м. Черкаси
19 2-га декада 06.09 1 м. Черкаси

За останні десятиріччя відомо лише три випадки (крім того, що наведений
у таблиці ) зустрічі горіхівки на Полтавщині. Так, одну особину бачили у січні
2009 року в м. Кременчук. Інша – спостерігалась нами 7-9 липня 2010 року в
пониззі р. Ворскла на території адміністративно-наукового центру РЛП
«Нижньоворсклянський», де цей вид раніше не відмічався [4]. Ще двох птахів
бачили в обласному центрі наприкінці січня 2013 року на території військового
госпіталю (усне повідомлення В. Смоляра).

Літня реєстрація горіхівки у 2010 році, хоча й не означає її гніздування,
але підтверджує той факт, що її інвазії можуть відбуватись і в інші періоди
(крім більш типових – осінньо-зимових ). Напевно дані, які наведені в таблиці,
були б більш коректними та повними, коли б облік інвазійних видів
розпочинався не з кінця вересня, а проводився протягом усього року [2].

Приблизно в такі ж періоди (як в таблиці) інвазії горіхівки реєстрували і в
інших областях – Сумській, Київській, Харківській, Одеській та
Дніпропетровській, що вказує на відносну масовість та поширеність цього
явища хоча б у східній частині країни [2].
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ИЕРАРХИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ
СЛОЖНОСТЬ ПРЯМОКРЫЛЫХ (INSECTA, ORTHOPTERA) В

ЭКОСИСТЕМАХ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Пышкин В.Б., Пузанов Д.В.
Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского

Для сохранения биологического разнообразия на Крымском полуострове, в
настоящее время, реализуется «Программа формирования региональной
экологической сети в Автономной Республике Крым на период до 2015 года». Для
создания экоцентров сети и их ядер биоразнообразия, необходима новая стратегия
в оценке разнообразия всех компонентов экосистем и в первую очередь
насекомых – наиболее разнообразного таксона мировой фауны.

Изучение разнообразия прямокрылых экосистем Крымского полуострова
проводилось в рамках проекта – BisCrim (БиоИнформационнаяСистема Крыма).
Его основу представляет Банк Баз Данных, сложная структура которого является
информационным отражением состава, состояния, взаимообусловленности и
взаимосвязи всех компонентов экосистем Крыма включая насекомых [1].
Создание баз данных насекомых в проекте BisCrim, проводится по программе
CrimInsecta – информационная система, предназначенная для сбора, хранения и
объединения авторских разработок по видовому составу, экологии, хорологии и
биоразнообразию насекомых Крыма [2]. Организационной основой базы данных
«Orthoptera» являются материалы фондовой коллекций Таврического
национального университета, многих частных коллекций, а также литературные
источники [3,4,5 и др.].

В комплексной оценке разнообразия Orthoptera в экосистемах полуострова
применялись алгоритмы рекомендованные Е.Г. Емельяновым [6] с применением

http://dsnpp.narod.ru/
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показатель таксономического разнообразия, Hi – показатель видовой
насыщенности i-го таксономического уровня, N – число анализируемых уровней.

База данных «Orthoptera» включает сведения о 105 видах прямокрылых
Крыма, их биологии, экологии и хорологии. Основу ортоптерофауны полуострова
составляют виды с палеарктическим (19%), транспалеарктическим (15,2%) и
средиземноморским (15,2%) ареалом. Достаточно большую группу составляют
эндемичные виды (13,3%). Большинство прямокрылых относится к хортобионтам
(23,62%), факультативным хортобионтам (17,31%), травоядным хортобионтам
(15,58%), фиссуробионтам (11,57%), герпедобионтам (11,33%) и фитофилы
(10,74%). Небольшую группу составляют открытые геофилы (6,89%),
тамнобионты (4,00%) и мирмекофилы (1,33%).

Таксономическое богатство фауны прямокрылых Крымского полуострова
представлено 59 родами, 16 подсемействами, 10 семействами, 5 подсемействами и
2 подотрядами, сумма таксонов – 197. Наибольшим  видовым и таксономическим
богатством прямокрылых (100 видов, сумма таксонов 187) обладают экосистемы
Горной провинции, занимающие всего 1/4 площади полуострова. Их видовое
разнообразие (Hspe) - 6,644, разнообразие насыщенности видами родов (Hgen)  -
5,419, разнообразие насыщенности видами подсемейств (Hр/fem) - 3,072 и
разнообразие насыщенности видами семейств (Hfem) - 2,092 гораздо выше, чем в
экосистемах Степной провинции занимающую 3/4 площади полуострова. Видовое
и таксономическое богатство прямокрылых в степных экосистемах составляет
всего 62 вида, сумма таксонов 132. Они уступают горнолесным экосистемам по
видовому разнообразию (Hspe) 5,954, разнообразию насыщенности видами родов
(Hgen) 5,194), подсемейств (Hр/fem) 3,053 и семейств (Hfem) 2,086. Перечисленные
показатели таксономического разнообразия во многом определяют сложность
структурной организации прямокрылых в биоценозах изучаемых экосистем.

Сложность (С) таксономического разнообразия прямокрылых в степных
экосистемах (2,423) выше, чем горнолесных экосистемах (2,398). Среди
горнолесных экосистем, наиболее высокий показатель сложности отмечен для
экосистем южнобережного субсредиземноморья (2,447). Показатели их видового и
таксономического богатство (73 вида, сумма таксонов 148), видового
разнообразия (6,190) ниже, чем в экосистемах Предгорной лесостепи (видовое
богатство 84 вида, сумма таксонов 159, Hspe 6,392) и Главной горно-лугово-лесной



222

гряды (видовое богатство 78 вида, сумма таксонов 151, Hspe 6,285). Но показатели
иерархического разнообразия высших таксонов прямокрылых южнобережных
экосистем выше (Hgen5,256, Hр/fem3,154, Hfem2,125, Hn/fem 1,792), чем лесостепных
(Hgen5,207, Hр/fem2,970, Hfem1,984, Hn/fem 1,680, С 2,365) и горно-лугово-лесных
экосистемах (Hgen5,069, Hр/fem3,041, Hfem2,059, Hn/fem 1,747, С 410).

Вероятно, это происходит из-за того, что экологическая емкость среды
степных экосистем гораздо ниже, чем горнолесных, что видно по их видовому
богатству и сумме таксонов. Уменьшение емкости среды приводит в целом к
упрощению структурной организации прямокрылых биоценоза, что
компенсируется усложнением структуры таксономических отношений. В
условиях ограниченности ресурсов, предоставляемой экосистемой – видам, и
происходящим в связи с этим снижением количества разнообразия,
функциональная устойчивость комплекса поддерживается за счет повышения
качественного разнообразия.
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В.Б. Создание региональных баз данных насекомых: проект СrimInsecta / Пышкин В.Б.,
Естафьев А.Л., Громенко В.М. // Динамика научных исследовании-2004. -Днепропетровск:
наука и образование, Серия: География, Том 14, 2004.-С. 26-27.3. Пышкин В.Б.Эколого-
фаунистический обзлр прямокрылых  (Insecta: Orthoptera) Крыма / Пышкин В.Б., Высоцкая
// Культура народов причерноморья,  № 206 : Симферополь, 2011. – С. 199-206. 4. Пышкин
В.Б. Эколого-географический обзор прямокрылых   (Insecta: Orthoptera) Крыма / Пышкин
В.Б., Высоцкая Н.А.  // Ученые запмски ТНУ им. В.И.Вернадского, Т. 24 (63), №2 Серия
биология, химия: Симферополь, 2011.- С.231-240. 5.  Пышкин В.Б., Разнообразие
прямокрылых (Insecta: Orthoptera) в Предгорных и Горных экосистемах Крымского
полуострова/ Пышкин В.Б., Кобечинская, В.Г., Громенко В.М. // Материалы научной
конференции «Ломоносовские чтения 2008»-ЧФ МГУ АР Крым Севастополь: ЭКОСИ-
Гидрофика, 2008.-С.60-62. 6. Емельянов И. Г. Разнообразие и его роль в функциональной
устойчивости и эволюции экосистем / И.Г. Емельянов – Киев,1999.-168 с.

ЗНАХІДКИ ШАКАЛА НА ПІВДНІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Редінов К.О.
Регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса»

Національний природний парк «Білобережжя Святослава»

Шакал (Canis aureus) – хижак, який активно заселяє терени України.
Вперше його було знайдено в 1998 р. в Одеській області [1]. За останні роки
з’явилися свідчення про непоодинокі знахідки виду на півдні та заході України,
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включаючи Крим, але в Миколаївській області шакала не реєстрували [3].
Найближчими місцями знахідок виду є верхів’я Тилігульського лиману (2002
р., Одеська обл.) [3] та пониззя Дніпра (2010 р., ок. м. Цюрупинськ) [2]. Отже,
можна було очікувати знахідки виду й на Миколаївщині.

Вперше нам вдалось отримати інформацію про знахідку шакалу на
Миколаївщині в 2008 р. Самця здобуто мисливцем 22.10.2008 р. в балці
поблизу Тилігульського лиману, між с. Ташино та с. Анатоліївка Березанського
р-ну. У автора є фото цієї особини та пучок хутра. Особина є молодим
екземпляром, що підтвердив М.В. Роженко переглянувши фотографії.

Від мисливців та єгерів отримано інформацію про 6 випадків здобуття
шакалів в Очаківському районі в останні роки.

В грудні 2010 р. шакала здобуто між с. Коцуруб та м. Очаків та самку
28.11.2012 р. біля с. Солончаки (автором переглянуто фото з мобільного
телефону).

Біля с. Іванівка 24.02.2013 р. за допомогою мисливських собак вигнано з
старого саду двох особин (пару ?), здобутий шакал виявися самкою, з нього
зроблено опудало, котре оглянуто автором.

Ще трьох шакалів здобули біля с. Куцюруб, с. Солончаки та с. Парутіно
взимку 2012/2013 рр. У двох випадках біля садиб, де вони робили спроби
полювати на домашніх птахів у світлу частину доби. Достовірність цих даних
нами не перевірено, але виходячи з інших знахідок, вони заслуговують на
увагу.

В Україну шакали потрапляють чотирма головними шляхами [2, 3]. В
Миколаївську область вони безперечно потрапили з Одещини, куди вселись
тварини з Румунії. Зауважимо, що в Одеській області, у дельті Дністра, шакал
успішно розмножується [3].

Поки наявних даних недостатньо, щоб говорити про формування
осередку розмноження шакалу на півдні Миколаївської області. На
Кінбурнський півострів проникнення виду можна очікувати з материкової
частини, по кризі через Дніпро-Бузький лиман або зі сторони Херсонської
області по суші.

Цікаво, що вселення виду відбувається на фоні існування досить
чисельної і широко розповсюдженої популяції вовка (Canis lupus), який є
природним ворогом та трофічним конкурентом шакала. Шакал в свою чергу
виступає в ролі трофічного конкурента лисиці (Vulpes vulpes) та єнотовидної
собаки (Nyctereutes procyonoides).
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ССАВЦІ (MAMMALIA) З ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ В РІВНИННІЙ
ЧАСТИНІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Скільський І.В.*,**, Мелещук Л.І.**, Тащук М.В.***
*Чернівецький обласний краєзнавчий музей

**Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
***Чернівецький факультет Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»

Для рівнинної частини Чернівецької області (РЧ; Прут-Дністровське
межиріччя) характерні надзвичайно цікаві особливості теріофауни.
Інтенсивний розвиток протягом останніх десятиліть у цьому регіоні лісового
й сільського господарства, рекреації та туризму, і недостатність
природоохоронних заходів спонукають нас до необхідності аналізу видового
складу в першу чергу вразливих, рідкісних і зникаючих ссавців. Дослідження
частково проведені в рамках виконання теми «Організація моніторингу
сучасних тенденцій динаміки раритетної флори і фауни Буковини у зв’язку зі
змінами клімату з використанням ГІС-технологій» (№ держреєстрації
0113U003244).

Мета нашої роботи полягала в тому, щоби встановити сучасний видовий
склад і територіальний розподіл ссавців РЧ, занесених до Червоної книги
України (2009 р.). Для її вирішення були поставлені такі завдання: виокремити
«червонокнижні» види, охарактеризувати їх поширення та з’ясувати
созологічний статус (категорії охорони).

За результатами проведення польових досліджень (численні короткочасні
виїзди й експедиції протягом 1983–2013 рр.), а також унаслідок опрацювання
кількох десятків літературних джерел і фондових зібрань музеїв, у межах РЧ
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встановлено перебування 33 видів «червонокнижних» ссавців. Вони належать
до 18 родів, 10 родин і 4 рядів.

Ряд Мишоподібні (Muriformes). ХОВРАХ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
(Spermophilus citellus (L.)). Фактично в усіх місцях свого колишнього
перебування – зниклий вид. Раніше виявляли переважно східніше Хотинської
височини. ХОВРАХ ПОДІЛЬСЬКИЙ (S. odessanus Nordm.). У минулому
зустрічався спорадично майже по всій території РЧ. ЖОЛУДНИЦЯ
ЄВРОПЕЙСЬКА (Eliomys quercinus (L.)). Очевидно зниклий вид. Відома єдина
давня знахідка в районі Хотинської височини. МИШІВКА ЛІСОВА (Sicista
betulina (Pall.)). Трапляється надзвичайно рідко. Виявлена в одному пункті в
межах Хотинської височини. СЛІПАК БІЛОЗУБИЙ (Nannospalax leucodon
(Nordm.)). Зустрічається спорадично на всій території РЧ. ХОМ’ЯЧОК СІРИЙ
(Cricetulus migratorius (Pall.)). Очевидно зниклий вид. Раніше виявляли в районі
Хотинської височини та на прилеглих територіях. ХОМ’ЯК ЗВИЧАЙНИЙ
(Cricetus cricetus (L.)). Зустрічається переважно в західній і центральній
частинах РЧ.

Ряд Мідицеподібні (Soriciformes). БІЛОЗУБКА БІЛОЧЕРЕВА
(Crocidura leucodon (Herm.)). Відомо кілька знахідок у центральній і західній
частинах РЧ.  РЯСОНІЖКА МАЛА (Neomys anomalus Cabr.). Відносно
рідкісний вид, зустрічається спорадично.

Ряд Лиликоподібні (Vespertilioniformes). ПІДКОВИК МАЛИЙ
(Rhinolophus hipposideros (Bechst.)). Зустрічається спорадично, виявлений
переважно у придністровській частині. ПІДКОВИК ВЕЛИКИЙ (R.
ferrumequinum (Schreb.)). Відома єдина знахідка на західній окраїні
Хотинської височини. НІЧНИЦЯ ГОСТРОВУХА (Myotis oxygnathus (Mont.)).
Відома єдина знахідка в печері «Буковинка». НІЧНИЦЯ ВЕЛИКА (M. myotis
(Borkh.)). Зустрічається спорадично переважно в західних і центральних
районах РЧ. НІЧНИЦЯ ДОВГОВУХА (M. bechsteinii (Kuhl)). Відома єдина
знахідка на зимівлі в печері «Піонерка». В Україні поширення виду загалом
збігається з ареалом букових насаджень. НІЧНИЦЯ ВІЙЧАСТА (M. nattereri
(Kuhl)).  Відома єдина знахідка на крайньому сході РЧ.  НІЧНИЦЯ
ТРИКОЛІРНА (M. emarginatus (Geoff.)). Останнім часом встановлено
перебування у придністровських районах північно-західніше Хотинської
височини. НІЧНИЦЯ ВУСАТА (M. mystacinus (Kuhl)). Відома єдина знахідка
на зимівлі в печері «Баламутівська». НІЧНИЦЯ СТАВКОВА (M. dasycneme
(Boie)). Відома єдина знахідка у східній частині регіону. НІЧНИЦЯ ВОДЯНА
(M. daubentonii (Kuhl, 1817)). Трапляється спорадично переважно у
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придністровських районах РЧ. ВУХАНЬ БУРИЙ (Plecotus auritus (L.)).
Населяє всю територію Прут-Дністровського межиріччя. ВУХАНЬ
АВСТРІЙСЬКИЙ (P. austriacus (Fischer)). Виявлений лише в кількох пунктах
РЧ. ШИРОКОВУХ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ (Barbastella barbastellus (Schreb.)).
Зустрічається спорадично. ВЕЧІРНИЦЯ ДОЗІРНА (Nyctalus noctula
(Schreb.)).  Виявлена в долині Прута та у східній частині регіону.  НЕТОПИР
БІЛОСМУГИЙ (Pipistrellus kuhlii (Kuhl)). Відома єдина знахідка у м. Хотин.
Останнім часом активно розширює ареал у північному та західному
напрямках. НЕТОПИР ЛІСОВИЙ (P. nathusii (Keys.  et  Blas.)).  Виявлений в
одному пункті (околиці с. Майорка Кельменецького району) у східній
частині регіону.  НЕТОПИР-КАРЛИК (P. pipistrellus (Schreb.)). Відома єдина
знахідка на західній окраїні Хотинської височини. ПЕРГАЧ ПІЗНІЙ
(Eptesicus serotinus (Schreb.)). Зустрічається спорадично фактично на всій
території РЧ.

Ряд Псоподібні (Caniformes). КІТ ЛІСОВИЙ (Felis silvestris Schreb.).
Основна кількість знахідок виду зосереджена в районі Хотинської височини.
ГОРНОСТАЙ (Mustela erminea L.). Зустрічається спорадично фактично на всій
території РЧ. НОРКА ЄВРОПЕЙСЬКА (M. lutreola (L.)). Очевидно зниклий
вид. Раніше виявляли в межах і західніше Хотинської височини. ТХІР
ЛІСОВИЙ (M. putorius L.). Трапляється спорадично майже на всій території РЧ.
ТХІР СТЕПОВИЙ (M. eversmanni Less.). Зустрічається спорадично, в багатьох
місцях зник. ВИДРА РІЧКОВА (Lutra lutra (L.)). Основні місця знахідок
зосереджені, насамперед, уздовж Дністра і Прута.

Поширення деяких з охарактеризованих вище видів представлено на
рисунку. За категоріями охорони «червонокнижні» ссавці РЧ розподілені
наступним чином (таблиця). До Європейського червоного списку занесено 11
(33,3 %) видів, у Червоний список Міжнародного союзу охорони природи – 9
(27,3 %), до Бернської конвенції – 31 (93,9 %; додаток ІІ – 25, додаток ІІІ – 6),
до Боннської – 18 (54,6 %; усі рукокрилі), до Вашингтонської – 2 (6,1 %), до
Директиви Євросоюзу – 27 (81,8 %). Основними заходами їх охорони є
обмеження прямого й опосередкованого впливу антропогенного чинника, а
також оптимізація територій і об’єктів природно-заповідного фонду.
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Ховрах європейський                                  Ховрах подільський

Сліпак білозубий                                         Підковик малий

Нічниця велика                                            Нічниця триколірна

Нічниця водяна                                            Вухань бурий

Кіт лісовий                                                   Видра річкова

Поширення деяких «червонокнижних» видів ссавців у рівнинній частині
Чернівецької області. Природні райони: 1 – Заставнівський карстовий
степовий, 2 – Кіцманський ступінчасто-терасовий лісостеповий, 3 –
Хотинський височинний горбисто-грядовий лісовий, 4 – Долиняно-
балковецький яружно-балковий лісостеповий, 5 – Новоселицький котловинний
ступінчасто-терасовий степовий, 6 – Оселівський хвилясто-долинний
рівнинний лісостеповий, 7 – Кельменецький горбисто-товтровий степовий, 8 –
Сокирянський вододільний ступінчасто-терасовий лісостеповий.



228

Категорії охорони «червонокнижних» видів ссавців, поширених у рівнинній
частині Чернівецької області

Вид ЧКУ ЄЧС МСОП БеК БоК КТВ HD
Ховрах європейський Зк VU VU II – – II, IV
Ховрах подільський Но NT NT II – – II, IV
Жолудниця європейська Зн NT NT ІІІ – – –
Мишівка лісова Рд – – II – – IV
Сліпак білозубий Нв – DD – – – –
Хом’ячок сірий Нв – – – – – –
Хом’як звичайний Но – – II – – IV
Білозубка білочерева Нв – – III – – –
Рясоніжка мала Рд – – III – – –
Підковик малий Вр NT – II II – II, IV
Підковик великий Вр NT – ІІ II – II, IV
Нічниця гостровуха Вр NT – ІІ II – II, IV
Нічниця велика Вр – – II II – II, IV
Нічниця довговуха Вр VU NT ІІ II – II, IV
Нічниця війчаста Вр – – ІІ II – IV
Нічниця триколірна Зн – – ІІ II – II, IV
Нічниця вусата Вр – – ІІ II – IV
Нічниця ставкова Зн NT NT ІІ II – II, IV
Нічниця водяна Вр – – II II – IV
Вухань бурий Вр – – II II – IV
Вухань австрійський Рд – – ІІ II – IV
Широковух європейський Зн VU NT II II – II, IV
Вечірниця дозірна Вр – – II II – IV
Нетопир білосмугий Вр – – II II – IV
Нетопир лісовий Но – – II II – IV
Нетопир-карлик Вр – – ІІІ ІІ – ІV
Пергач пізній Вр – – ІІ ІІ – ІV
Кіт лісовий Вр – – II – II IV
Горностай Но – – III – – –
Норка європейська Зн EN CR ІІ – – II, IV
Тхір лісовий Но – – III – – V
Тхір степовий Зн – – II – – II, IV
Видра річкова Но NT NT II – I II, IV

Примітка. Созологічний статус: ЧКУ – Червона книга України (Зк – зниклий вид, Зн –
зникаючий, Вр – вразливий, Рд – рідкісний, Но – неоцінений, Нв – недостатньо відомий), ЄЧС
– Європейський червоний список і МСОП – Червоний список Міжнародного союзу охорони
природи (DD – недостатньо даних, CR – вид у критичному стані, EN – у небезпечному стані,
VU – вразливий, NT – близький до стану загрози зникнення), БеК – Бернська конвенція
(додаток ІІ – види підлягають особливій охороні, додаток ІІІ – підлягають охороні), БоК –
Боннська конвенція (додаток ІІ –  види з несприятливим статусом охорони;  всі рукокрилі
охороняються ще й «Угодою про збереження популяцій європейських видів кажанів»
(EUROBATS)),  КТВ –  Вашингтонська конвенція (про торгівлю видами)  (додаток І –  види
знаходяться під загрозою зникнення, додаток ІІ – можуть опинитися під загрозою зникнення),
HD – Оселищна директива (Habitat Directive) Європейського Союзу з відповідними
додатками.
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РАРИТЕТНІ САПРОКСИЛЬНІ ЖУКИ (COLEOPTERA) ПІВДЕННО-
ЗАХІДНОГО МАКРОСХИЛУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ЇХНІ

ОСЕЛИЩА

Скрипник М.Я.
Інститут екології Карпат НАН України

Південно-західний макросхил Українських Карпат є важливим осередком
біорізноманіття і концентрації рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин, в
тому числі й безхребетних. Багато раритетних видів безхребетних приурочені
до корінних широколистяних і мішаних лісів (пралісів), які в розрізі
природоохоронних територій регіону є найціннішими біотопами рідкісних і
зникаючих видів комах [8]. Проте корінні ліси Карпат підлягли майже повному
знищенню протягом ХІХ – ХХ століття. На південно-західному макросхилі
вони, за винятком небагатьох заповідних масивів (Угольсько-
Широколужанський, Стужицький та ін.), були вирубані у 50-х, 70-х, і 90-х
роках минулого століття. Залишки цих лісів у багатьох місцях вирубуються й
тепер. Ситуація ускладнюється тим, що сама концепція охорони раритетних
дендро- і ксилобіонтних видів комах і рекомендовані охоронні заходи
суперечать лісогосподарській практиці [8]. Нерозуміння з боку лісників і
багатьох природоохоронців факту, що сапроксилобіонтні види організмів
залежать  від динамічних процесів старіння лісостану і деструкції мертвої
деревини, є одним з провідних факторів загрози для цих видів [11].

 Далі наводимо стислу характеристику деяких раритетних видів
сапроксильних твердокрилих, оселища яких зосереджені на південно-західному
макросхилі Українських Карпат.

Lacon lepidopterus (Panzer, 1801) [Elateridae]. Європейський вид. Ареал
охоплює Середню і Південну Європу, на схід – до Кавказу і Західного Сибіру.
В Україні трапляється у Закарпатті, в Карпатах та на Донеччині [1]. На
південно-західному макросхилі знайдений в околицях м.Ужгород, урочищі
Кузій в околицях с.Ділове Рахівського району (тепер – Карпатський біосферний
заповідник) [13], та в околицях с.Кострино Великоберезнянського району
Закарпатської області (масив хребта Яворник) [4]. Типовий вид корінних лісів.
Населяє старі ліси як у низинах так і в горах, де трапляється у повалених
стовбурах ялини, сосни і дуба. Личинки розвиваються під корою та в гнилій
деревині переважно широколистяних дерев; облігатні хижаки, живляться
різноманітними ксилофільними личинками  [10].
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Lacon querceus (Herbst, 1779) [Elateridae]. Європейський вид, що
населяє широколистяні ліси від Піренеїв до центру Європейської частини
колишнього СРСР, всюди дуже рідкісний [1]. У межах колишнього СРСР
знайдений лише в двох пунктах: в Закарпатській області в околицях м.
Берегово, і у Воронезькій області Росії [1]. Вид трапляється в старих дубових
лісах Закарпатської низовини та південно-західного передгір'я Карпат. Личинки
живуть під корою і в гнилій деревині дуба, іноді – в'яза [13]. За даними Я.
Роубала, в м. Ужгород на початку XX ст. часто реєстрували зимуючі особини
[13]. Зараз – дуже рідкісний, відомі поодинокі сучасні знахідки в околицях м.
Ужгород [3].

Limoniscus violaceus (P.W. Muller, 1843) [Elateridae]. Поширений у
Європі, крім найпівденніших і найпівнічніших регіонів (Чехія, Великобританія,
Естонія, Австрія, Німеччина, Румунія, Іспанія, Словаччина, Франція,
Угорщина) [10]. Вид є реліктом первинних широколистяних лісів; вважається
вимерлим у Польщі та Данії. До кінця ХХ ст. не був відомий в Україні [1, 13].
Нещодавно знайдений у Закарпатті в околицях с. Кам'яниця Ужгородського
району, личинки – в околицях с. Ворочево Перечинського району Закарпатської
області [5]. Мешканець старих лісів теплих передгір'їв і поясу букових лісів, що
зазнали мінімального антропогенного впливу [12,13]. Розвивається тільки в
старих, освітлених сонцем дубах і буках, які значною мірою вже струхлявіли
(до червоної гнилі) [13].

Ampedus quadrisignatus (Gyllenhal, 1817) [Elateridae]. Ареал охоплює
Південну і Середню Європу (Франція, Італія, Швейцарія, Чехія, Словаччина,
Сербія, Австрія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Румунія, Україна) [5]. В
Україні поширений на Закарпатті та на півдні лісостепової зони
(Кіровоградська область) [2,5,13]. У регіоні досліджень відомий з околиць
міста Ужгород і Мукачева (знахідки першої половини ХХ століття) [13].
Нещодавно знайдений в околицях с. Невицьке Ужгородського району, в
гнилій деревині лежачого стовбура дуба [5]. Характерний вид старих
широколистяних лісів. Личинки розвиваються  у мертвих або відмираючих
стовбурах листяних дерев, найчастіше дуба, бука, також черешні, граба
тощо. Хижаки, живляться личинками рогача Aesalus scarabaeoides, а також
інших твердокрилих [2,13].

Elater ferrugineus (Linnaeus, 1758) [Elateridae]. Поширений у Середній і
Південній Європі від Середземномор'я до Південної Швеції [2,12,13]. Локально
трапляється на Кавказі [2]. Релікт корінних широколистяних лісів [12].
Поширений у лісовій та лісостеповій зонах України [2]. Поодинокі знахідки
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відомі з Ужгородського і Перечинського районів, зокрема з околиць с.
Кам’яниця, де вид був знайдений в дуплі бука [3]. Згідно з Я. Роубалем, в
Закарпатті раніше не був відомий [13]. Вид заселяє старі, гниючі стовбури
тополі, дуба, каштану, клену, груші, вільхи [13]. Личинки – хижаки, трофічно
пов'язані з личинками бронзівок, златок, двокрилих та лускокрилих [2].

Eurythyrea austriaca (Linnaeus, 1767) [Buprestidae]. Поширений в
Середній і Південній Європі, Північній Африці та на Кавказі [3]. В Україні
ареал охоплює Карпатський регіон [10]. В районі досліджень відомий з
Великоберезнянського району (околиці с. Жорнава, с. Кострино), Воловецького
району (околиці м. Воловець) [3], а також знайдений у Рахівському районі (ок.
с.Ділове). Трапляється в старих мішаних лісах за участю ялиці білої до висоти
850 м. Личинки розвиваються у деревині стовбурів відмираючих і мертвих
дерев ялиці протягом 3-5 років [3].

Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) [Cerambycidae]. Ареал охоплює
Середню і Південну Європу, Кавказ, Західну Азію, Північну Африку [5, 12]. В
Україні поширений на Поліссі, Лісостепу, півночі степової зони, Криму [3]. В
районі досліджень вид траплявся у дібровах Закарпатської низовини на початку
ХХ ст. [13]. Останнім часом знайдений у долині р.Уж – околицях с.Оноківці
(Ужгородський р-н) і смт Великий Березний (повідомлення О.Ю.Мателешка,
Н.П.Коваль). Населяє переважно дубові ліси, але також може розвиватись  в
інших деревах: грецькому горісі, буку, каштані, грабі, вільсі, липі та інших
листяних деревах. Надає перевагу старим, грубим стовбурам, однак часто
трапляється і молодих та тонких стовбурах і пнях [6]. Розвиток триває від 2 до
5 років залежно від стану деревини [13]. Личинка бере участь в процесах
розкладання мертвої деревини [10].

Rosalia alpinа (Linnaeus, 1758) [Cerambycidae]. Ареал охоплює Середню
і Південну Європу. На південному заході його межами є Кантабрійські гори і
Піренеї (Іспанія). На південному сході трапляється від Греції до Кавказу. У
Східній Європі ареал простягається від Польщі до Середнього та Південного
Уралу, де вид був знайдений у 1996 р. [10]. В Україні поширений у Карпатах,
Криму та на Поділлі [10]. На південно-західному макросхилі Карпат досить
звичайний, місцями численний вид [10]. Відомі локалітети: околиці смт
Великий Березний; Карпатський біосф. заповідник: Угольський,
Широколужанський, Кузійський, Мармароський масиви, зокрема ок. с. Мала
Уголька, с. Широкий Луг, с. Ділове та ін.; ур. Усть-Турбат Тячівського району;
с. Тур'я Поляна та г. Плішка Перечинського району; ур. Вовче та ок. с. Дусино
Свалявського району; ок. смт Кобилецька Поляна Рахівського району; ок. с.
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Жденієво Воловецького району [9], та інші. Прикладом одного з найбагатших
оселищ R. alpinа є старі бучини відрогів Вулканічних Карпат, в околицях с.
Невицьке Ужгородського району (Кам'яницьке лісництво), в смузі переходу від
скельно-дубових до дубово-букових і букових лісів передгір’я. У пік льоту тут
облікували до 30-40 особин на годину.

Вид населяє старі, віком понад 100 років, освітлені букові, ялицево- і
смереково-букові деревостани у межах висот 500-1000 м. Вид розвивається
виключно на буку, хоча в тих частинах ареалу, де бук відсутній, заселяє
деревину інших листяних дерев – клена, в'яза, ясена, дуба, липи. Розвивається
як у м'якій і порохнявій деревині на різних стадіях розкладу, так і в твердій
нерозкладеній деревині ослаблених живих дерев протягом 2–4 років.

З наведених даних видно, що більшість оселищ рідкісних і зникаючих
видів сапроксильних жуків на південно-західному макросхилі Українських
Карпат зосереджено в таких геоботанічних виділах [7]:

– округ дубових, буково-дубових і дубово-букових лісів із дуба
скельного: райони дубових, буково-дубових, подекуди букових лісів Вигорлат-
Гутинського хребта; буково-дубових і дубово-букових лісів Липчансько-
Велико-Бичківського передгір’я;

– округ букових лісів: райони букових лісів південних мегасхилів
Вододільного хребта; грабово-букових і букових Дубриницько-Свалявських
лісів; букових і ялицево-букових Верхньоужоцьких лісів;

– округ темнохвойно-букових і буково-темнохвойних лісів лісів
Вододільного хребта: райони Міжгірських смереково-ялицево-букових і
буково-ялицево-смерекових лісів; Рахівських смереково-ялицево-букових і
буково-ялицево-смерекових лісів.

Ці райони значною мірою охоплені природоохоронними територіями
високого рангу, серед яких Карпатський біосферний заповідник, Ужанський
НПП, НПП «Синевир» і «Зачарований край». Тим не менше, низка оселищ
винятково рідкісних видів сапроксильних твердокрилих (Lacon lepidopterus,
Limoniscus violaceus, Ampedus quadrisignatus, Elater ferrugineus тощо) потребує
охорони і перебуває під загрозою знищення внаслідок лісогосподарської
діяльності. Насамперед це стосується старих дубово-букових лісів нижньої
частини басейну ріки Уж та ялицево-букових лісів території без вилучення
Ужанського НПП.
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К ВОПРОСУ О БИОРАЗНООБРАЗИИ ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA,
CARABIDAE) ПРИБРЕЖНЫХ ЭКОСИСТЕМ НИЖНЕГО ДНЕСТРА

Шешницан С.С.
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Разнообразие живых организмов выступает как важнейший механизм
поддержания целостности и устойчивости экосистем. Именно поэтому столь
актуальна проблема сохранения биоразнообразия как в глобальном, так и в
локальном масштабах [4].

Несмотря на то, что экосистемы Нижнего Днестра характеризуются очень
сильной степенью антропогенной преобразованности [5], эта территория
уникальна по сочетанию природных ландшафтов, наличию охраняемых видов
растений и животных и высокой биологической продуктивности [11]. В 2003 г.
большая часть бассейна нижнего течения Днестра получила официальный



234

международный статус сайта 1316 в Рамсарской конвенции (водно-болотные
угодья международного значения) [7].

Прибрежные экосистемы – замечательный пример богатых видами и
разнообразных экотонных сообществ [3]. Среди наиболее многочисленных в
прибрежных местообитаниях групп жесткокрылых выделяется семейство
Carabidae. Вероятно, берега пресных водоёмов были исходной средой обитания
для жужелиц. Именно отсюда, как предполагается, началось их расселение в
другие ландшафты суши [9].

Несмотря на то, что фауна жужелиц Нижнего Днестра по сравнению с
другими территориями левобережья изучена намного лучше [1; 6], данные о
карабидофауне прибрежных местообитаний фрагментарны, а сведений о её
экологических особенностях почти нет.

В данной работе обобщены литературные данные и данные, полученные
автором в течение 2007–2012 гг. во время стационарных и экспедиционных
исследований в прибрежных экосистемах Нижнего Днестра.

Анализ литературы показал, что среди около 200 видов, отмеченных на
территории Нижнего Днестра, типичными обитателями прибрежных
местообитаний являются 72 вида жужелиц из 22 родов. Наиболее богато в
прибрежных местообитаниях представлены пять родов: Bembidion (19 видов),
Dyschirius (9 видов), Agonum (8 видов), Stenolophus (6 видов) и Chlaenius (5
видов).

Однако фаунистическое разнообразие не позволяет выявить комплекс
специфических условий прибрежных местообитаний, определяющих морфо-
экологическое разнообразие прибрежных карабидокомплексов. Достаточно
полное представление об этом дают жизненные формы. Иерархическую
систему жизненных форм жужелиц детально разработала И.Х. Шарова [9],
основываясь на принципах морфо-экологического сходства.

Спектр жизненных форм имаго прибрежных карабид Нижнего Днестра
сформирован 2 классами, 7 подклассами и 11 группами.

Зоофаги составляют основу спектра (60 видов – 85%) и представлены 9
группами, среди которых по ярусным группировкам преобладают
стратобионты поверхностно-подстилочные (28 видов – 39% от общего числа
видов), геобионты роющие (11 видов – 16%) и стратобионты подстилочные (9
видов – 13%). Миксофитофаги (11 видов – 15%) представлены только 2
группами, из которых 10 видов (14%) относятся к группе стратобионтов-
скважников (рис.).
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Главная особенность пойменных экосистем заключается в том, что
свойства их биотических компонентов и многолетняя динамика почти
полностью обусловлены половодьями, сформировавшими пойму [2].
Изменение периода, частоты и магнитуды естественных паводков может
негативно влиять как на наземные, так и на водные места обитания. Их влияние
на природные местообитания и биоразнообразие пока ещё недостаточно
изучены [8].

Рис. Спектр жизненных форм имаго жужелиц-резидентов прибрежных
местообитаний Нижнего Днестра

С целью изучения влияния паводковых явлений на сообщества
прибрежных карабид нами было проведено исследование в модельных
биотопах Нижнего Днестра.

Влияние паводков на прибрежные карабидокомплексы неоднозначно.
С одной стороны, сильные паводки существенно нарушают сложившиеся
сообщества. В первую очередь это выражается в практически полном
изменении видового состава, а, следовательно, и экологической структуры.
Кроме того наблюдается снижение видового разнообразия более чем в два
раза. Типичные прибрежные гигрофильные виды теряют своё доминирующее
положение, а им на смену приходят более экологически пластичные виды из
близлежащих местообитаний, не подвергшихся паводковому затоплению.
Полностью изменяется и структура доминирования: послепаводковый
период благоприятен для проявления сверхдоминирования, причём зачастую
вид-сверхдоминант не является типичным обитателем прибрежных
экосистем.

С другой стороны, после схода паводковых вод формируются новые
места обитания с богатой кормовой базой, которая длительное время
поддерживает высокую численность жужелиц (превышающую таковую в
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предпаводковый период в среднем в 6–7 раз) в прибрежных местообитаниях, в
свою очередь, служащих кормовыми объектами для многих насекомоядных
млекопитающих и земноводных.

Интересно, что сходные процессы выявлены в прибрежных комплексах
жужелиц Куйбышевского водохранилища [10], при этом отмечено, что
колебания уровня воды в послепаводковый период, в отличие от паводковых
затоплений, оказывают благоприятное действие на сообщество жужелиц
мелководной зоны водохранилища.

Таким образом, прибрежные местообитания – очень динамичные
биотопы, зависящие от гидрологического режима водоёма. Жёсткое давление
на среду, вызванное катастрофическими абиотическими факторами
(паводками), существенным образом отражается на сообществах прибрежных
карабидокомплексов. Однако паводки, как природное явление, необходимое
для обеспечения нормального функционирования речных экосистем,
обеспечивают формирование высокопродуктивных мест обитания и сохранение
биоразнообразия их животного населения.

Список использованных источников
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЖУКОВ-МОХНАТОК (COLEOPTERA:
LAGRIIDAE) НА УКРАИНЕ

Шешурак П.Н.
Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя

Жуки-мохнатки (Coleoptera: Lagriidae) — не многочисленное семейство
жуков. Ряд авторов понижает их ранг до подсемейства в семействе чернотелок
(Tenebrionidae) [1]. Взрослые жуки встречаются с конца апреля до средины
августа в самых разнообразных биотопах, питаются пыльцой и нектаром
«открытых» цветков. Личинки питаются перегнившими остатками растений.

При обработке фондовых материалов Зоологического музея Нежинского
государственного университета имени Николая Гоголя выявлены четыре вида
этого семейства, два из которых встречаются на Украине.

Lagria hirta (Linnaeus, 1758)
Широко распространённый многочисленный вид. В сборах имеется 235

экземпляров из Брянской области России, Гомельской области Республики
Беларусь [Национальный парк ”Припятский”], Азербайджана и Украины.
Украина представлена 12 обастями (Волынская, Ивано-Франковская,
Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская,
Днепропетровская, Николаевская, Луганская, Херсонская).

Черниговская область представлена 13 районами (Репкинский,
Городнянский, Щорский, Корюковский, Семёновский, Новгород-Северский,
Черниговский, Сосницкий, Коропский, Бобровицкий, Носовский, Нежинский,
Сребнянский).

В сборах имеются материалы Полесского заповедника, Черноморского
биосферного заповедника, Луганского заповедника (отделение “Стрельцовская
степь”), Шацкого национального природного парка, Карпатского
национального природного парка, Мезинского национального природного
парка, Национального природного парка “Бугский Гард”, РЛП “Припять-
Стоход”, РЛП “Трахтемиров”, РЛП “Кинбургская коса”.

Лёт жуков отмечен с 20 апреля по 15 августа. Пик численности припадает
на 1-2 декады июля. Жуки собраны в разнообразных биотопах: опушки и
поляны лиственных, смешанных и хвойных лесов, овраги, сухие и влажные
луга, степи, берега водоёмов, болота, обочины дорог, сады, парки.

Lagria atripes Mulsant & Guillebeau, 1855
Редкий вид. Для Украины указан в Каталоге жуков Палеарктики [1]. В

сборах имеется 31 экз. из 6 областей Украины (Житомирская обл.: Овручский
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р-н, окр. с. Селезёвка, Полесский заповедник, смешанный лес, свет, 15.VII.2006,
3♂, Шешурак П.Н. [Ш.]; Черниговская обл.: Корюковский р-н, окр. х. Гутище,
свет, 17.VII.2003, 1♂, Ш.; Холминское лесничество, урочище Кистерская дача,
21.VII.1988, 1♂, Каневец В.М.; Семёновский р-н, заказник “Кукуша”,
смешанный лес, 13-14.VII.1987, 1♂, Каневец В.М.; Коропский р-н, окр. с.
Оболонье, 19.VII.1992, 2♀, Ш.; Борзнянский р-н, окр. с. Ядуты, 6.VI.2002, 1♂,
Ш.; Бобровицкий р-н, Данёвское ГОХ, 25-28.V.1990, 1♂ 1♀, Кузьменко Ю.В.;
там же, 7.VII.1992, 1♂, Ш.; Нежинский р-н, окр. г. Нежин, урочище “Ветхое”,
влажный лиственный лес, 7.VI.1987, 1♂, Ш.; Прилуцкий р-н, окр. с. Белошапки,
луг, 27.V.1993, 1♀, Ш.; Варвинский р-н, окр. с. Брагинцы, опушка леса,
17.VII.1993, 2♀, Ш.; Сумская обл.: Середино-Будский р-н, окр. с. Улица,
Деснянско-Старогутский национальный природный парк, свет, 19.VII.2005, 1♂,
Ш.; Кировоградская обл.: Знаменский р-н, окр. с. Водяное, Богдановское
лесничество, лиственный лес, 1.VI.2007, 1♀, Ш.; Светловодский р-н, окр. с.
Нагорное, долина реки Днепр, смешанный лес, 30.V.1993, 1♂ 4♀, Ш.;
Николаевская обл.: Николаевский р-н, окр. с. Лупарево, берег Днепро-Бугского
лимана, 10.VI.1990, 1♀, Ш.; там же, степь, 24.V.1991, 1♀, Ш.; Очаковский р-н,
окр. с. Дмитровка, берег Днепро-Бугского лимана, Аджигольская коса, берег
залива – степь, 8.VI.2000, 1♀, Ш.; Первомайский р-н, окр. с. Курипчино, долина
р. Южный Буг, 20.VI.1997, 1♀, Ш.; там же, 7.VI.2001, 1♀, Ш.; там же,
29.V.2005, 1♂, Ш.; там же, 23.V.2012, 1♀, Ш.; Донецкая обл.: Красноармейский
р-н, окр. г. Димитров, лесополоса, 27.V.1984, 1♂, Ш.

По всей видимости вид широко распространён на территории Украины,
однако встречается локально и гораздо реже предыдущего. Лёт жуков отмечен
с 23 мая по 21 июля. Пик численности припадает на 3 декаду мая - 1 декаду
июня. От Lagria hirta отличается относительно большими размерами и
опушением надкрылий в ёлочку.

Lagria nigricollis Hope, 1843
В сборах имеется 17 экз. из Приморского края России (Чугуевский р-н,

окр. с. Берёзовка, 27.VII-24.VIII.1992, Ш.).
Lagria rufipennis Marseul, 1876
В сборах имеется 4 экз. из Приморского края России (Чугуевский р-н,

окр. с. Берёзовка, 28.VII.1992, Ш.).
Список использованных источников
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ИНДИКАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ ПО ТРАНСФОРМАЦИИ
ОРНИТОФАУНЫ В УСЛОВИЯХ БАЛОЧНОГО ЛАНДШАФТА

СТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ.

Шупова Т.В.
Научный центр экомониторинга и биоразнообразия мегаполиса НАН Украины

Рекреационная нагрузка является фактором, оказывающим на первый
взгляд не существенное и даже незаметное влияние в экосистемах. Но, тем не
менее, усиление действия фактора беспокойства создает некомфортные условия
для существования многих видов животных, приводя в крайних случаях к
элиминации их из экосистемы. Особенно чутко реагируют на усиление
рекреационной нагрузки птицы, прекращая гнездиться в биотопах, условия
которых не соответствуют пределам их экологической валентности. Степень
влияния рекреационной нагрузки можно выяснить по трансформации
орнитофауны биотопа в течении определенного периода. Птицы чувствительны
к любым нарушениям среды, что отражается на их видовом составе,
численности, пространственном размещении. Поэтому они являются лучшими
индикаторами измененной обстановки биотопа.

В данной работе мы анализируем материал, собранный на территории
слабо трансформированного ландшафта, расположенного в северной части
степной зоны Украины. Он представляет собой комплекс степного разнотравья,
изрезанный пологими балками и включающий небольшие выходы гранитных
скал над почвенным покровом. В связи с тем, что территория исследуемого
биотопа неудобна для хозяйственного освоения, он сохранил свой естественный
облик и используется лишь в качестве рекреационной зоны. Цель статьи –
показать трансформации орнитокомплекса гнездящихся птиц произошедшие с
1994 по 2012 гг. под воздействием  усилившейся рекреационной нагрузки и
выявить виды, реакцию которых целесообразно использовать в качестве
индикации усиления рекреационного пресса. Численность и распределение птиц
определялись методом относительных учетов птиц на маршрутах [2]. Длина
маршрута, проложенного через весь слабо трансформированный участок,
составила 1500 м. Ширина учетной линии взята 100 м.

В целом орнитофауна  модельного участка составила 48 видов 10-ти
отрядов. За период с 1994 по 2012 гг. число птиц, гнездящихся в исследуемом
биотопе, сократилось с 39 видов 10 отрядов до 25 видов 6 отрядов. При этом
произошла и качественная смена орнитокомплекса. Неизменно здесь гнездится



240

17 видов птиц, что составляет 35,4% от общего количества зарегистрированных
видов.

Трансформировался состав доминантов и субдоминантов. В 1994 году в
орнитокомплексе доминируют обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris L.),
полевой жаворонок (Alauda arvensis L.) и черный стриж (Apus apus L.).
Хохлатый жаворонок (Galerida cristata L.) и коноплянка (Acanthis cannabina L.)
являются субдоминантами. В 2012 году в орнитокомплексе модельного биотопа
доминируют виды, свойственные селитебным территориям исследуемого
региона: деревенская ласточка (Hirundo rustica L.) и полевой воробей (Passer
montanus L.), вытесняя полевого жаворонка и обыкновенного скворца  на
позиции субдоминантов.

За обозначенный период из орнитокомплекса элиминировало 20 видов птиц,
в основном малочисленных, гнездившихся в количестве 1–2 пары. Особенно
страдают птицы, гнездящиеся на земле. Перестали гнездиться птицы,
свойственные степным открытым территориям: черный стриж (Apus apus L.),
перепел (Coturnix coturnix L.),  золотистая щурка (Merops apiaster L.),
обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe L.) и каменка-плешанка (Oenanthe
pleschanka Lepechin). Хохлатый жаворонок (Galerida cristata L.), бывший в 1994 г.
субдоминантом, снизил численность более чем в 7 раз, заняв к 2012 г. категорию
малочисленных видов. Из списка птиц, гнездящихся в древесных насаждениях
балок, исчезли пеночки весничка (Phylloscopus trochilus L.) и трещетка
(Phylloscopus sibilatrix Bechstein), обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella L.)  и
другие виды, часто приспосабливающиеся к антропическим трансформациям.

Ниши, освободившиеся в результате элиминации названных видов,
заняли: вертишейка (Jynx torquilla L.), большой пестрый дятел (Dendrocopos
major L.), белая трясогузка (Motacilla alba L.), серая ворона (Corvus cornix L.),
ворон (Corvus corax L.), мухоловка-белошейка (Ficedula albicollis Temminck) и
горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros S.G.Gmelin). В числе птиц,
увеличивших плотность населения, большая доля является синантропами:
деревенская ласточка (Hirundo rustica L.), желтая трясогузка (Motacilla flava L.),
большая синица (Parus major L.), домовый (Passer domesticus L.), полевой
(Passer montanus L.) воробьи, щегол (Carduelis carduelis L.).

Но виды животных не всегда служат лучшей экологической единицей для
оценки разнообразия и благополучия функционирования экосистемы.
Различные жизненные формы занимают различные местообитания и
экологические ниши независимо от видовой и над видовой принадлежности.
Анализ ресурсов экосистемы, используемых птицами, вносит свой вклад в
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исследование ее разнообразия. Наиболее наглядно степень антропического
пресса можно выявить, проанализировав гнездовые стации, используемые
птицами на каждом из сравниваемых этапов. В целом, на протяжении всего
периода исследований большая часть птиц гнездится на деревьях и
кустарниках: 41,7% в 1994 и 45,2% в 2012 годах. Количество птиц, гнездящихся
на земле, за этот период снижается с 11 до 4 видов, а их доля в
орнитокомплексе с 28,3 до 14,2% пар. Это говорит о том, что под действием
рекреационной нагрузки в первую очередь страдают птицы, устраивающие
гнезда непосредственно на земле или в наземных укрытиях. Для Воронежской
и Белгородской областей также указывается, что в первую очередь под
действием антропических факторов страдают кампофилы [3]. Наиболее
подходящим видом, в отношении индикатора рекреационной нагрузки в лесных
биотопах В.Д. Захаров [1] выделяет лесного конька. Обилие и долевое участие
его, уменьшается с увеличением рекреационной нагрузки. В связи с этим
целесообразно использовать птиц гнездящихся на земле в качестве индикаторов
рекреационной нагрузки в биотопе.

Доля птиц, использующих для устройства гнезд предметы
антропического происхождения, также может служить индикаторным
показателем. На нашем модельном участке она возрастает с 21,3 до 37,5% пар,
при неизменном количестве видов.

Анализируя данные исследования, необходимо взять во внимание, что
существенно снизилось количество гнездящихся видов птиц и количество
используемых ими естественных гнездовых стаций, обладающих повышенным
фактором риска, но при этом, средняя относительная плотность гнездования
птиц немного возросла: с 2,2  (+ 0,33) пар/км, до 2,7 (+ 0,53) пар/км маршрута.
Птицы заселяют все стации, допустимые рамками их экологической
валентности, максимально используя возможности экосистемы. Усиление
рекреационной нагрузки может вести к перенаселению биотопов одними
группами птиц на фоне недоиспользования ресурсов другими.

Таким образом,  под воздействием усилившейся рекреационной нагрузки
произошли следующие трансформации орнитофауны, являющиеся
индикаторами рекреационного пресса: сокращение видового состава при
увеличении общей плотности населения птиц, элиминация степных видов и
замена их синантропами. Наземные гнездовые стации, обладающие
повышенным фактором риска, остаются не востребованными, но возрастает
доля птиц, использующих для гнездования предметы антропического
происхождения.
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ЗИМОВІ ОБЛІКИ ДЕННИХ ХИЖИХ ПТАХІВ ГІРСЬКОЇ ТА СТЕПОВОЇ
ЧАСТИН АР КРИМ У 2013 р.

Яненко В.О.1, Прокопенко С.П.2
1Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

2Українське товариство охорони птахів

Вступ. Зимові обліки хижих птахів давно вже стали традиційними і
проводяться регулярно практично по всій території України [2; 3; 4; 5; 8; 10; 11;
12; 13; 14; 15; 17; 20; 21; 24; 25; 28; 29; 33]. Аналогічна практика
спостерігається і у країнах пострадянського простору [1; 16; 19].

Дослідження проведені нами взимку 2013 р. проходили в рамках
Міжнародного проекту «Population of woodpigeon (Columba palumbus L.) in
Ukraine (numbers, breeding success, winter grounds)» за сприяння організація
Federación de Caza de Euskadi (Іспанія). Незважаючи на той факт, що
експедиційні виїзди проводилися в рамках виявлення зимових скупчень
популяцій припутня (Columba palumbus L.) на території Криму, нами
паралельно був зібраний оригінальний матеріал, який містить інформацію про
якісний характер зимової орнітофауни хижих птахів АР Крим і доповнює дані
попередніх обліків на даній території інших авторів.

Матеріали та методика. Обліки проводилися протягом 19.04.–
23.04.2013 р. у гірських і степових районах АР Крим. Дослідженнями були
охоплені 12 районів півострова: Балаклавський, Бахчисарайський,
Білогорський, Красногвардійський, Красноперекопський, Первомайський
(частково), Сакський і Сімферопольський райони, а також м. Алушта, Судак,
Ялта і Сімферополь з його околицями (рис. 1). Дослідження розпочиналися з
7:00 і тривали до настання темряви. Обліки птахів проводилися на
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автомобільних маршрутах у гірських і степових районах на автомобілях
«Wolksvagen» та на позашляховику «Toyota» поперемінно.

Рис. 1. Маршрути досліджень

Для спостереження за птахами використовувались 10-ти кратні біноклі
«Olympus» і «Сarl Zeiss». Враховувалися всі птахи незалежно від біотопу і
місця їх знаходження. Використовувалися основні, загальноприйняті методи
обліків: маршрутний і точковий. Назви птахів у даній роботі подаються за
анотованим списком українських наукових назв птахів фауни України за
Г. В Фесенком, А. А. Бокотеєм [31].

Результати дослідження та їх обговорення. Ряд соколоподібні
(Falconiformes) у фауні Криму представлений 33 видами птахів, що об’єднані у 3
родини і 9 підродин [22], за іншими даними, орнітофауна хижих даної території
представлена 31 видом (були вилучені шуліка рудий (Milvus milvus (L.) і орлан-
довгохвіст (Haliaeetus leucoryphus (Pall.)) [22].

На зимівлі у 2013 р. на території АР Крим нами були відмічені 14 видів
денних хижих птахів, що складає 45 % від усієї орнітофауни хижих птахів
даного регіону.

Лунь польовий (Circus cyaneus (L.). За літературними даними масовий
зимуючий вид у регіоні [5; 22]. Нами був відмічений чотири рази: 22.02.2013 р.
с. Краснодарка Красногвардійського р-ну (1 ос. ♂), 22.02.2013 р. с. Орлівка



244

(1 ос. ♂), 22.02.2013 р. с. Братське Красноперекопського р-ну (1 ос. ♂),
22.02.2013 р. с. Матвіївка Первомайського р-ну (1 ос. ♂).

Лунь очеретяний (Circus aeruginosus (L.). Малочисельний вид,
регулярно зустрічається на зимівлі на півдні країни і на території АР Крим
[5; 22]. Даний вид був відмічений нами двічі: 22.02.2013 р. на зрошувальному
каналі біля с. Братське Красноперекопського р-ну (1 ос. ♂) (птах полював) та
біля м. Євпаторія (1 ос. ♂).

Яструб малий (Accipiter nisus (L.). Зустрічається в АР Крим цілорічно [5;
22]. Даний вид нами відзначався чотири рази: 20.02.2013 р. у районі приватної
забудови м. Сімферополь нами були відмічені 2 особи (♂), 22.02.2013 р. на
околицях с. Орлівка Красногвардійського р-ну відмічено 1 ос. (♂). Цього ж дня
в околицях м. Євпаторія у сосновому лісі, де була виявлена велика ночівля
сороки і припутня, спостерігалися спроби полювання самця яструба малого на
припутня. Жодна зі спроб не закінчилася результативно для яструба.
23.02.2013 р. в околицях м. Сімферополя біля водосховища була відмічена пара
яструба малого.

Яструб великий (Accipiter gentilis (L.). Звичайний зимуючий вид для
території АР Крим [5; 22]. Даний вид веде себе досить обережно і тяжіє до
різного типу деревних насаджень, на відкритих просторах з’являється досить
рідко і тому обрахункові дані можуть бути неповними. За час досліджень
яструб великий зустрічався чотири рази: 20.02.2013 р. в околицях
м. Сімферополя була відмічена доросла самка; у цей же день в околицях
с. Миколаївка Сімферопольського р-ну був відмічений дорослий самець;
21.02.2013 р. в околицях Алушти нами була відмічена одна особина із досить
світлим забарвленням, можливо частковий альбінізм або аберація, проте
сфотографувати не було можливості – птах стрімко перелітав автомобільну
трасу і зник у деревних насадженнях; 22.02.2013 р. в околицях с. П’ятихатки
Красноперекопського р-ну, над штучним каналом була відмічена ще одна
особина (♀).

Зимняк (Buteo lagopus (Pontopp.). Звичайний зимуючий вид по всьому
півострову. За літературними даними цей вид є досить багаточисельним на
зимівлях [5; 28], проте нами зимняк був відмічений лише чотири рази і
виключно у степових районах АР Крим: 22.02.2013 р. в околицях с. Мазанка
Сімферопольського р-ну, в лісопосадці, яка розмежовувала поля з озимими
культурами, було піднято 2 птаха; у цей же день біля с. Полтавка
Красногвардійського р-ну був відмічений 1 птах; неподалік зрошувального



245

каналу в околицях с. Братське Красноперекопського р-ну був відмічений ще
один зимняк.

Канюк степовий (Buteo rufinus (Cretzschm.). На початку 1980-х рр. даний
вид у літературі характеризувався як зимуючий або зимуючий залітний [23].
Але з 1997 р. він зустрічається протягом всього року практично по всій
території АР Крим [5; 18]. У період зимівель канюк степовий тяжіє до
територій цілинних степів і пасовищ, рідше зустрічається на перелогах і
сільськогосподарських полях [5; 30]. Під час наших досліджень канюк степовий
був відмічений чотири рази. Біля с. Добре Сімферопольського р-ну (Бобровська
долина) 21.02.2013 р. на опорах ЛЕП; у околицях с. П’ятихатки
Красноперекопського р-ну (птах полював на зграйку куріпок сірих (Perdix
perdix (L.)), і с. Полтавка Красногвардійського р-ну було відмічено ще три
особини; на околицях м. Євпаторія 22.02.2013 р. спостерігали ще одного
канюка.

Канюк звичайний (Buteo buteo (L.).  Регулярні зимівлі для канюка
звичайного почали відмічатися в АР Крим лише у середині 1990-х рр. [32]. З
цього періоду зустрічі канюків як у степовій, так і у гірській частині АР Крим
на зимівлі стали регулярними, проте не численними [15]. За даними різних
авторів на території Криму під час зимівель зустрічається два підвиди канюка
звичайного – Buteo buteo vulpinus (Gloger) і Buteo buteo Bogdanov, із них
перший – звичайний пролітний і рідко зимуючий, другий – звичайний
гніздовий у гірських районах півострова, багаточисельний пролітний і рідко
зимуючий по всьому Криму [32]. Проте, питання стосовно підвидів, які
гніздяться у Криму залишається відкритим [22].

В наших дослідженнях канюк звичайний  розглядався на видовому рівні, з
метою уникнення дискусійних моментів. Зустрічі цього виду були одними з
найчисленніших як у степових районах, так і у гірських. За час польових виїздів
нами було зафіксовано шість зустрічей канюка звичайного. В околицях
с. Миколаївка Сімферопольського р-ну 20.02.2013 р. було відмічено 2 особини.
Цього ж дня в околицях с. Орлівка Красногвардійського р-ну було відмічено ще
2 птахи. У районі Бобровської долини (с. Добре Сімферопольського р-ну) був
відмічений один птах, який сидів на опорі ЛЕП. У цей же день в районі
Ведмежої гори (м. Алушта) були відмічені відразу 3 особини канюка
звичайного. В околицях с. Мазанка Сімферопольського р-ну був відмічений
один птах, цього ж дня, неподалік с. Братське Красноперекопського р-ну можна
було спостерігати ще двох канюків.
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Могильник (Aquila heliaca (Sav.). Зустрічається на зимівлі лише у Криму,
більшою мірою в передгір’ї, рідше у гірській і лісовій частині півострова [5].
Чисельність даного виду, за оцінками В. В. Вєтрова (1996) [9] на кінець
1990-х рр. складала 5–7 пар.

Нами даний вид був відмічений лише один раз 22.02.2013 р. на опорі ЛЕП
біля с. Мазанка Сімферопольського р-ну.

Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla (L.). У 1980-х рр. у степовому
Криму був звичайним зимуючим і пролітним видом [23]. На сьогодні регулярно
зимує у Присивашші, на Керченському півострові [5; 28] і вздовж північно-
західного узбережжя Криму [21].

Нами даний вид був відзначений лише один раз – 22.02.2013 р. в
околицях с. Братського Красноперекопського р-ну.

Гриф чорний (Aegypius monachus (L.). Осілий вид у гірсько-лісових
частинах Криму і кочовий у степових районах [6;22]. Даний вид нами
відмічався 6 раз, виключно у гірських районах півострова. На околицях
с. Миколаївка Сімферопольського р-ну 20.02.2013 р. був відмічений один птах.
У цей же день в околицях с. Орлівка (біля м. Севастополь) спостерігали ще
одного грифа чорного, у якого були відсутні половина стернових пер. Цю ж
особину ми пізніше відмітили та зафотографували біля аеродрому Бельбек. При
в’їзді у м. Севастополь були відмічені та зафотографовані ще два грифа. Біля
с. Оборонне Бахчисарайського р-ну цього ж дня було відразу відмічено 6
особин. У Бобровській долині, неподалік с. Добре Сімферопольського р-ну,
21.02.2013 р. спостерігався проліт, протягом незначного проміжку часу (10–
15 хв), 5 особин грифа чорного, які летіли з північного-сходу на південний-
захід. Біля с. Ізобільне (Алуштинська міськрада) було відмічена зустріч ще 5
особин.

Сип білоголовий (Gyps fulvus (Habl.). Аналогічно, як і гриф чорний, цей
вид є осілим у гірсько-лісових частинах Криму і кочовим у степових районах
[7; 22]. Даний вид нами відзначався лише один раз 21.02.2013 р. біля
с. Оборонне Бахчисарайського р-ну птах кружляв неподалік зграї грифів.

Сапсан (Falco peregrinus (Tunst.). У Криму осілим є кавказький підвид
сапсана (Falco peregrinus brookei (Sharpe), на прольоті та зимівлі –
номінативний (Falco peregrinus peregrinus (Tunst.) і тундровий (Falco peregrinus
calidus (Lath.) підвиди [5; 22; 26]. Як і в ситуації із канюком звичайним, ми
вирішили розглядати сапсана на видовому рівні, з метою уникнення
дискусійних моментів.
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Протягом наших досліджень даний вид зустрічався двічі: 20.02.2013 р. в
околицях с. Орлівка (біля м. Севастополь) і біля с. Орлівка
Красногвардійського р-ну було відмічено по одній особині.

Балобан (Falco cherrug (J. E. Gray). Враховуючи багаторічні зустрічі у
місцях регулярних гніздувань, балобани на досліджуваній території є осілими.
Узимку, під час екстремальних умов, велика частина птахів відкочовує за межі
регіону [5; 27; 28]. Нами даний вид відмічався тричі за один день: 22.02.2013 р.
с. Братське Красноперекопського р-ну, один птах на опорі ЛЕП; в околицях
с. Матвіївка Первомайського р-ну, один птах на опорі ЛЕП; біля с. Випасне,
Джанкойського р-ну, птах полював зависаючи у повітрі на полі під парами.

Боривітер звичайний (Falco tinnunculus (L.). Звичайний гніздовий,
пролітний і зимуючий вид. Розповсюджений по всьому півострову [5; 22]. Нами
боривітер звичайний був відмічений лише один раз: 20.02.2013 р. на виїзді з
с. Орлівка (неподалік м. Севастополь), птах сидів на ретрансляторі.

Підсумовуючи наші зимові польові дослідження, які проводились
протягом 19.02.–23.02.2013 р. у гірських і степових районах АР Крим можна
зробити наступні висновки:

· узимку 2013 р. нами було відмічено 14 видів денних хижих птахів, що
складає майже половину від усієї орнітофауни хижих птахів півострова;

· масовими видами виявилися: канюк звичайний, гриф чорний, яструб
малий, яструб великий, канюк степовий, лунь польовий, балобан і зимняк.

· незрозуміло низькою частотою зустрічей відзначилися: орлан-білохвіст
і боривітер звичайний, хоча обидва види є досить чисельними на зимівлі.
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ДОСЛІДЖЕННЯ CICONIA CICONIAТА CICONIANIGRA У ФАУНІ
ЛІСОСТЕПУ ТА ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Янковець Н.О, Абрахманова А.В., Киричук А.В, Настека Т.М.
НПУ імені М.П. Драгоманова

Кожний вид у фауні планети – унікальний дар над яким тисячі років
працювала невтомна еволюція. Збереження видового різноманіття у всій його
багатогранності та досконалості є не першочерговим завданням, а головним
обов’язком людства. Нажаль, сучасні тенденції розвитку цивілізації все частіше
набувають рис жорстоких перетворювачів природних екосистем. В зв'язку з
постійним залученням в господарський обіг нових територій, підвищенням
інтенсивності використання земель, широкомасштабної меліорації, внесенням в
ґрунт величезної кількості мінеральних добрив та отрутохімікатів проблема
охорони природи і раціонального використання природних ресурсів набуває все
більшої актуальності.

Дослідницька група Інституту природничо-географічної освіти та екології
НПУ імені М.П. Драгоманова впродовж 2010-2012 рр. проводила дослідження
біотопів та екології представників роду Ciconia (L., 1758) в умовах Полісся та
Лісостепу України.

Вибір лелеки в якості об’єкту дослідження був не випадковим. Різним
аспектам, біології, поведінки і екології цих пернатих присвячені праці
(Грищенка В.М., Дольника В.Р., Кропивного А.П., Шульця Х., та ін.), але
описані дослідження проводились в умовах найбільш сприятливих для
життєдіяльності птахів, що призвело до неправильного уявлення про істинну
загрозу, яка нависла над даним родом.

Відомо, що рід Ciconia нараховує до семи видів лелек [1]: Ciconia abdimii
Lichtenstein, 1823 – лелека дощовий, Ciconia episcopus Boddaert, 1783 – лелека
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білошиїй, Ciconia stormi Blasius W, 1896 – малайський лелека, Ciconia maguari
Gmelin, 1789 – американський лелека, Ciconia boyciana Swinhoe, 1873 –
далекосхідний лелека, Ciconia nigra Linnaeus, 1758 – лелека чорний, Ciconia
ciconia Linnaeus, 1758 – білий лелека.

В Україні проживає лише Ciconia ciconia та Ciconia nigra. Обидва види
здійснюють сезонні міграції на південь на територію Африки, де перебувають
протягом жовтня, листопада та цілої зими. Тіло птахів велике із добре
розвиненими крилами та ногами. Ноги із перетинками, такими як у
водоплавних птахів. Середня довжина лелек від дзьоба до хвоста становить 1 –
1,5 метра. Розмах крил до 2 метрів. Селяться зазвичай на високих деревах біля
води або боліт. Більшість лелек цього роду обирають пару на все життя і
роблять гніздо із тонких гілок. Самка відкладає 4-5 яєць у кінці травня, початку
червня. Яйця довжиною приблизно 8 см. Пташенята народжуючись можуть
видавати звуки [2, 3].

Ciconia ciconia – синантропні птахи з довгими ногами, шиєю і дзьобом.
Оперення біле, чорні лише махові пера і частина покривних на крилах. На шиї
та грудях пера видовжені. Самець і самка забарвлені однаково, але самець
більший за розміром, має трохи довший і масивніший дзьоб. Вага дорослого
лелеки досягає 3-4 кілограми, крило завдовжки 543 - 574 мм, хвіст – 206 - 232
мм, дзьоб 156 - 195 мм, цівка – 193 - 227 мм. Зріст 80 см, розмах крил – 2 метри.
У молодих птахів чорний колір в оперенні заміщений буруватим. Дзьоб і ноги
темно-бурі у молодих птахів, а у дорослих – червоні.

Виділяють два підвиди білого лелеки – європейський Ciconia сiconia
сiconia (L., 1758), і туркестанський Ciconia ciconia asiatica (Severtsov, 1873),
іноді як підвид білого розглядають і далекосхідного лелеку Ciconia boyciana
(Swinhoe, 1873). Туркестанський лелека дещо більший за розміром, має довші
крила і міцніший дзьоб [4].

Птахи охоче селяться в населених пунктах. Зустрічаються навіть у
великих містах. Вони заселяють відкриті та напів відкриті ландшафти, поряд з
людським житлом на скелястих підвищеннях, деревах, будівлях та електричних
опорних стовпах. Самець роками гніздиться на одному і тому ж місці. Гніздо
будує з гілок дерев. Пару лелеки утворюють на сезон. З дерев лелеки віддають
перевагу тим, що ростуть поблизу людського житла, або в заплавах рiк i мають
велику розлогу крону. Ми виявили гнізда на деревах Populus nigra L., Populus
pyramidalis Moenoh, Populus alba L., Fraxinus excelsior L., Salix alba L., Salix
cinerea L., Quercus robur L., Quercus rubra L. У випадку, коли лелеки гніздяться
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далеко від людського житла – в заплавах рiк, на узліссях, вздовж дорiг, вони
надають перевагу вологій місцевості, долинам річок та низинним болотам.

Європейський білий лелека поширений на значній території Європи (від
Піренейського півострова до Данії, півдня Швеції, Естонії та північного заходу
Росії), Поволжя, Закавказзя, від Північно-Західної Африки до Туреччини, Ірану,
Іраку, Сирії, Ізраїлю [5].

В Україні білий лелека гніздиться на більшій частині території, крім
південного сходу (рис.1).

Встановлено, що раціон птахів залежить від місцевості. У біотопах 96-
99% їжі лелеки складають комахи. На заплавних луках частка їх значно менша.
Нами підтверджені дані про те, що затоплені повінню луки при спаді води є
найкращими кормовими угіддями для лелек [6]. Саме на заплавних луках ми
виявили найчисельніші групи лелек (5-7 особин).

Ми з’ясували, що причиною скорочення чисельності білого лелеки в
основному зводяться до впливу людської діяльності. Серед тварин ворогів у
цього птаха дуже мало. Буває іноді, що яйця чи пташенята стають жертвами
хижих звірів або птахів, гинуть від різних паразитів чи хвороб. Великі пернаті
та чотириногі хижаки можуть нападати і на дорослих лелек. Яйця або малі
пташенята можуть викидатися з гнізда через бійки господарів з чужинцями. На
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успіх гніздування впливають і погодні умови. Роки з помірно вологим і теплим
літом оптимальні для виведення пташенят. У випадку посухи чи затяжних
дощів середня кількість пташенят, що вилетіли з гнізда на даній території,
зменшується в 1,5-4 рази. У найбільш несприятливі роки більшість лелечих
сімей у деяких місцевостях можуть взагалі не вивести потомства [6].

Ciconia nigra – малодосліджений гніздовий, перелітний птах. Ареал
простягається лісовою смугою Центральної, Східної й частково Південної
Європи; також цей птах трапляється на гніздуванні в Азії та Південній Африці.
Зимує чорний лелека на півдні Сахари і у Південній Азії [7].

В Україні гніздиться на Поліссі, в Карпатському регіоні та подекуди на
півночі Лісостепу (рис.2).

Гніздиться лелека чорний окремими парами в глухих, безлюдних лісах,
поблизу заплав річок та боліт. Цей птах уникає культурного ландшафту. У
Карпатах гніздиться не вище від 900–1000 м над рівнем моря. Тут він займає
всю лісову зону, включаючи північне й південне передгір'я.

Влітку птахи чорні з зеленкуватим і червоно-фіолетовим металевим
блиском. Дзьоб та ноги яскраво-червоні. На зиму дзьоб набуває буруватого
відтінку. Самець і самка забарвлені однаково.
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Поїдає лелека чорний земноводних, рибу і комах, у дуже незначній
кількості плазунів, мишовидних гризунів і птахів. Свою здобич ловить
переважно на мілководних лісових болотах чи озерах, у заплавах річок, а в
Карпатах – у глухих долинах верхів’їв річок. Птахи тримаються поодиноко або
невеликими зграями – сім'ями.На Україну лелека чорний прилітає в другій
половині березня – у квітні. Займає торішні гнізда або оселяється в покинутих
гніздах великих хижих птахів. Розміщує чорний лелека свою домівку на
високих деревах, здебільшого старих дубах та соснах.

Чорний лелека наразі є рідкісним птахом, популяція якого є під загрозою.
Чорний лелека охороняється Червоною книгою України (статус – рідкісний),
Бернською та Бонською конвенціями, Угодою AEWA та конвенцією CITES.

Таким чином, в результаті дослідження ми встановили, що представники
роду Ciconia в Лісостепу та Поліссі України перебувають під загрозою
зменшення чисельності популяції в силу господарської діяльності людини.

Для збереження Ciconia nigra необхідна сувора охорона старих лісів,
усунення фактору неспокою з боку людей, природо відповідне ведення лісового
господарства, охорона та відновлення водно-болотних угідь.

Для збереження Ciconia ciconia необхідно перш за все забезпечити птахам
належні гнізда. Поряд з охороною існуючих гніздівель, слід привчати лелек до
штучних основ для гнізд, для цього варто спробувати встановлювати з осені на
досить міцних і високих деревах спеціальні щити. Як досвід слід спробувати
залучити лелек до гніздування в околицях сіл, влаштовуючи штучні опори.
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МІКОЛОГІЯ

ВИДИ ТОКСИНОУТВОРЮЮЧИХ МІКРОМІЦЕТІВ НА РОСЛИНАХ
ALLIUM CEPA В ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ТА ПІД ЧАС ВЕГЕТАЦІЇ

Горган Т.М.
Інститут агроекології і природокористування НААН України

Цибуля ріпчаста (Аllium cepa) входить до п’ятірки найпоширеніших
овочевих рослин як в Україні,  так і за її межами [1].  Висока цінність цієї
культури зумовлена її хімічним складом, смаковими і лікувальними
властивостями та здатністю добре зберігатися протягом тривалого періоду [2].
Але, не дивлячись на застосування сучасних технологій вирощування,
урожайність цибулі ріпчастої на українських полях залишається низькою – від
8 до 13 т/га, що значно нижче світового рівня (18,1 т/га) [3]. Дається взнаки
нераціональне використання біологічних особливостей цієї культури і
ураження її низкою хвороб як в період вегетації, так і під час зберігання.

В більшості регіонів вирощування цибулі ріпчастої найбільш
шкодочинними є збудники пероноспорозу, іржі та сажки – у період вегетації, та
різних гнилей, в тому числі і викликаних плісневими грибами – під час
зберігання. Переважна частина патогенів, які уражують цибулю ріпчасту, є
відомими продуцентами мікотоксинів, що належать до таких родів: Penicillium,
Fusarium, Alternaria, Botrytis, Helminthosporium та Aspergillus [4, 5].

В даний час широко розглядається екологічна безпека овочів, а наявність
токсиноутворюючих мікроміцетів в агрофітоценозах цибулі ріпчастої
становить потенційну небезпеку накопичення шкідливих метаболітів у
рослинній продукції. Зважаючи на це, існує потреба пошуку сортів та гібридів
цибулі ріпчастої, продукція яких містить меншу кількість грибів-продуцентів
мікотоксинів, оскільки, вживання продуктів, що контаміновані цими грибами,
може супроводжуватися тяжкими захворюваннями людини.

Дослідження проводили на базі лабораторії біоконтролю агроекосистем
Інституту агроекології і природокористування НААН. Використовували сім
сортів цибулі ріпчастої вітчизняної селекції з колекційного матеріалу
Носівської селекційно-дослідної станції Інституту сільськогосподарської
мікробіології та агропромислового виробництва НААН: Грандіна, Мавка,
Буран, Золотиста, Любчик, Голубка та Гармонія.
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Таблиця
Спектр токсиноутворюючих мікроміцетів сортів цибулі ріпчастої

Сорти Токсиноутворюючі мікроміцети
Насіння Цибулини Листки та стрілки

Грандіна Penicillium
expansum Link.,
Fusarium
oxysporum Snyd. et
Hans.

Penicillium verrucosum
Samcon., P. wortmanii
Kloecker, Fusarium
solani Appl. еt Wr.

Penicillium verrucosum
Samcon., P.canescens
Sopp., Alternaria
alternata Nees.

Золотиста - Penicillium verrucosum
Samcon., P.wortmanii
Kloecker, P. canescens
Sopp., Fusarium solani
Appl. еt Wr.

Penicillium verrucosum
Samcon., P.canescens
Sopp., Alternaria
alternata Nees.

Любчик Alternaria
alternata,
Penicillium
expansum Link.

Penicillium verrucosum
Samcon., P. canescens
Sopp., Fusarium solani
Appl. еt Wr.

Penicillium verrucosum
Samcon.

Голубка Fusarium
oxysporum Snyd. et
Hans.

Penicillium verrucosum
Samcon., P. wortmanii
Kloecker, P. canescens
Sopp., Fusarium solani
Appl. еt Wr.

Penicillium verrucosum
Samcon., P. canescens
Sopp.

Мавка Botrytis allii Munn.,
Penicillium
expansum Link.

Penicillium verrucosum
Samcon., P. canescens
Sopp., Fusarium solani
Appl. еt Wr.

Penicillium verrucosum
Samcon., P. canescens
Sopp., Fusarium solani
Appl. еt Wr., Alternaria
alternata Nees.

Буран Penicillium
expansum Link.

Penicillium verrucosum
Samcon., P. wortmanii
Kloecker, P. Canescens
Sopp.

Penicillium verrucosum
Samcon., P. canescens
Sopp., Fusarium solani
Appl. еt Wr.

Гармонія Fusarium
oxysporum Snyd. et
Hans., Alternaria
alternata Nees.

Penicillium verrucosum
Samcon., P. canescens
Sopp., Fusarium solani
Appl. еt Wr.

Penicillium verrucosum
Samcon., P. canescens
Sopp., Fusarium solani
Appl. еt Wr.

Зразки сортів були відібрані у різні фази: наростання листкової маси,
формування цибулини, полягання пера (цибуля першого року), викидання
стрілки, цвітіння (цибуля другого року), цибулини та насіння під час зберігання
за відомою методикою для цибулевих культур [6].

Ендофітні мікроміцети листків, стрілок, цибулин та насіння виділяли на
середовищі КГА із додаванням антибіотика гентоміцину. Шматочки рослин
попередньо дезінфікували KMnO4 (титр 0,1%) та 96% етиловим спиртом,
промивали стерильною водою, просушували між шарами стерильного
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фільтрувального паперу та переносили на живильне середовище Посіви
культивували при температурі +25◦ С протягом 14 діб [7].

Ідентифікацію грибів проводили за допомогою тимчасових препаратів,
користуючись світловим електронним мікроскопом. Для визначення родової
належності грибів використовували вітчизняні та зарубіжні визначники [8, 9, 10].

Аналіз зразків виявив, що внутрішня грибна інфекція насіння
представлена грибами роду Penicillium, Botrytis та Alternaria. Цибулини
тестованих сортів цибулі ріпчастої заражені грибами родів Penicillium,
Alternaria та Fusarium. Ендофітна мікофлора листя культури була представлена
грибами родів Penicillium, Alternaria та Fusarium (таблиця).

Мікроміцети, що виділені зі зразків цибулі ріпчастої, є продуцентами
мікотоксинів: Penicillium expansum Link. (патулін, цитринін), P. verrucosum
Samcon. (охратоксин), P. canescens Sopp. (патулін, F-2, цитринін), Fusarium
oxysporum Snyd. et Hans. (зеараленон, фузарієва кислота, Т-2 токсин,
монілиформін), F. solani Appl.  еt  Wr. (Т-2 токсин, зеараленон), Alternaria
alternate Nees. (тентоксин, тенуазонова кислота, AL-токсин, альтернарієва
кислота) [9], що становить небезпеку накопичення цих метаболітів у продукції.

Видовий склад токсиноутворюючих мікроміцетів цибулі ріпчастої був
представлений грибами родів Penicillium, Fusarium та Alternaria, домінували
види роду Penicillium, а саме – Penicillium verrucosum Samcon., Penicillium
wortmanii Kloecker та Penicillium canescens Sopp.

Контамінація грибами родів Penicillium, Fusarium та Alternaria цибулі
ріпчастої значно знижує якість насіння і посадкового матеріалу, а також
спричиняє забруднення продукції небезпечними продуктами метаболізму –
мікотоксинами.
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РІДКІСНІ ВИДИ МАКРОМІЦЕТІВ У БАСЕЙНІ р. ПСЕЛ
НА ПІВНІЧНІЙ ОКРАЇНІ  КРАСНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ УКРАЇНИ, МЕЖУЮЧОЮ
З КУРСЬКОЮ ОБЛАСТЮ РОСІЇ

Карпенко К.К., Логвін Л.В.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Вивчення видового біорізноманіття та його збереження належить до
найважливіших завдань сьогодення. В умовах високого антропогенного
навантаження на природу особливої уваги заслуговують рідкісні та
малопоширені види біоти, у тому числі грибів, які продовжують залишатись на
значних територіях іще недостатньо дослідженими.

Предметом нашого наукового інтересу стали макроміцети, зростаючі в
басейні р. Псел на північній окраїні Краснопільського району Сумської області
України, що межує з Курською областю Росії. На заході  досліджувана нами
територія прилягає до Сумського району, північна та східна її межа  співпадає з
кордоном України з Росією у межах указаних областей, південна – проходить
по лінії від с. Барилівка до кордону з Росією.  Дана місцевість входить до
складу фізико-географічної області Сумський підвищений лісостеп,
знаходиться на південно-західних відрогах Середньоросійської височини,
відзначається  близьким до поверхні заляганням  і відслоненнями мезозойських
крейдово-мергелевих порід, які  чітко проявляються біля сіл Запсілля, Велика
Рибиця, Барилівка та ін. Через досліджувану територію протікає р. Псел
середньою частиною течії, з притоками Рибиця, Улава та ін., з широкою
заплавою, надзаплавними терасами й корінними берегами та характерною
рослинністю. На досліджуваній території знаходиться 2 гідрологічних
заказники місцевого значення – «Миропільський» (площею 1304,80 га у заплаві
Псла) та «Олександрійський» (87,00 га на місці колишніх торфорозробок).

Макроміцети на даній території досліджуються з 1984 р. доцентом
кафедри  ботаніки Сумського педуніверситету  К.К. Карпенко. Протягом 2010–
2012 рр. регулярні польові дослідження по вивченню макроміцетів
проводились разом із студенткою, нині магістранткою Сумського педагогічного
університету Л.В. Логвін. При ідентифікації гербарних зразків користувались
«Визначником грибів України» [3, 4] та іншими виданнями [1, 2, 9, 12].
Результати дослідження оформлені з використанням класифікації грибів,
опублікованої в 2008 р. у 10-му виданні «Ainsworth and Bisby’s Dictionary of the
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Fungi» [10], з дотриманням міжнародних стандартів у написанні назв таксонів і
прізвищ їх авторів [11].

У результаті проведених протягом 1984–2012 рр. досліджень на
обстеженій території нами виявлено 232 види макроміцетів із 106 родів, 44
родин, 11 порядків, 2 класів, 2 відділів – Ascomycota та Basidiomycota
(таблиця), у тому числі 76 видів із 52 родів, 26 родин, 6 порядків класу
Agaricomycetes – у Миропільському заказнику [7, 8], 2 види – в
Олександрійському заказнику.

15 видів грибів належать до рідкісних. Нижче наводимо анотований
список виявлених рідкісних видів макроміцетів. У списку двома зірочками
позначені види занесені до Червоної книги України, однією зірочкою – занесені
до Червоного списку Сумської області.

Таблиця
Систематична структура видового складу макроміцетів

Таксони Кількість
Відділ Клас Порядок родин родів видів

Ascomycota Pezizomycetes Pezizales 3 3 3
Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales 21 63 152

Auriculariales 1 2 3
Boletales 6 8 17
Cantharellales 1 1 1
Hymenochaetales 1 3 6
Polyporales 4 18 27
Russulales 4 5 20
Thelephorales 1 1 1
Gomphales 1 1 1
Phallales 1 1 1

Разом:    2 2 11 44 106 232

Відділ Ascomycota Caval.-Sm. 1999
Клас Pezizomycetes O.E. Erikss. & Winka 1997

Порядок Pezizales J. Schröt. 1894
Родина Discinaceae Benedix 1962

**Gyromitra slonevskii Heluta – на гнилій деревині, на корінному березі р. Псел,
урочище «Скуборівщина» Могрицького л-ва Сумського лісгоспу (в 1 км на схід
від с. Могриця Сумського р-ну), на  території Краснопільського р-ну – в 1 км на
північ від с. Велика Рибиця, в діброві, 16.05.2000, зібр. М.П. Книш [9].

Відділ Basidiomycota R.F. Moore 1980
Клас Agaricomycetes Doweld 2001
Порядок Agaricales Underw. 1899
 Родина Agaricaceae Chevall 1826
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Agaricus benesii  (Pilát)  Pilát  – на ґрунті,  у 5  км на  схід від с.  Миропілля,  біля
кордону з Росією, урочище «Прохідці», діброва, 30.09.2012.
*Calvatia gigantea (Batsch.( Lloyd – на ґрунті, заплавна діброва в південній
околиці с. Запсілля, 29.09.2012.
Leucoagaricus meleagris (Gray) Singer  (Lepiota meleagris (Gray) Singer) – на
ґрунті, у місці виходу на поверхню крейди,  біля с. Миропілля, 26.09.2010.

Родина Amanitaceae R. Heim ex Pouzar 1983
Amanita franchetii (Boud) Fayod – на ґрунті, лівий корінний берег Псла, у
північно-східному напрямку від с. Миропілля, в 50 м від кордону з Росією,
урочище «Логвінівщина», діброва, 17.09.2012.
Limacella illinita (Fr.) Maire – на ґрунті, перша надзаплавна тераса р. Псел, біля

с. Велика Рибиця, сосновий ліс, 20.10.2012.
Родина Entolomataceae Kotl. & Pouzar 1972

Entoloma indutum Boud. – на змитому ґрунті (з виходами на поверхню крейди),
правий корінний берег р. Псел, діброви, біля с. Барилівка, 28.09.1984; біля сіл
Миропілля й Запсілля, 12.10.1984 [5].

Родина Hygrophoraceae Lotsy 1907
Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer – на ґрунті, заплава р. Псел, узлісся діброви, на
схід від с. Миропілля, біля кордону з Росією, 07.10.2012.
Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr. – на ґрунті, на схід від с. Миропілля, у 50–
100 м від кордону з Росією, урочище «Логвінівщина», діброва, 17.09.2012.
Lychenomphalia umbellifera (L.) Redhend, Lutzoni, Moncalvo & Lundell – на
ґрунті, біля с. Велика Рибиця, сосновий ліс, 20.10.2012.

Родина Inocybaceae Jülich 1982
*Inocybe erubescens A.  Blytt  (I. patouillardii Bres.)  –  на дуже змитому ґрунті,  з
виходами на поверхню крейди, правий корінний берег Псла,  узлісся діброви,
біля с. Барилівка,  07.06.1984, 22.06.1984, 24.06.1984 [6].

Родина Pluteaceae Kotl. & Pouzar 1972
Volvariella pusilla (Pers.) Singer – на ґрунті, територія Миропільського

гідрологічного заказника, біля с. Миропілля,  остепнені луки, 04.08.2011.
Порядок Boletales E.-J. Gilbert 1931

Родина Boletaceae Chevall. 1826
*Boletus impolitus  Fr. – на ґрунті, південна околиця с. Миропілля, діброва,
10.07.2011.

Порядок Cantharellales Gäum 1926
Родина Clavulinaceae Donk 1970
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Clavulina cinerea (Bull.)  J.  Schröt.  –  на ґрунті,  в східному напрямку  від с.
Миропілля, біля кордону з Росією, урочище «Прохідці», діброва, 30.09.2012.

Порядок Russulales Kreizel ex P.M. Kirk, P.F. Cannon & J.E. David 2001
Родина Russulaceae Lotsy 1907

Lactarius zonarius  (Bull.)  Fr.  –  на ґрунті,  в заплавній діброві,  в південній
околиці с. Миропілля, 10.07.2011.
 *Russula virescens  (Schaeff.: Zandetshi) Fr. – на ґрунті,  південна околиця с.
Миропілля,  березовий ліс, 10.07.2011.

П’ять із описаних вище раритетних видів мають охоронний статус:
Gyromitra slonevskii, занесена  до Червоної книги України [9], Calvatia gigantea,
Inocybe  erubescens, Boletus impolitus та Russula virescens, включені до
Червоного списку Сумської області. Цінним для науки стало  виявлення  на
даній території  місця зростання строчка Слоневського (Gyromitra slonevskii),
який у 2001 р. описаний В.П. Гелютою як новий для науки вид (нині в Україні
відомо 7 місць його зростання, із яких 2  – в Сумській області) [9]. Виявлена тут
у 1984 р. Entoloma indutum стала першою знахідкою цього виду на території
України. До дуже  рідкісних для України видів належать також Agaicus benesii,
Leucoagaricus meleagris [1], Limacella illinita [2], Inocybe erubescens, до
рідкісних – Hygrophorus chrysodon, Hygrocybe fornicata  та ін.
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МАКРОМІЦЕТИ БАСЕЙНУ РІЧКИ ХОРОЛ У ЇЇ ВЕРХІВ’Ї

Карпенко К.К., Ситар В.В.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Макроміцети відіграють важливу роль у природі, мають важливе
господарське значення, проте досліджені недостатньо. Окремі території ще
залишаються необстеженими стосовно поширення на них даної групи грибів.
До таких відноситься й обрана нами для дослідження макроміцетів територія –
басейн р. Хорол у її верхів’ї, що знаходиться в Сумській області.

Річка Хорол бере початок біля с. Хорол Недригайлівського району й
через 2 км своєї протяжності входить у межі Липоводолинського району.
Північна окраїна водозбірної території річки проходить у південних околицях
сіл Горькове, Кірове, Лахновщина Недригайлівського району, західна –
співпадає з межею Липоводолинського, Недригайлівського та Роменського
районів, східна – пролягає біля сіл Товсте та Саї. На півдні досліджувана
територія окреслена по лінії, що пролягає західніше с. Беєве, через села
Воропаї–Берестівка–Яловий Окоп Липоводолинського району. За фізико-
географічними районуванням Сумського Придніпров’я [5] ця територія
належить до Псельсько-Хорольського ландшафтного району Роменсько-
Конотопського округу Лівобережно-Дніпровської лісостепової провінції
низинних лесових рівнин. У ґрунтовому покриві переважають типові мало
гумусні чорноземи. Для природної рослинності типовими є лучні степи та
діброви в долинах річок. Рівень господарського освоєння території дуже
високий. Понад 70% її площі займають сільськогосподарські угіддя. Від
колишніх панівних степів залишились дрібні ділянки у недоступних для
розорювання місцях (на крутих схилах балок, приток і правого берега Хоролу).
Степи, як і луки, розташовані у балках, у долинах Хоролу та його безіменних
приток, використовуються здебільшого як пасовища й перебувають у
деградованому стані. Із лісів найбільший масив (завдовжки біля 3 км,
завширшки 300–400 м) знаходиться обабіч русла Хоролу між селами
Новосеменівка, Кімличка, Берестівка, представляє собою діброву, з
включеннями вільшняків і березняків. Інші 6 лісових ділянок листяних лісів
малі за площею й зазнали великих змін щодо порідного складу деревостану.

У 2012 р. нами було розпочате вивчення макроміцетів на даній території.
Матеріал збирали під час власних польових досліджень, які проводили з
використанням маршрутно-діагностичного методу. Зібрані гербарні зразки
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ідентифікували за «Визначником грибів України» [2, 3, 4]. При оформленні
результатів дослідження використана класифікація грибів, опублікована в 10-
му виданні «Ainsworth and Bisby’s Dictionary of the Fungi» [6]. Назви таксонів
узгоджені з міжнародними стандартами [7].

У результаті проведеного в 2012 р. дослідження у басейні р. Хорол (у її
верхів’ї) виявлено 124 види макроміцетів, які належать до 66 родів, 33 родин, 6
порядків класу Agaricomycetes відділу Basidiomycota (таблиця).

Таблиця
Систематична структура видового складу макроміцетів

Відділ Порядки Кількість
родин родів видів

Basidiomycota

Agaricales 17 39 88
Auriculariales 1 2 2
Boletales 6 6 9
Hymenochaetales 2 3 5
Polyporales 4 12 16
Russulales 3 4 11

Разом 6 33 66 124

70,96% видів належать до порядку Agaricales. Серед родин найбільшою
кількістю видів представлені Agaricaceae (20 видів), Polyporaceae, Russulaceae,
Strophariaceae (по 9), Marasmiaceae, Polyporaceae, Psathyrellaceae,
Tricholomataceae (по 8), Mycenaceae (6), серед родів – Agaricus (8), Amanita,
Mycena, Russula (по 5), Lactarius, Lepista та Lycoperdon (по 4 види).

За даними екологічного аналізу виявлені види макроміцетів належать до
трьох трофічних груп – біотрофів (30 видів), сапротрофів (74) і гемібіотрофів
(20 видів), а також до шести екологічних груп – ксилотрофів (52),
мікоризоутворювачів (30), гумусових сапротрофів (29), копротрофів (2),
герботрофів (1 вид). До гемібіотрофів належать ксилотрофи, здатні поселятись
як на мертвій, так і на живій деревині, спричиняючи передчасне всихання дерев
і чагарників. Найбільше потерпають деревостани верби від Phellinus igniarius
(L.) Quél., дуба – від Ph. robustus (P. Karst.) Bourdot et Galzin, берези – від Fomes
fomentarius (L.) J.J. Kickx, Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst., плодових дерев –
від Phellinus pomaceus (Pers.) Maire.

91 вид макроміцетів виявлено в лісах (74 види  в дібровах, 65 видів у
березових лісах, 26 видів у вільхових), 58 видів – у лісосмугах (у дубових – 44
види,  березових – 38, тополевих – 14), 22 види – в скверах, 32 – в парку на
території с. Семенівка, 16 видів – у степових угрупованнях, 17 – на луках.
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Серед 17 видів, зростаючих в степу й на луках, 2 види копротрофів
(Panaeolus semiovatus  (Soweby) S. Lundell et Hannf., Stropharia semiglobata
(Batsch) Quél.), решта – гумусові сапротрофи (Agaricus arvensis Schaeff., A.
campestris L., A. xanthodermus Genev., A. urinascens (Jul.  Schäff.  et  F.H.  Møller)
Singer, Leucoagaricus leucothitus (Vitt.) Wasser, Lycoperdon urtiforme Bull.,
Macrolepiota excoriata (Schaeff.) Wasser, Conocybe tenera  (Schaeff.) Fayod,
Entoloma sericeum (Bull.) Quél., Marasmius oreades (Bolton) Fr., Tubaria
furfuracea (Pers.) Gillet, Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél., Stropharia coronilla
(Bull.) Quél., Lepista personata (Fr.) Cooke).

У плодових садах виявлено 3 види макроміцетів. Навесні зустрічалась
Entoloma clypeatum  (L.) P. Kumm. – мікоризний симбіонт плодових дерев. На
живих і мертвих стовбурах, осьових гілках слив, вишень, рідше яблунь часто
виявлялись плодові тіла ксилогемібіотрофів Phellinus pomaceus, Schizophyllum
commune Fr. У лісах і штучних насадженнях дерев на живих стовбурах верби
білої, тополі чорної з’являлись плодові тіла Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill,
Pleurotus ostreatus  (Jacq.: Fr.) P. Kumm., Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm.,
різних листяних дерев – Polyporus squamosus (Huds.) Fr. тощо.

Їстівних грибів виявлено 45 видів, отруйних – 14. Серед останніх – це
Amanita muscaria (L.) Lam., A. pantherina (DC.) Krombh., A. phalloides (Vaill. ex
Fr.) Link, Agaricus xanthodermus Genev., Lepiota aspera (Pers.) Quél., L. cristata
(Bolton) P. Kumm., Inocybe geophylla (Fr.) P. Kumm., I. rimosa (Bull.) P. Kumm.,
Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm., Mycena pura (Pers.) P. Kumm., Clitocybe
rivulosa (Pers.) P. Kumm., Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm., Paxillus
involutus (Batsch) Fr. та Russula emetica (Schaeff.) Pers.

6 видів належать до раритетних. Серед них – Calvatia gigantea (Batsch.)
Lloyd (біля с. Семенівка, діброва, 15.10.2012) та Gomphidius roseus (Fr.) P. Karst.
(c. Семенівка, парк, штучне насадження сосни звичайної та ялини європейської,
04.11.2012), занесені до Червоного списку Сумської області, а також Agaricus
benesii (Pilát) Pilát (біля с. Семенівка, діброва, 15.10.2012), Mycena smithiana
Kühner (біля с. Семенівка, діброва, на опалому листі дуба звичайного,
15.09.2012), Crinipellis scabella (Alb. et Schwein.) Murrill (біля с. Семенівка,
узбіччя дороги, на сухому бур’яні, 16.09.2012).
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МАКРОМІЦЕТИ БАСЕЙНУ РІЧКИ КРИГА
(СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА)

Карпенко К.К.,  Сусік С.В.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Макроміцети  – важливі компоненти наземних екосистем і представляють
великий інтерес у контексті народногосподарського значення. Їх вивчення, як і
всього біорізноманіття,  є  актуальним, тим більше, що вони ще продовжують
залишатись  найменше дослідженою частиною біоти.

Предметом нашого дослідження стали макроміцети басейну р. Крига, що
бере початок біля кордону України з Росією (між селами Кіндратівка та
Яструбине Сумського р-ну Сумської області), протікає через села Річки,
Мар’янівка Білопільського району й на території м. Білопілля впадає в р. Вир –
ліву притоку Сейму. Річка Павлівка (права притока Криги) бере початок біля с.
Медвеже Курської області, протікає в Білопільському районі від с. Макіївка до
с. Мороча, де й  впадає в р. Кригу. Район дослідження входить до Снагость-
Вирського ландшафтного району Роменсько-Конотопського округу
Лівобережно-Дніпровської провінції лісостепової зони [5], представляє собою
слабко розчленовану низинну лесову рівнину, з абсолютними висотами 150–
180 м. Природна рослинність мало збереглася й дуже трансформована. Від
домінуючих у минулому лучних степів залишились лише подекуди їх дрібні
фрагменти на вершинах крутих схилів балок і долин річок. Залишки поширених
колись дібров (липово-дубових лісів) дуже трансформовані щодо порідного
складу й засмічені кленом ясенолистим. Рослинність долин Криги та її приток
також представляють луки, вільшняки, берегозахисні біловербники,
осокірники, а також березняки, осичники, чагарникові вербники, трав’яні
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болота. Долина Криги в нижній частині течії значно заболочена, з вільшняками,
чагарниками, болотами. Штучні насадження дерев представляють  2–4-рядні
(рідко 6-рядні) лісосмуги (тополеві, березові, різнопорідні), сади та сквери.

Матеріалом для даної роботи послужили результати власних польових
досліджень, які проводились протягом 2012 р. Зібрані гербарні зразки
ідентифікували за  «Визначником грибів України»  [2, 3 4], з використанням
світлового мікроскопа МБР і окуляр-мікрометра. При оформленні результатів
використано класифікацію грибів, наведену в 10-му виданні «Ainsworth and
Bisby’s Dictionary of the Fungi» [6]. Написання назв таксонів і прізвищ їх авторів
узгоджено з міжнародними стандартами [7].

Результати дослідження. Під час польових досліджень протягом 2012
р. в басейні р. Крига вперше виявлено 186 видів макроміцетів, які належать до
81 роду, 32 родин, 6 порядків класу Agaricomycetes відділу Basidiomycota, із
яких 156 видів зустрічалось у лісах, 91 – у лісосмугах, 14 – у плодових  садах,
18 – в угрупованнях лучного степу, 26 – на луках (табл.1).

Таблиця 1
Систематичний склад  макроміцетів басейну р. Крига та кількість виявлених

видів у різних ценозах
Таксони (відділ) Кількість Кількість видів у різних ценозах

клас порядки родин родів видів степ луки ліси лісо-
смуги

сади

Відділ  Basidiomycota 32 81 186 18 26 156 91 14
Agaricomycetes Agaricales 18 52 126 18 26 100 56 11

Auriculariales 1 2 3 – – 3 2 –
Boletales 5 6 8 – – 8 3 –
Hymenochaetales 1 2 5 – – 4 3 1
Polyporales 4 15 21 – – 18 18 2
Russulales 3 4 23 – – 23 9 –

67,74% видового складу припадає на порядок Agaricales. Серед родин
провідне місце за кількістю видів займають Agaricaceae (26 видів), Russulaceae
(21), Strophariaceae (19), Tricholomataceae (15), Marasmiaceae (12), Polyporaceae
(11),  серед родів – Russula (11), Lactarius (10), Agaricus (9), Amanita (8), Mycena
(7), Cortinarius (6), Clitocybe, Marasmius, Trametes, Tricholoma (по 5 видів).

 Виявлені макроміцети належать до трьох трофічних і 7 екологічних груп
(табл. 2). За кількістю видів переважають ксилотрофи, мікоризоутворювачі та
гумусові сапротрофи, які разом становлять 88,17% усього видового складу.

Карботрофів представляє Pholiota highlandensis  (Peck) A.H. Sm. & Hesler.
Бріотрофа (Psilocybe montana  (Pers.) P. Kumm.) виявлено у сосняку й на луках,
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копротрофів (Bolbitium titubans (Bull.) Fr., Panaeolus semiovatus (Sowerby) S.
Lundell & Hannf., Stropharia semiglobata (Batsch) Quél.) – на луках і в степу.

Таблиця 2
Розподіл видів макроміцетів за еколого-трофічними групами*

Трофічні групи
грибів

Екологічні групи грибів
кс м гс пс к бр крб Всього

Біотрофи 57 57
Гемібіотрофи 24 24
Сапротрофи 43 40 17 3 1 1 105
Разом: 67 57 40 17 3 1 1 186
*Умовні позначення екологічних груп: кс – ксилотрофи,  пс – підстилкові сапротрофи,  гс –
гумусові сапротрофи, м – мікоризоутворювачі, бріотрофи, к – копротрофи, крб – карботрофи
(ростуть на деревному вугіллі).

У степу зустрічалось 18 видів із 11 родів, 8 родин порядку Agaricales,
серед них – 3 види копротрофів і 15 видів гумусових сапротрофів (Agaricus
arvensis Schaeff., A. bitorquis (Quel.) Sacc., A. campesris L., A. xanthodermus
Genev., A. urinascens (Jul. Schäff. & F.H. Møller) Singer, Lycoperdon urtiforme
Bull., Macrolepiota excoriata (Schaeff.) Wasser, Entoloma sericeum (Bull.) Quél.,
Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet, Marasmius oreades (Bolton) Fr., Melanoleuca
humilis (Pers.) Pat., Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél., Agrocybe pediades (Fr.)
Fayod, Stropharia coronilla (Bull.) Quél., Lepista luscina (Fr.) Singer).

На луках виявлено 26 видів із 18 родів, 8 родин порядку Agaricales, серед
яких  – 3 види копротрофів, 1 вид бріотрофів і 22 види гумусових сапротрофів.
Лише на луках виявлені гумусові сапротрофи Bovista plumbea Pers., Coprinus
comatus (O.F. Müll.) Pers., Leucoagaricus leucothitus (Vitt.) Wasser, Lycoperdon
dermoxanthum Vittad., Lepista personata (Fr.) Cooke, решта – спільні зі степами.

У березових лісах зустрічалось 102 види із 58 родів, 27 родин, 6 порядків,
у дібровах – 92 види з 53 родів, 26 родин, 19 родин, 6 порядків, у осикових – 40
видів із 29 родів, 22 родин, 6 порядків, у вільхових –  40 видів із 32 родів, 19
родин, 5 порядків, у соснових – 32 види із 26 родів, 13 родин, 3 порядків.

 У березових лісосмугах виявлено 77 видів макроміцетів. У тополевих
лісосмугах (разом із берегозахисними насадженнями осокору) зустрічалось 46
видів макроміцетів. Специфічними для них є ксилотроф Phellinus tremulae
(Bondartsev) Bondartsev & Borisov і мікоризоутворювачі Tricholoma populinum
J.E. Lange, Lactarius controversus (Pers.) Pers. У прируслових біловербниках
траплявся 41 вид, серед них  – Hebeloma pusillum J.E. Lange, Phellinus igniarius
(L.) Quél., Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill, Trametes suaveolens (L.) Fr., T.
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trogii Berk, Pleurotus ostreatus (Jacq.:   Fr.)  P.  Kumm.  тощо.  У лісосмугах із
участю дуба зустрічався його мікоризний симбіонт Lactarius quietus (Fr.) Fr.

У садах траплялись гумусові сапротрофи Agaricus bisporus (J.E.  Lange)
Imbach, A. campestris, Coprinus comatus, Marasmius oreades, Calvatia gigantea
(Batsch.) Lloyd, мікоризоутворювач Entoloma clypeatum (L.) P. Kumm.,
ксилотрофи Ph. pomaceus (Pers.) Maire, Armillaria mellea (Vahl.) P. Karst.,
Schizophyllum commune Fr., Flammulina velutipes (Curtis) Singer, Pholiota
squarrosa (Weigel) P. Kumm., Irpex lacteus (Fr.) Fr., Lentinus  tigrinus (Bull.) Fr.
(гемібіотрофи), а також Mycena galericulata (Scop.:Fr.) Gray.

У басейні Криги зустрічались наступні рідкісні та малопоширені види –
Сalvatia gigantea, занесена до Червоного списку Сумської області (діброви, біля
сіл. Степанівка, Павлівка, 30.08.2012), Agaricus placomyces Peck (діброва, біля с.
Річки, 04.08.2012), Cortinarius violaceus (Fr.: Fr.) Fr. (вільшняк із березою й
осикою, біля с. Річки, 09.09.2012), Hebeloma pusillum (біловербник, біля сіл
Річки, Мороча, 14.10.2012). У березняках біля с Річки виявлені: Pluteus
ephebeus (Fr.) Gillet (12.06.2012), Cortinarius alboviolaceus (Pers.) Fr.,
(04.08.2012), С. trivialis J.E. Lange (12.06.2012, 09.09.2012, 23.09.2012), C.
polymorphus Ro. Henry (09.09.2012), Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm.
(22.09.2012), T. fulvum (Fr.) Bigeard & H.Guill. (23.09.2012). Amanita vaginata
(Bull.) Lam. зустрічалась у  березняках біля сіл Степанівка й Річки  (22.09.2012).

 Понад 60 видів макроміцетів мають харчове значення. 22 види
відносяться до отруйних грибів: Amanita phaloides  Fr., A. muscaria (L.) Lam., A.
pantherina (DC.) Krombh., Galerina marginata (Batsch) Kühner, Hypholoma
fasciculare (Huds.) Quél., Clitocybe candicans (Pers.) P. Kumm., C. rivulosa (Pers.)
P. Kumm., Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Karst., Inocybe rimosa (Bull.) P. Karst.,
Paxillus involutus (Batsch) Fr., Agaricus placomyces, A. xanthodermus, Lepiota
aspera (Pers.) Gray, L. cristata (Bolton) P. Kumm. та ін. 24 види ксилотрофів
(гемібіотрофів) здатні поселятись на живих  стовбурах і гілках дерев, викликати
їх хвороби. Найбільш поширеними й  небезпечними серед них є Fomes
fomentarius  (L.)  J.J.  Kickx, Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. (на березах),
Phellinus igniarius (на вербах), Ph. pomaceus (на плодових деревах), Ph. robustus
(P. Karst.) Bourdot & Galzin (на дубах), Ph. tremulae (на тополях), Armillaria
mellea, Polyporus squamosus (Huds.) Fr. (на різних породах листяних дерев).
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ОБЛИГАТНОПАРАЗИТНЫЕ МИКРОМИЦЕТЫ ДОЛИНЫ р. ВИР
(УКРАИНА)

Кисиль Т.А., Литвиненко Ю.И.
Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко

В Украине, как и во всем мире, одними из наименее изученных среди
живых организмов остаются представители грибного царства. Между тем,
комплексное представление о функционировании экосистем невозможно без
учета роли грибов разных экологических групп, и в первую очередь –
облигатнопаразитных микромицетов. Последние имеют важное практическое
значение для человека. Болезни, вызванные этими грибами, является причиной
снижения урожаев сельскохозяйственных культур, потери декоративности
зеленых насаждений, ухудшения качества кормовых трав, уменьшения
способности к прорастанию семян как культурных, так и дикорастущих
растений.

На протяжении 2011–2012 гг. нами проводились исследования на
территории долины р. Вир в пределах Белопольского района Сумской области
(Украина), целью которых стало изучение видового разнообразия фитотрофных
облигатнопаразитных микромицетов наземных экосистем долины р. Вир в
указанном районе и установление его особенностей на таксономическом и
фитоценотическом уровнях.

Долина р. Вир расположена в восточной части Сумской области в
пределах географических координат 51° северной широты и 34° восточной
долготы [3]. Район исследования согласно физико-географического
районирования Украины находится на территории физико-географической

http://www.index/
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области Среднерусской лесостепной провинции, которая лежит в пределах
отрогов Среднерусской возвышенности [2]. Он представляет собой слабо
расчлененную низменную лессовую равнину с многочисленными проходными
долинами, балками, впадинами и суффозионные впадинами. В прошлом здесь
господствовали луговые степи и приречные липово-дубовые леса, ныне
уничтожены хозяйственной деятельностью. Сегодня на территории долины
доминируют агроценозы с разноообразным спектром сосудистых растений,
дополнительно ослабленных антропогенным влиянием. Последнее
представляет безусловный интерес в плане изучения фитопатогенных видов.

В результате проведенных исследований и обработки микологических
материалов, собранных на территории долины р. Вир в течение 2011–2012 гг. в
районе исследований было зарегистрировано 59 видов облигатнопаразитных
микромицетов, которые относятся к 14 родам, 4 семействам, 3 порядкам и 3
классам отделов Ascomycota (33 вида) и Basidiomycota (26 видов). В
таксономическом спектре порядков грибов ведущее место занимает Erysiphales
(33 вида); 26 видами представлен порядок Pucciniales; порядок Ustilaginales
включает 4 вида. В родовом спектре количественно доминируют три рода
грибов. Это Puccinia (14 видов), Golovinomyces (8 видов) и Erysiphe (7 видов).

Из аскомицетов (Ascomycota) в долине р. Вир обнаружены представители
восьми родов мучнисторосяных грибов (порядок Erysiphales). Среди них чаще
всего в районе исследований встречаются Erysiphe convolvuli DC., E. polygoni
DC., E. pisi DC., Golovinomyces cichoraceorum (DC.) Heluta, G. depressus (Wallr.)
Heluta, G. galeopsidis (DC.) Heluta, Microsphaera alphitoides Griff.  et  Maubl.  и
Sphaerotheca fusca (Fr.) S. Blumer., которые довольно распространены по всей
Украине. Кроме того, нами выявлены Golovinomyces artemisiae (Grev.) Heluta,
G. orontii (Cast.) Heluta, Microsphaera pseudacaciae (Marcz.)  U.  Braun  и
Sphaerotheca pannosa Lev., имеющие незначительное распространение в
Украине, которое ограничивается 2-5 ботанико-географическими районами [1].

Грибы отдела Basidiomycota представлены 26 видами, входящими в
классы Pucciniomycetes (22 вида) и Ustiaginomycetes (4 вида). Среди видов
первого класса численно преобладают роды Puccinia (14 видов) и Uromyces (5),
представители которых составляют основу видового состава ржавчинных
грибов долины р. Вир, определяя тем самым ее характер. Роды Triphragmium,
Melampsora и Thecopsora включают по одному виду каждый: T. denudate, M.
uphorbiae и T. strobilina соответственно. Наиболее распространенными видами
среди ржавчинных грибов долины реки являются Puccinia coronata Corda., P.
falcariae (Pers.) Fuck., P. punctata Link.  и P. variabilis (Grev.) Plowr. Класс
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Ustiaginomycetes оказался самым немногочисленным среди базидиомикотовых.
Он представлен четырьмя видами из порядка Ustilaginales семейства
Ustilaginaceae. Это, в частности, Ustilago hordei (Pers.) Lagerh. на Hordeum
vulgare L., U. avenae (Pers.) Rostr. на Avena sativa L., U. zeae (Beckm.) Unger. на
Zea mays L.  и U. striformis (Westend.) Niesst. на представителе семейства
Poaceae.

Облигатнопаразитные фитотрофные микромицеты зарегистрированы на
70 видах сосудистых растений из 59 родов и 24 семейств. Чаще всего в качестве
хозяев грибов-паразитов выступают представители крупнейших в Украине
семейств сосудистых растений: Asteraceae, Poaceae и Fabaceae. На растениях
этих семей зарегистрировано также наибольшее число видов фитопатогенных
грибов. Это свидетельствует о том, что в долине р. Вир объем семейства
питающих растений определяет степень разнообразия грибов, трофические
связанных с видами данного семейства.

Для выявления особенностей микобиоты облигатнопаразитных
микромицетов долины р. Вир было проведено сравнение видового состава
грибов этого региона с такой же составляющей микобиоты соседних с ним
территорий: долины р. Терн в пределах Недригайливського р-на Сумской обл.,
долины р. Сулы в пределах Недригайливського р-на Сумской обл. и территории
Советского лесничества Лебединского лесхоза (Лебединский р-н, Сумская
обл.). Проведенный анализ показал, что видовой состав питающих растений
облигатнопаразитных грибов хотя и имеет низкий коэффициент подобия (Kj ≤
0,31), однако вполне коррелирует с особенностями растительности и
географическим положением сравниваемых территорий (рис. 1). Именно
близость последних обеспечивает формирование подобных природных условий
и, соответственно, подобного флористического состава сосудистых растений.
Из дендрограммы на рис. 1 видно, что наиболее тесную связь имеют долины
рек Терн и Сула (Kj – 0,31), которые являются географически наиболее
близкими среди сравниваемых нами. К ним на уровне связи 0,30 примыкает
долина р. Вир. Именно эти три региона и образуют единый кластер территорий
с пойменными типом растительности и, соответственно, подобной флорой.
Самый низкий коэффициент подобия имеет территория Советского лесничества
(Kj – 0,27). Это единственный из четырех сравниваемых регионов, в котором
преобладает лесная растительность со своеобразным, отличным от пойменных,
типом растительности и, соответственно, своеобразным составом растений-
хозяев облигатнопаразитных грибов.
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Рис. 1. Дендрограмма подобия видового состава питающих растений
облигатнопаразитных микромицетов долины р. Вир и соседних территорий: 1 –

долина р. Вир; 2 – долина р. Терн; 3 –долина р. Сула; 4 – Советское л-во

Совершенно другие результаты были получены при сравнении списков
микромицетов, собранных на этих четырех территориях. Как показано на рис.
2, наивысший коэффициент сходства имеют грибы Советского лесничества и
долины р. Терн, объединяясь на уровне связи 0,76. Подобное сходство, как
было установлено, может быть обусловлено относительно большими
площадями лесных фитоценозов (в частности пойменных лесов) в долине р.
Терн, что сближает ее с территорией лесничества. На уровне связи 0,53 к ним
примыкает долина р. Сула, проявляя наибольшее сходство с долиной р. Терн за
счет географического соседства двух территорий. Долина р. Вир является
самой обособленной среди сравниваемых регионов. Она присоединяется к
дендриту на уровне связи 0,53.

Рис. 2. Дендрограмма подобия видового состава облигатнопаразитных
микромицетов долины р. Вир и соседних территорий: 1 – долина р. Вир; 2 –

долина р. Терн; 3 –долина р. Сула; 4 – Советское л-во
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Характеризуя оба дендрита и анализируя различия в результатах, которые
они отражают, мы пришли к следующему выводу. Вероятно, что на территории
р. Вир преобладают грибы с широкой субстратной специализацией, способные
поселяться на разных видах растений. Виды же растений, для которых
характерна приуроченность типа «один хозяин – один паразит» в долине р. Вир
реже выступают в качестве субстратов, на которых поселяются
облигатнопаразитные микромицеты.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЦЕНОЗУ МІКРОМІЦЕТІВ ПІД ПОСІВАМИ
ЯРОГО ЯЧМЕНЯ ЗА ДІЇ  ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА

ОСНОВІ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД

Коріновська О.М.
Криворізький ботанічний сад НАН України

Призупинення деградаційних процесів у ґрунтах та підвищення їх
родючості є найважливішим питанням сучасності. За останні 20 років вміст
гумусу в зрошуваних ґрунтах України зменшився майже на 15%. Між тим, на
очисних спорудах комунальних підприємств накопичується велика кількість
осадів стічних вод (ОСВ), які мають високу удобрювальну та меліоративну
цінність [2]. Відсутність технології утилізації осадів призводить до
перевантаження територій очисних споруд і забруднення навколишнього
середовища. Використання осаду стічних вод дозволить вирішити одночасно
проблеми збереження родючості зрошуваних ґрунтів, збільшення виробництва
сільськогосподарської продукції й утилізації осадів стічних вод та поліпшити їх
стан [4, 7].

Угруповання мікроорганізмів ґрунту є частиною будь-якого біоценозу і
нерозривно пов’язані з усіма компонентами екосистеми. Особливий інтерес
представляють ґрунтові мікроміцети, які здатні пригнічувати ріст і розвиток
рослин, що може призвести до значної втрати врожаю. Відомо, що чисельність
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та видовий склад мікроскопічних грибів в ризосфері сільськогосподарських
рослин є досить обмеженим [1, 8]. Тому вивчення впливу органо-мінеральних
добрив на основі амофосу та осадів стічних вод на формування ценозу
мікроміцетів в агрофітоценозах є актуальним.

Для дослідження впливу орагано-мінеральних добрив (ОМД) на основі
осадів стічних вод (ОСВ) та амофосу на видовий склад ґрунтових мікроміцетів
проводилося за наступною схемою:  контроль без добрив; ОМД на основі
амофосу у кількості 10 т/га; ОМД на основі ОСВ – 10 т/га; ОМД на основі
амофосу – 30 т/га; ОМД на основі ОСВ – 30 т/га. Зразки ґрунту відбирали на
глибині 0–10, 10–20 і 20–30 см [9]  на дослідних полях Ерастівської станції
Інституту зерноводства степової зони УААН (смт. Вишневе, П’ятихатський
район, Дніпропетровської обл.) під посівами ярого ячменю сорту «Галактик» у
фазу кущіння. Ґрунтову суспензію висівали на агаризоване середовище Чапека
[3]. Ідентифікацію мікроміцетів проводили за визначниками вітчизняних та
зарубіжних авторів [5, 10, 11]. Для екологічної характеристики структури
ценозу мікроскопічних грибів розраховували частоту трапляння, схожість
угруповань визначали за коефіцієнтом Серенсена,  ступінь видового багатства –
за індексом Сімпсона, видового різноманіття – за індексом Шеннона [3, 6].

Із ґрунтів досліджених ділянок виділено і ідентифіковано 15 видів із 11
родів мікроскопічних грибів. Досліджені нами ділянки відрізнялися за видовим
складом мікроскопічних грибів, а також за частотою їх трапляння (табл. 1).

З едафотопів контрольної ділянки ідентифіковано 4 види мікроскопічних
грибів, домінував (з частотою трапляння 100%) Fusarium oxysporum, до
субдомінантних(з частотою трапляння 40%) належали F. solani  і Penicillium
sp1. На ділянках з внесенням ОМД на основі ОСВ 10т/га  виділено 5 видів
мікроміцетів, домінував F. oxysporum, до типових частих належали Aspergillus
niger і Penicillium sp1. На моніторингових ділянках з внесенням ОМД на основі
ОСВ у кількості 30 т/га виділено 6 видів мікроскопічних грибів, домінував (з
частотою трапляння 80%) Penicillium sp1, до типових частих (з частотою
трапляння 40%) відносилися Botrytis сinerea і F. oxysporum.

З ділянок з внесенням ОМД з амофосом у кількості 10 т/га
ідентифіковано 6 видів мікроміцетів, домінував F. oxysporum, до типових
частих належали F. solani, Penicillium sp2 і P. lilacinus. Найбільше видове
різноманіття ґрунтових мікроскопічних грибів спостерігалось на ділянках з
внесенням ОМД з амофосом у максимальній кількості, ідентифіковано 8 видів
мікроміцетів, домінував F. oxysporum і M. globоsus (частота трапляння 100 і
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60%, відповідно) до субдомінантних належали (частота трапляння 40%) F.
sambucinum, Penicillium sp2 і Trichoderma viridе.

Таблиця 1
Частота трапляння мікроміцетів в ґрунтах моніторингових ділянок, %

Вид Частота трапляння
1 2 3 4 5

Mortierella alpina Pyeronel – – 20 – –
Mucor globоsus Ficher – – – 60 –

Alternaria alternata (Fr.) Keissl – – 20 – 20
Acremonium sp. – – – – 20

Aspergillus niger Tiegh 20 – 40 20 –
А. flavus Raper et Fennell – – – 20 –

Botrytis cinerea Persoon ex Fries – – – – 40
Fusarium oxysporum E.F. Sm. Et Swingle 100 100 60 100 40

F. solani (C.Mart.) Appel et Wollenw 40 40 – – –
F. sambucinum Fuckel – 20 – 40 20

Cladosporium cladosporioides (Fresen) G.A.
de Vries

– 20 – 20 –

Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson – 40 – – –
Penicillium sp1 40 – 40 – 80
Penicillium sp2 – 40 – 40 –

Trichoderma viride Pers – – – 40 –
 Примітка: 1 – контроль без добрив; 2 – ОМД з амофосом (10 т/га); 3 – ОМД на основі ОСВ
(10 т/га); 4 – ОМД з амофосом (30 т/га); 5 – ОМД на основі ОСВ (30 т/га).

Визначення коефіцієнта подібності Серенсена показало (табл. 2), що
найбільш схожими на контрольну ділянку виявилися угруповання мікроміцетів
ділянки з внесенням ОМД на основі ОСВ у кількості 10т/га. Найменш подібним
до контролю був ценоз мікроскопічних грибів ділянки з ОМД  з амофосом  30
т/га.

Визначення індексу видового багатства Сімпсона (табл. 2), що
найвищими значеннями характеризувався ценоз контрольної ділянки, що
вказує на наявність невеликої кількості домінантних видів. Також, досить
високим даний індекс був на ділянка з внесенням ОМД на основі ОСВ та
амофосу 10 т/га. Найнижчі значення індексу Сімпсона отримані для угруповань
мікроміцетів моніторингових ділянок з внесенням ОМД з амофосом та ОСВ у
кількості 30 т/га, що є доказом більш високого видового різноманіття
мікроміцетів.

Аналогічні дані отримані при розрахунку індекса Шеннона. На збіднення
видового різноманіття мікроміцетів на контрольній ділянці вказують найнижчі
значення даного індексу. Досить низьким даний показник був на ділянках з
внесенням ОМД на основі амофосу і ОСВ 10 т/га. Найвищі значення індексу
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Шеннона були отримані на ділянках з внесенням ОМД  з амофосом та на основі
ОСВ у максимальній кількості, що свідчить про більш різноманітний видовий
склад мікроміцетів.

Таблиця 2
Індекси екологічного різноманіття угруповань мікроміцетів

в едафотопах моніторингових ділянок
Моніторингова ділянка Коефіцієнт

Серенсена
Індекс

Сімпсона
Індекс

Шеннона
Контроль без добрив – 0,55 2,10

ОМД на основі амофосу (10 т/га) 0,40 0,42 2,67
ОМД  на основі ОСВ (10 т/га) 0,66 0,44 2,55

ОМД на основі амофосу (30 т/га) 0,33 0,31 3,20
ОМД  на основі ОСВ (30 т/га) 0,40 0,37 2,95

Таким чином, внесення у ґрунт ОМД на основі амофосу і ОСВ збільшує
видове різноманіття ґрунтових мікроміцетів, про що свідчить збільшення
значень індексів видового багатства і різноманіття. Використання ОМД на
основі ОСВ значно знижує частоту трапляння грибів роду Fusarium , які є
фітопатогенними і являються збудниками кореневої гнилі у рослин.
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ГРИБЫ РОДА ALTERNARIA  ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЕ  В
НАЦИОНАЛЬНОМ  ПАРКЕ  БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА

Кориняк С.И.
ГНУ Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича

НАН Беларуси (Беларусь, г. Минск) SS70@mail.ru

 Национальный парк «Браславские озёра» расположен на северо-западе
Беларуси в непосредственной близости от границы с Латвией и Литвой.
Национальный парк является комплексным природоохранным и научно-
исследовательским учреждением, в задачи которого входит сохранение
природного комплекса Браславской группы озер. Флора региона насчитывает
свыше 800 видов растений, из них около 20 редких и исчезающих, занесенных в
Красную книгу Республики Беларусь. Грибы рода Alternaria (окрашенные
гифальные грибы), являясь частью микобиоты, способны выступать как в
качестве сапротрофов, так и проявлять фитопатогенные свойства, нарушая
физиологические функции растения-хозяина, что ведет порой к гибели всего
организма. Поэтому одной из задач в целях рационального использования и
охраны биоразнообразия флоры является выявление видового состава
альтернариозов, вызывающих заболевания высших сосудистых растений.
Ботанические исследования проводились в вегетационный период 2012 года
маршрутным методом. Изучение микобиоты растений сопровождалось сбором
гербарного материала для дальнейших микологических исследований в
лабораторных условиях. При гербаризации материала и определении видового
состава микромицетов, использованы общепринятые методы В.И. Билай [1].
Название нижеприведенных видов грибов, а также их синонимов приведены в
соответствие с микологической глобальной базой данных  Index fungorum [8].
Для уточнения видовых названий растений использована монография Н.Н.
Цвелева [6]. Далее приводятся: список видов анаморфных грибов, их
синонимов с указанием субстрата, а также местонахождение гриба на
территории НП «Браславские озера».

Alternaria alternata (Fr.) Keissler. Beih. Bot. Zbl. 29 : 434, 1912. Syn.:
Alternaria fasciculata (Cooke et Ellis) L.R. Jones et Grout, Bull. Torrey bot. Club 24
(5): 257 (1897); Alternaria rugosa McAlpine, (1896); Alternaria tenuis Nees. Syst.
Pilze (Würzburg): 72 (1816) [1816–17]; Macrosporium fasciculatum Cooke et Ellis,
Grevillea 6 (no. 37): 6 (1877); Torula alternata Fries. Syst. mycol. (Lundae) 3 (2):
500 (1832); Ulocladium consortiale Brook; fide NZfungi (2008). Anamorphic Lewia

http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=445678
http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=203424
http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=190904
http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=530912
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[2, 4, 7, 8].  На листьях Frangula alnus Mill. (Rhamnaceae). Богинское лесн., окр.
дер.  Жернелишки, кв. 81. Браславское лесн., окр. дер. Дубки (Спортивно-
оздоровительного лагеря Чайка, 150 м. от главного входа), кв. 95. Браславское
лесн., окр. Тур. базы Окменица, кв. 54. На листьях Knautia arvensis (L.)  Coult.
(Dipsacaceae). Браславское лесн., окр. дер. Дубки (Спортивно-
оздоровительного лагеря Чайка, 150 м. от главного входа), кв. 95.
Мезофильный луг на склоне небольшого холма. На листьях Qercus robur L.
(Fagaceae). Окр. дер. Кезики, 2 км. на восток, южный склон горы Маяк,
мезофильный луг. На листьях Cotoneaster melanocarpus Lodd. (Rosaceae). Окр.
дер. Кезики, 2,4 км на восток, южный склон невысокого холма,
ксеромезофильный луг. На листьях Tilia cordata Mill. (Tiliaceae). Браславское
лесн., окр. дер. Дубки (Спортивно-оздоровительного лагеря Чайка), кв. 91. На
листьях Rubus saxatilis L. (Rosaceae). Браславское лесн., окр. дер. Ахремовцы,
парк Бельмонт, север, кв. 140. На листьях Rubus caesius L.  (Rosaceae).
Браславское лесн., окр. дер. Жвирбли, кв. 58. На листьях Melampyrum
nemorosum L. (Scrophulariaceae). Браславское лесн., окр. дер. Боруны, кв. 14. На
листьях Majanthemum bifolium (L.)   F.W.  Schmidt  (Liliaceae) [6]. Браславское
лесн., окр. дер. Боруны, кв. 14. Друйское лесн., окр. дер. Спринди, кв. 192.

Alternaria chartarum Preuss, Flora, Jena 34: no. 27 (1851). Syn.:
Sporidesmium polymorphum var. chartarum (Preuss) Cooke, Fungi Brit. Exs., ser. 2:
no. 329 (1875); Ulocladium chartarum (Preuss) E.G. Simmons, Mycologia 59(1): 88
(1967). Anamorphic Lewia [4, 8]. На листьях Tussilago farfara L. (Asteraceae).
Браславское лесн., окр. дер. Ахремовцы, парк Бельмонт, север, кв. 140. На
листьях Fragaria vesca L.  (Rosaceae) [6]. Браславское лесн., окр. дер.
Петуховщина, кв. 72. Окр. дер. Жвирбли, кв. 58.

Alternaria circinans (Berk. et M.A. Curtis) P.C. Bolle, Meded. Phytopath.
Labor. Willie Commelin Scholten Baarn 7: 26 (1924). Syn.: Macrosporium circinans
Berk.  et  M.A.  Curtis,  in  Curtis,  Geol.  Nat.  Hist.  Surv.  №.  Carol.  3:  128  (1867).
Anamorphic Lewia [5, 8]. На листьях Agrimonia eupatoria L. (Rosaceae) [6]. Окр.
дер. Кезики, 2 км. на восток, юго-восточный склон горы Маяк, суходольный
луг.

Alternaria consortiale (Thuem.). Groves et Hughes. Canad. J. Bot. 31: 636,
1953. Syn.: Stemphylium ilicis Tengwall. Meded. Phytopath. Lab. 6: 34–35, 1924;
Stemphylium consortiale (Thumen) Groves et Scolko. Canad. J. Bot. 31: 636, 1953;
Ulocladium consortiale (Thumen) Simmons. Mycologia 59: 84, 1967; Macrosporium
consortiale Thuem. Anamorphic Pleosporaceae [4, 7, 8]. На листьях Convolvulus
arvensis L.  (Convolvulaceae). Браславское лесн., окр. дер. Дубки (Спортивно-

http://www.indexfungorum.org/Names/familyrecord.asp?strRecordID=81188
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оздоровительного лагеря Чайка), кв. 91. На листьях Asarum europaeum L.
(Aristolochiaceae). Браславское лесн., окр. дер. Боруны, кв. 14. На листьях
Hieracium sylvularum Jord.  ex  Boreau  (Asteraceae) [6]. Браславское лесн., окр.
дер. Боруны, кв. 14.

Alternaria dianticola Neerg., Danish species of Alternaria et Stemphylium:
190 (1945). Anamorphic Lewia [4, 5, 8]. На листьях Oberna behen (L.) Ikonn. Syn.:
Silene cucubalus Wib. (Caryphylaceae) [6]. Окр. дер. Кезики, 2,5 км. на восток,
перемычка между озерами Снуды и Струсто, пустошный луг.

Alternaria fasciculata (Cooke et Ellis) L.R. Jones et Grout, Bull. Torrey bot.
Club 24 (5): 257 (1897). Syn.: Macrosporium fasciculatum Cooke et Ellis 1877.
Anamorphic Lewia [5, 8]. На листьях Lupinus polyphylus Lindl.  (Papilionaceae)
[6]. Замошское лесн., окр. дер. Замошье, кв. 98.

Alternaria mali Roberts, J. Agric. Res., Washington 2: 58 (1914). Syn.:
Alternaria mali Roberts, J. Agric. Res., Washington 27: 699 (1924). Anamorphic
Lewia [5,  8].  На листьях Sorbus aucuparia L.  (Rosaceae) [6]. Браславское лесн.,
окр. дер. Дубки (Спортивно-оздоровительного лагеря Чайка), кв. 91.

Alternaria radicina Meier, Drechsler et E.D. Eddy, Phytopathology 12: 157
(1922). Syn.: Pseudostemphylium radicinum (Meier,  Drechsler  et  E.D.  Eddy)
Subram., Curr. Sci. 30: 423 (1961); Stemphylium radicinum (Meier, Drechsler et E.D.
Eddy) Neerg., 4: 3 (1939) [1938–1939]; Thyrospora radicina (Meier, Drechsler et
E.D. Eddy) Neerg., Bot. Tidsskr. 44: 361 (1939) [1937–1938]. Anamorphic Lewia [5,
8]. На листьях Falcaria vulgaris L. (Apiaceae). Окр. дер. Кезики, 2 км. на восток,
юго-восточный склон горы Маяк, суходольный луг. На листьях Aegopodium
podagraria L.  (Apiaceae) [6]. Браславское лесн., окр. дер. Ахремовцы, парк
Бельмонт, юг, кв. 140. Браславское лесн., окр. Тур. базы Окменица, кв. 54.

Alternaria ribis Bubák et Ranoj., Annls mycol. 8 (3): 400 (1910) Anamorphic
Lewia [4,  8].  На листьях Ribes nigrum L.  (Saxifragaceae) [6]. Браславское лесн.,
окр. дер. Ахремовцы, парк Бельмонт, север, кв. 140.

Alternaria rumicicola R.L. Mathur, Agnihotri et Tyagi, Curr. Sci. 31 (7): 297
(1962). Anamorphic Lewia [5, 8]. На листьях Rumex crispus L.  (Polygonaceae).
Окр. дер. Ставрово, Пойменный луг оз. Богинского, 1,2 км. к северу от дер.
Ставрово. На листьях Rumex acetosa L. (Polygonaceae). Окр. дер. Кезики, 2,5 км.
на восток, перемычка между оз. Снуды и Струсто, пустошный луг. На листьях
Acetosa thyrsiflora (Fingerh.) A. et D. Löve, Syn.: Rumex thyrsiflorus Fingerh.
(Polygonaceae) [6]. Браславское лесн., окр. Тур. базы Окменица, кв. 54.

Alternaria tenuissima (Fr.) Wiltshire. Trans. Br. mycol. Soc. 18: 157 (1933)
Syn.: Clasterosporium tenuissimum (Nees et T. Nees) Sacc, Syll. fung. (Abellini) 4:

http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=226655
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393 (1886)., Helminthosporium tenuissimum Kunze, in Nees et Nees: 242 (1818).,
Macrosporium tenuissimum (Kunze) Fr.,: 374 (1832). Anamorphic Lewia [4, 7, 8].
На листьях Alchemilla micans Bus.  (Rosaceae). Замошское лесн., окр. дер.
Замошье, кв. 98. На листьях Alchemilla subcrenata Buser  (Rosaceae). Окр. дер.
Ставрово, Пойменный луг оз. Богинского, 1,2 км к северу от дер. Ставрово. На
листьях Veronicae chamaedris L. (Scrophulariaceae). Браславское лесн., окр. дер.
Петуховщина, кв. 72. На листьях Trientalis europaea L.  (Primulaceae).
Браславское лесн., окр. дер. Боруны, кв. 8. На листьях Aegopodium podagraria L.
(Apiaceae) [6]. Браславское лесн., окр. дер. Ахремовцы, парк Бельмонт, север,
кв. 140.

Alternaria zinniae M.B. Ellis, 1972, Mycol. Dap. 131: 22–25 Ellis M.B. More
Dem. Hyph. 2 (1976) 425. Anamorphic Lewia [4, 8]. На листьях Picris hieracioides
L. (Asteraceae) [6]. Окр. дер. Ставрово, Пойменный луг оз. Богинского, 1,2 км к
северу от дер. Ставрово.

В результате проведенных ботанико-микологических исследований
лесных и луговых сообществ НП «Браславские озера» идентифицировано 12
видов рода Alternaria на 29 видах растений принадлежащих к 16 семействам.
Краткий обзор приведенных данных показывает вариабельность данной
группы грибов по отношению к колонизируемому субстрату, высокую
распространенность на территории национального парка и, как следствие,
необходимость дополнительных исследований по идентификации видового
состава анаморфных гифальных грибов-возбудителей болезней растений, а
также оценки фитопатологической ситуации в данном регионе Беларуси.
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http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=145362
http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=238098
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НОВІ ЗНАХІДКИ PODOSPHAERA SAVULESCUI (SANDU) U. BRAUN ET S.
TAKAM. (ERYSIPHALES) В УКРАЇНІ

1Коритнянська В.Г., 2Попова О.М.
1Національний науково-дослідний реставраційний центр України, Одеська

філія
2Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

На території України рід Adonis L.  (Ranunculaceae) представлений
шістьома видами [7]. Серед них горицвіт весняний (A. vernalis L.) та горицвіт
волзький (A. wolgensis Steven) включені до Червоної книги України (2009) [6] і
регіональних списків рослин, що підлягають особливій охороні на територіях
багатьох областей країни [5]. Окрім антропогенних чинників (освоєння
цілинних земель, надмірна заготівля лікарської сировини тощо), негативний
вплив на стан популяцій цих рослин завдають хвороби. Зокрема, хвороби,
спричинені грибами-паразитами, можуть значно погіршувати стан популяцій
рослин-живителів через зменшення насіннєвої продуктивності останніх та
зниження здатності їхніх насінин до проростання [3]. Одним з таких паразитів є
гриб Podosphaera savulescui (Sandu) U. Braun et S. Takam. Даний вид спричинює
борошнисту росу горицвітів та уражує лише два види згаданого роду – A.
vernalis та A. wolgensis [2]. В Україні P. savulescui приурочена до степових
фітоценозів й зареєстрована в Донецькій, Кіровоградській, Луганській,
Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Хмельницькій та Чернівецькій
областях [1, 2, 3], а також у Криму [4]. Незважаючи на доволі широку
географію поширення, більша кількість виявлених місцезнаходжень цього
гриба припадає на лівобережну частину України. На Правобережжі, зокрема в
Правобережному злаковому Степу та Правобережному злаково-лучному Степу,
P. savulescui відома лише з дев’яти місцезнаходжень, що свідчить про
недостатню вивченість даного регіону. З огляду на сказане, нами було
здійснено ряд маршрутно-експедиційних виїздів до Миколаївської та Одеської
областей під час яких зібрано матеріали, що значно доповнюють відомості про
поширення цього виду борошнисторосяних грибів на території Правобережжя
України.

Нижче наводимо перелік нових місцезнаходжень P. savulescui в Україні.
На Adonis vernalis
Миколаївська обл. – Березанський р-н, біля с. Ташине, степовий схил у

балці Мала злодійка, 06.10.2012, В.Г. Коритнянська.
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Одеська обл. – м. Одеса, клумба, 15.05.2012, В.Г. Коритнянська. –
Березівський р-н, біля с. Вовкове, Регіональний ландшафтний парк
«Тилігульський», степовий схил на березі лиману, 26.05.2012, В.Г.
Коритнянська; садівниче товариство «Радіалка», степовий схил біля залізничної
колії, 10.06.2012, В.Г. Коритнянська; біля с. Ряснопіль, степ на кам’янистому
схилі, 17.06.2012, В.Г. Коритнянська. – Іванівський р-н, біля с. Северинівка,
степовий схил, 17.06.06, О.М. Попова. – Комінтернівський р-н, околиці с.
Першотравневе, степовий схил, 10.07.2012, О.М. Попова; біля с. Калинівка,
Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський», ботанічний заказник
місцевого значення «Калинівський», степовий схил урочища, 24.06.2012, В.Г.
Коритнянська. – Овідіопільський р-н, с. Новоградівка, клумба на місцевому
кладовищі, 12.08.2012, В.Г. Коритнянська. – Тарутинський р-н, смт. Тарутине,
вул. Садова, клумба, 05.08.2012, В.Г. Коритнянська.

На Adonis wolgensis
Кіровоградська обл. – Новомиргородський р-н, смт. Капітанівка,

10.06.2003, Ю. Драна й О. Гняда.
Одеська обл. – Березівський р-н, біля с. Вовкове, Регіональний

ландшафтний парк «Тилігульський», степовий схил на березі лиману,
26.05.2012, В.Г. Коритнянська. – Комінтернівський р-н, біля с. Кордон,
Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський», степовий схил на березі
лиману, 26.05.2012, В.Г. Коритнянська.

Автори висловлюють щиру подяку проф. В.П. Гелюті за слушні поради
та критичні зауваження щодо змісту даної публікації.
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ФИТОПАТОГЕННЫЕ ГРИБЫ БОТАНИЧЕСКОГО САДА
СУМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА ИМ. А.С. МАКАРЕНКО

Литвиненко Ю.И., Сорока В.В.
Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко

Ботанический сад Сумского государственного педагогического
университета им. А. С. Макаренко (далее СумГПУ) является объектом
природно-заповедного фонда области. В нем произрастает свыше 1100 видов
растений, из которых только треть – представители местной флоры, свыше 160
видов относятся к редким или исчезающим [1].

На сегодняшний день данные об особенностях растительности и флоры
ботанического сада хорошо известны и тщательно исследованы, тогда как
сведения о специфике его микобиоты весьма ограничены. Более или менее
полную информацию о фитопатогенных грибов ботанического сада находим
лишь в работах К.К. Карпенко. В своей монографии [3], посвященной
макромицетам природно-заповедных территорий Сумской области, автор
приводит данные о 102 видах грибов, собранных в течение 1972–2006 гг. в
ботаническом саду СумГПУ, из которых лишь 9 являются паразитами. Это
виды ксилофильних гемибиотрофов порядка Polyporales: Pleurotus ostreatus
(Jacq.) P. Kumm., Polyporus squamosus (Huds.) Fr., Schizophyllum commune Fr.,
Phellinus igniarsus (L.: Fr.) Quel., Sarcodontia crocea (Schwein.  )  Kotl., Irpex
lacteus (Fr.) Fr., Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd, Lentinus tigrinus (Bull.)  Fr.  и
Flammulina velutipes (Curtis) Singer. На протяжении 1998–2000 гг. изучением
облигатнопаразитных фитотрофних микромицетов Сумского геоботанического
округа занималась А.И. Гаврило [2]. Ею собирался микологический материал и
на территории ботанического сада СумГПУ, но результаты этих исследований,
к сожалению, так и не были опубликованы.

Итак, совершенно очевидно, что видовое разнообразие фитопатогенных
грибов данного природно-заповедного объекта было абсолютно не изучено, а
потому нуждались в подробном целенаправленном исследовании. Последнее
считается еще более актуальным ввиду того, что именно на территории
ботанических садов сохраняются коллекции редких и декоративных растений,
которые часто поражаются фитопатогенами [4]. В связи с вышесказанным в
течение 2011–2013 гг. нами осуществлен ряд микологических обследований
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ботанического сада СумГПУ, целью которых стало изучение видового
разнообразия фитопатогенных грибов его территории.

В результате проведенных исследований для ботанического сада описано
42 вида фитопатогенных грибов и грибоподобных организмов (табл. 1).

Таблица 1
Систематическое положение видов фитопатогенных грибов ботанического сада

(согласно «Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi», 2008 [5])

Порядок Семейство Род

Вид

ко
л-

во

%
 о

т
об

щ
ег

о
ко

л-
ва

PERONOSPORALES Peronosporaceae
Peronospora 2 4,8
Plasmopara 1 2,4

Phytophthora 1 2,4

ERYSIPHALES Erysiphaceae

Golovinomyces 2 4,8
Sawadaea 1 2,4

Sphaerotheca 2 4,8
Microsphaera 2 4,8

HELOTIALES Sclerotiniaceae Sclerotinia 1 2,4
HYPOCREALES Nectriaceae Nectria 1 2,4

RHYTISMATALES Rhytismataceae Rhytisma 1 2,4

AGARICALES
Pleurotaceae Pleurotus 1 2,4

Schizophyllaceae Schizophyllum 1 2,4
Physalacriaceae Flammulina 1 2,4

BOLETALES Serpulaceae Serpula 1 2,4
HYMENOCHAETALES Hymenochaetaceae Phellinus 1 2,4

POLYPORALES

Meruliaceae Irpex 1 2,4
Sarcodontia 1 2,4

Panellaceae Schizophyllum 1 2,4

Poliporaceae Lentinus 1 2,4
Polyporus 1 2,4
Trametes 2 4,8

PUCCINIALES

Pucciniaceae Puccinia 5 11,9
Uromyces 2 4,8

Melampsoraceae Melampsоra 1 2,4
Uropyxidaceae Tranzchelia 1 2,4
Phragmidiaceae Phragmidium 1 2,4

USTILAGINALES
Urocystidaceae Urocystis 1 2,4

Ustilaginaceae Ustilago 1 2,4

АНАМОРФНЫЕ ГРИБЫ – ANAMORPHIC FUNGI
     HYPHOMYCETES 1 2,4
     COELOMYCETES 3 7,1
Загальна кількість 19 28 42 100
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Растениями-хозяевами грибов, зарегистрированных нами на территории
ботанического сада, выступают представители 26 видов (табл. 2). Среди
питающих растений доминируют декоративные травянистые виды, на которых
были найдены наибольшее количество видов грибов – 15. На древесных и
кустарниковых породах сада паразитируют 7 видов грибов, на
сельскохозяйственных культурах – 4, на лекарственных растениях – 2. На
неидентифицированных остатках растений было обнаружено 14 видов
дереворазрушающих грибов.

Таблица 2
Распределение фитопатогенных грибов по хозяйственным группами растений

Группы растений

К
ол

ич
ес

тв
о

ви
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в
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ст
ен
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%
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т
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о
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К
ол

ич
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о
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Декоративные травянистые
растения 15 57,7 15 35,7

Деревья и кустарники 5 19,2 7 16,7
Сельскохозяйственные
культуры 4 15,4 4 9,5

Лекарственные растения 2 7,7 2 4,8
Неидентифицированные
растительные остатки - - 14 33,3

Всього 26 100 42 100

Наибольшее распространение, которое иногда носило характер
эпифитотии, на территории ботанического сада за период исследований
приобрели следующие виды грибов. Из числа древесных и кустарниковых
растений под угрозой находятся коллекция сирени и экземпляры дуба
обыкновенного (Quercus robur L.). На первом растении развивается
мучнисторосяный гриб Microsphaera syringa-japonicae U. Braun. Его мицелием
было поражено 70-80% листьев растения. Гриб ослабляет виды Syringa sp.,
ухудшает их декоративность и может привести к усыханию отдельных частей
растений. Microsphaera alphitoides Griffon et Maubl., которая паразитирует на
дубе, также массово покрывает листья растения. На видах из коллекции
лекарственных растений наблюдалось массовое развитие еризифальных грибов.
Особенно поражаются Calendula officinalis L.  и Sanquisorba officinalis L.  В
частности, на первом растении было отмечено развитие Sphaerotheca fusca (Fr.)
S. Blumer. Мицелием гриба было покрыто около 70% листьев растений. Менее
масштабным было поражение S. officinalis, на которой зарегистрировано
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развитие Sphaerotheca ferruginea (Schltdl.) L. Junell. Между тем, поражение
кровохлебки этим грибом наблюдается ежегодно и составляет не меньшую
опасность, поскольку мицелием гриба всегда покрывается более 50%
поверхности растения.

Значительное развитие в ботаническом саду приобретают псевдогрибы,
являющиеся возбудителями ложной мучнистой росы. Так, на ранневесенних
эфемероидах ежегодно развиваются пероноспоральные виды: Peronospora
corydalis de Bary на Сorydalis solida L. и Peronospora ficariae Tul. на Ficaria verna
L. В частности, в 2011–2012 гг. пораженность растений названными грибами
составляла около 30%. Оомикотовые представляют опасность и для
сельскохозяйственных культур сада. Так, на представителях пасленовых
(Lycopersicon sp.  и Solanum muricatum Ait.) развивается известный фитопатоген
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary. Эпифитотийного характера его развитие
приобретает на растениях закрытого грунта. В частности, в ноябре 2011 г. на
тепличных культурах названных видов фитофторой были поражены листья и
плоды практически всех растений. На винограде (Vitis sp.) ежегодно отмечается
развитие Plasmopara viticola (Berk et M.ACurtis) Besl. et De Toni. Мицелий этого
паразита в виде беловатого налета можно было наблюдать на листьях и плодах
растения.

Кроме того, нами были собраны образцы грибов на растениях,
подлежащих особой охране на территории Сумской области. В частности,
развитие спороношений Puccinia iridis (DC.) Wallr. было отмечено на
представителе Областного Красного списка – Iris sibirica L. Уредоспоры
паразита на листьях упомянутого растения впервые были зафиксированы в
июне 2011 г. Поражение носило незначительный характер. Пустулами гриба
было покрыто не более 20% поверхности листьев, а иногда встречались листья
совсем не пораженные грибом. Повторные микологические обследования в
апреле-июне 2012 г. не выявили пораженных этим грибом растений.
Соответственно, можно утверждать, что данный вид облигатного паразита не
представляет опасности для коллекций культур ирисов.

Таким образом, проведенные нами исследования позволили собрать
информацию о видовом разнообразии фитопатогенных грибов ботанического
сада СумГПУ и оценить степень нанесенного ими ущерба. Эти данные могут
быть использованы в учебной и природоохранной работе, а также с целью
сохранения коллекций редких и декоративных растений.
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СЕЗОННА ДИНАМІКА КОМПЛЕКСА МІКРОМІЦЕТІВ У ПОВІТРІ
ПРИМІЩЕНЬ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ім. А.С. МАКАРЕНКА

Литвиненко Ю.І., Трофименко Я.В.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

У зв’язку з урбанізацією все більше уваги приділяється специфічним
анторопогенним екосистемам, які формуються в приміщеннях різного
призначення. Особливий інтерес в останні роки представляє грибна складова
цих угруповань. Починаючи з 30-х років XX ст. відбувається цілеспрямоване
вивчення мікроміцетів житлових приміщень (домашнього пилу, повітря, стін)
як фактору, який негативно позначається на здоров’ї людини. В останні роки
доведено, що в житлових та промислових приміщеннях, для яких описано
понад 250 видів грибів, формується автономний і специфічний комплекс цих
організмів, який за структурною організацією (рівнем чисельності, характером
домінування, сезонною динамікою) відрізняється від природних мікоценозів.

У мікологічній літературі найчастіше описуються сезонні зміни комплекса
мікроміцетів зовнішнього (атмосферного) повітря. Так, отримані дані свідчать
про збільшення кількості пропагул в літні місяці та зниження у зимові [1, 4, 7,
9]. Сезонних змін зазнають не лише чисельність, але й структура комплексів
мікроміцетів. Багато авторів відносять до «сезонних грибів», частота трапляння
та чисельність яких залежать від пори року, види родів Cladosporium та
Alternaria [3]. Дані ж щодо сезонних змін мікобіоти житлових приміщень
фрагментарні та суперечливі. Деякі дослідники не виявили залежності динаміки
мікобіоти від сезону [2]. Дані інших авторів, напроти, свідчать про її наявність
[1]. Ряд робіт останніх років доводить, що динаміка аеромікобіоти житлових
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приміщень та атмосферного повітря має багато спільних рис, проте сезонні
зміни в атмосферному повітрі виражені більш чітко [1, 7, 9].

Метою нашої роботи стало вивчення сезонної динаміки комплексів
мікроміцетів у повітрі деяких приміщень Сумського державного педагогічного
університету ім. А.С. Макаренка (далі – СумДПУ). Матеріалами для роботи
стали зразки видів аерофільних мікроміцетів, відібрані у п’яти приміщеннях
різного призначення, що розташовуються на різних поверхах університету. Для
відбору зразків використовувався метод седиментації спор на чашки Петрі зі
стерильним агаризованим середовищем. Час експозиції становив 45-60 хв.,
після чого чашки інкубували у термостаті при температурі 26±2 0С протягом 7
діб. Колонії грибів визначали на 7, 14 та 21 добу в залежності від ступеню
розвитку та сформованості спороношеннь. Підрахунок концентрації пропагул у
повітрі (КУО/м3) розраховували за формулою В.Л. Омелянського [5].

Отримані результати свідчать про те, що в охопленому нами періоді
досліджень (з червня по грудень)  можна виділити два підперіоди,  які мають
значний вплив на комплекс мікроміцетів: червень–вересень та жовтень–
грудень. Назвемо умовно їх вегетаційний та невегетаційний, приймаючи до
уваги той факт, що  в період вегетації вищих рослин відбувається інтенсивний
розвиток мікроміцетів в природних мікоценозах. Чисельність мікроміцетів у
названі підперіоди сильно варіювала: від 42,26 до 445,86 КУО/м3 –  у
вегетаційний підперіод, та від 10,82 до 159,24 – у невегетаційний (рис. 1).
Найбільша концентрація пропагул була зареєстрована у серпні, найменша – у
листопаді-грудні.

Рис. 1. Концентрація пропагул мікроміцетів в різні сезони в повітрі модельних
приміщень
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Аналіз залежності чисельності мікроміцетів від кількості атмосферних
опадів [8] показав наступне. Як видно з рис. 1 чітка залежність між
концентрацією пропагул мікроміцетів та кількістю атмосферних опадів
простежується лише у вегетаційний період. Імовірно, що саме в цей період
чисельність мікроміцетів в аудиторіях визначається повітряними потоками, що
надходять до приміщень ззовні. Саме для зовнішнього атмосферного повітря
кореляція між опадами й вологістю повітря та кількістю спор в останньому
відмічалась багатьма авторами [4, 7, 9]. У невегетаційний період нами такої
залежності не встановлено. Цілком очевидно, що в цей період у приміщеннях
університету складаються специфічні мікрокліматичні умови (підвищення
температури та зниження вологості внаслідок опалення) та встановлюється
специфічний мікокомплекс, відмінний від такого у зовнішньому атмосферному
повітрі. Це підтверджують і показники коефіцієнта кореляції, розраховані нами
окремо для вегетаційного та не вегетаційного періодів (таблиця).

Таблиця
Коефіцієнти кореляції між кількістю опадів та концентрацією пропагул

мікроміцетів в обстежених аудиторіях

№ аудиторії Місяці
VI–VIII IX–XII

309 0.42633 -0.10608
321 0.65367  0.07654
324 0.48014 0.05399
414 0.27167 -0.49529
503 0.90840 -0.22539

Наше припущення підтверджують також і результати аналізу сезонної
динаміки видового різноманіття чотирьох провідних родів: Alternaria,
Aspergillus, Cladosporium та Penicillium. У вегетаційний період у
мікокомплексах обстежених приміщень переважають роди Alternaria та
Cladosporium (рис. 2 а, б), види яких, як відомо, є фітотрофами та часто
трапляються на рослинному матеріалі у природних ценозах. На початку жовтня
кількість їх спор у повітрі аудиторій починає різко знижуватись. Проте, у цей
же період зростає концентрація спор видів цвільових грибів з родів Aspergillus
та Penicillium (рис. 2 в, г), які домінують у не вегетаційний період. Саме види
цих двох родів, за твердженнями багатьох авторів, є частими мешканцями
житлових та нежитлових приміщень в багатьох країних [1, 2, 5].
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а)                 Cladosporium   б)                   Alternaria

в)                 Penicillium   г)                 Aspergillus

Рис 2. Сезонні варіації концентрації спор провідних родів мікроміцетів
(усереднено за червень-грудень 2012 р.)

Таким чином, для комплекса мікроміцетів обстежених приміщень
характерна сезонна динаміка його структури, яка проявляється у змінах
таксономічного складу та рівня чисельності. У вегетаційний період
аеромікобіота аудиторій університету найбільше відображує таку ж складову
атмосферного повітря, тоді як у не вегетаційний період виявляються
мікроміцети, характерні виключно для конкретних приміщень.
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ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ СУМЧАСТИХ ГРИБІВ НА ТЕРИТОРІЇ
ГЕТЬМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Литвиненко Ю.І., Холодков О.В.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Гетьманський національний природний парк (далі Гетьманський НПП)
створено 27 квітня 2009 р. на території трьох адміністративних районів
Сумської області: Великописарівського, Охтирського та Тростянецького. Згідно
фізико-географічного районування північно-східна й центральна частини НПП
належать до Псельсько-Ворсклинського фізико-географічного району Сумської
лісостепової області західних відрогів Середньо-російської височини
(Сумський підвищений лісостеп); південно-західна частина парку розташована
в Дніпровсько-Донецькій западині Південної лісостепової області Полтавської
рівнини [13]. Територія парку площею 23360,1 га розташовується вздовж
долини р. Ворскла у її середній течії. Вона складається з 18 відокремлених
ділянок складної конфігурації, що майже на 70 км тягнуться від кордону з
Росією до межі з Полтавською областю. До складу парку увійшли території
десяти вже раніше існуючих заповідних об’єктів (4 заказників і 6 заповідних
урочищ) на загальній площі 9906,9 га [9].

Не дивлячись на те, що особливості рослинності та флори судинних
рослин Гетьманського НПП вивчені більш-менш добре, дані щодо специфіки
його мікобіоти є далеко не повними. До останнього часу об’єктами вивчення на
території парку були переважно базидіальні макроміцети. Найперші згадки про
їх знахідки з’являються у 60-х рр. в роботах А.С. Бухало. Зокрема, у її
кандидатській дисертації «Микобиота лесов района среднего течения реки
Ворсклы» [3] та низці статей [1, 2] знаходимо відомості про 74 види грибів з
цієї групи, з яких є ряд рідкісних видів. Зокрема, нею повідомляється про
знахідку на території заповідного урочища «Литовський бір» Mutinus caninus
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(Huds.) Fr., занесеного до Червоної книги України [1]. Починаючи з 1972 р.
вивчення макроміцетів на нинішній території Гетьманського НПП було
продовжено К.К. Карпенко. Протягом майже 40-річного періоду досліджень
нею було зібрано значний мікологічний матеріал, що зрештою був
узагальнений у монографії «Макроміцети заповідних територій Сумської
області», опублікованій у 2011 р. У цій праці для території парку автором
наводиться 323 види базидіальних макроміцетів.

Що стосується сумчастих грибів, то їх вивчення на території
Гетьманського НПП відбувалось епізодично та нерівномірно. Частина території
парку вниз за течією Ворскли від м. Охтирки обстежувалась А.С. Бухало.
Отримані нею протягом 1958–1959 рр. відомості про види грибів і
грибоподібних були викладені у вже згаданій дисертації [3]. Зокрема, в
останній наведені дані про 137 видів Ascomycota s.str. та про 181 вид
анаморфних грибів. Проте, детальний аналіз цього списку показав, що
більшість із згаданих видів зібрані на території Полтавської області. Лише
поодинокі знахідки аскоміцетів біля м. Охтирка та с. Литовка Охтирського р-ну
Сумської області належать до сучасної території парку. Так, А.С. Бухало в
околицях названих населених пунктів виявлено три види борошнисторосяних
грибів: Erysiphe polygoni DC.  на Polygonum aviculare L., Microsphaera
alphitoides Griff. et Maubl. на Quercus robur L. та Phyllactinia guttata (Wallr.: Fr.)
Lév. на Betula pendula Roth. [2].

Протягом 70-х–80-х рр. ХХ ст. короткотривалі дослідження у межах
території НПП проводили мікологи Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного
НАН України. Інформація про їх результати міститься у різних випусках «Флори
грибів України». Дані щодо піреноміцетів парку викладені у монографіях
Т.О. Мережко та Л.В. Смик. Так, у випуску, присвяченому сферіальним грибам
[12], Л.В. Смик вказує на знахідку на території НПП досить поширеного в
Україні виду – Diatrype stigma (Hoffm.) Fr. У випуску, присвяченому
діапортальним грибам [10], Т.О.Мережко і Л.В.Смик повідомляють про
виявлення Diaporthe pustulata Sacc., який є менш поширеним у нашій країні.
Обидва види грибів були зібрані в лісових ценозах поблизу с. Климентове
Охтирського р-ну.

Дані щодо оперкулятних дискоміцетів України у 1980 р. були
узагальнені М.Ф. Сміцькою у черговому випуску «Флори». Серед 39 видів
грибів, виявлених автором в Лівобережному Лісостепу, на сучасній території
Гетьманського НПП – лише один вид. Це Morchella esculenta (L.) Pers.,
зростання якого відмічено в околицях м. Тростянець [11].
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Найбільш повні відомості про сумчасті гриби парку знаходимо у
монографії В.П. Гелюти [6]. За результатами власних зборів, здійснених в
околицях с. Литовка Охтирського р-ну та с. Кириківка Великописарівського р-
ну, а також за даними інших колекторів (А.С. Бухало, О.М Байрак), у випуску
«Флори», присвяченому грибам порядку Erysiphales, для території НПП
автором наводиться 19 видів борошнисторосяних грибів, що належать до 6
родів: Microsphaera (6 видів), Erysiphe (5), Golovinomyces та Sphaerotheca (по 3),
Phyllactinia та Podosphaera (по 1). Відомості про борошнисторосяні гриби
парку були доповнені О.І. Гаврило, яка протягом 1998–2001 рр. досліджувала
на його території облігатнопаразитні фітотрофні мікроміцети [4]. У її роботі,
присвяченій еризифальним грибам Харківського Лісостепу [5], серед інших,
наводяться дані про гриби двох заповідних територій, що нині входять до
складу парку: ландшафтного заказника «Бакирівський» та заповідного урочища
«Литовський бір». Борошнисторосяні гриби, згадані у статті, частково
повторюють знахідки, наведені раніше А.С. Бухало та В.П. Гелютою. Проте
О.І. Гаврило вдалося виявити і такі види, що не були відомі з території НПП. В
цілому для сучасної території парку дослідницею наведено 30 видів грибів
порядку Erysiphales. Крім того, у Національному гербарії Інституту ботаніки ім.
М.Г. Холодного НАН України (KW) зберігаються гербарні зразки ще трьох
видів борошнисторосяних грибів, зібраних О.І. Гаврило в околицях м.
Тростянець,  які не були включені до її статті: Erysiphe aquilegiae DC., Erysiphe
convolvuli DC. та Erysiphe cruciferarum Opiz. ex Junell. Таким чином, загальний
список борошнисторосяних грибів, відомих сьогодні для території
Гетьманського НПП включає 33 види з 9 родів.

У монографії К.К. Карпенко [9] для території НПП наводиться 11 видів
макроскопічних аскоміцетів, що належать до 9 родів. Все це види дискоміцетів
з порядків Helotiales (Ascocoryne sarcoides (Jacq.)  J.M.  Groves  et  D.E.  Wilson  і
Dumontinia tuberosa (Bull.) L.M. Kohn.) та Pezizales. З числа пецицальних грибів
це види роду Helvella (H. crispa (Scop.) Fr., H. elastica Bull. i H. macropus (Pers.)
P. Karst.), а також Morchella esculenta (L.) Pers., Verpa bohemica (Krombh.)
J. Schröt., Peziza badia Pers., Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel, Rhizina undulata Fr.
та Sarcoscypha coccinea (Jacq.) Sacc.

Таким чином, враховуючи дані літератури та гербарні колекції, загальний
список видів з відділу Ascomycota, відомих сьогодні для Гетьманського НПП,
включає 46 видів грибів з 20 родів (таблиця). Переважна більшість цих видів
належить до тривіальних, широко розповсюджених по всій Україні. Отже,
сумчасті гриби як елемент мікобіоти НПП були досліджені поверхнево,
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фрагментарно, внаслідок чого виявлено переважно види з широкими ареалами.
Малопоширені та рідкісні види залишились поза увагою, оскільки спеціальних
цілеспрямованих досліджень цієї систематичної групи грибів в регіоні не
проводилось. Крім того, проведений аналіз показав нерівномірну вивченість
аскоміцетів на території парку та дозволив виявити найменш вивчені групи
сумчастих грибів даної території. Так, найбільш повно вивчені у НПП
борошнисторосяні гриби та деякі роди оперкулятних дискоміцетів.
Представники інших груп сумчастих грибів, а також анаморфні види, до цього
часу залишаються поза увагою дослідників. Отже, цілком очевидно, що видова
різноманітність сумчастих грибів НПП у майбутньому потребує докладного
цілеспрямованого вивчення.

Таблиця
Розподіл видів сумчастих грибів, відомих для Гетьманського НПП

за родинами, порядками, підкласами та класами
(згідно «Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi», 2008)

Клас Підклас Порядок Родина Рід Кіл-ть
видів

Leotiomycetes Leotiomycetadae
Erysiphales Erysiphaceae

Erysiphe 10
Microsphaera 7
Golovinomyces 5
Sphaerotheca 5
Sawadaea 2
Phyllactinia 1
Podosphaera 1
Blumeria 1
Uncinula 1

Helotiales Helotiaceae Ascocoryne 1
Dumontinia 1

Pezizomycetes Pezizomycetidae Pezizales

Helvellaceae Helvella 3

Morchellaceae Morchella 1
Verpa 1

Pezizaceae Peziza 1
Pyronemataceae Aleuria 1
Rhizinaceae Rhizina 1
Sarcoscyphaceae Sarcoscypha 1

Sordariomycetes Sordariomycetidae Diaporthales Diaporthaceae Diaporthe 1
Xylariomycetidae Xylariales Diatrypaceae Diatrype 1

Разом:   3 4 5 10 20 46
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MONTAGNEA ARENARIA (DC.) ZELLER – РІДКІСНИЙ ВИД З
ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Макаренко Я.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Montagnea arenaria (DC.) Zeller (M. candollei (Fr.) Fr.) – це надзвичайно
мінливий, широко розповсюджений вид [10, 11], який зростає в сухих
відкритих піщаних місцях: на дюнах, пустелях, напівпустелях та степах.
Загальний ареал виду охоплює Північну та Південну Африку, Північну,
Південну і Центральну Америку, Азію, Австралію, Південну і Центральну
Європу (Австрія, Греція, Іспанія, Італія, Польща, Росія, Румунія, Угорщина,
Франція, Німеччина, Чехія) [9]. На території Росії трапляється дуже рідко,
тільки на півдні європейської частини, в Східному Сибіру та горах Північного
Кавказу [3]. Отже, M. arenaria, є досить поширеним, трапляється майже на всіх
континентах, від тропіків до теплих регіонів помірного поясу. Проте потрібно
зазначити, що вид має вузьку екологічну амплітуду, тобто є стенотопом.

Для території України M. arenaria є рідкісним видом. Він відомий з
декількох місцезнаходжень у злаково-лучному та злаковому степах, з цілинних
степів [4]. І.С. Саркіною M. arenaria (як M. candollei) відмічена зі степових
(Провальський степ; Донецька, Луганська обл.) і лучно-степових ділянок
(Автономна Республіка Крим) [8]. На сьогодні є відомості про знаходження
його на території біосферного заповідника «Асканія-Нова» [2], Канівського
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природного заповідника (садиба, Зміїні острови) [7], із північно-східної частини
Лівобережного Лісостепу (біля с. Синівка Липоводолинського р-ну Сумської
області) [5].

M. arenaria був знайдений нами і на території Полтавської обл. (РЛП
«Нижньоворсклянський», Кобеляцький р-н, околиці с. Лучки, 20.05.2003) [1].
Вид є рідкісним для регіону Лівобережного Лісостепу у межах Придніпровської
низовини.

Вважаємо за потрібне зазначити біологічно-екологічні особливості M.
arenaria. Виявлені плодові тіла були середнього розміру (висота – 15 см).,
Шапинка опукло-розпростерта, з тупим горбочком, сірувато-коричнювата,
дуже тонка, нестійка, діаметром – 5–6 см. Пластинки численні, тонкі, спочатку
білуваті, з часом чорні, прикріпленні лише до її частини. Спори 10–15×8–9 мкм.
Ніжка 14–15×0,8–1 см, циліндрична, вгорі трошки розширена, щільна, в основі
з піхвою до 2 см. На узбіччі дороги, що спускається по схилу корінного правого
берега р. Ворскла до адміністративної будівлі парку, на глинистому ґрунті, два
екземпляри.

Наші описи суттєво не відрізняються від даних, що наведені у
«Визначнику грибів України» [4], крім періоду плодоношення. У згаданій праці
зазначається, що гриб плодоносить у серпні – вересні. Але останні знахідки M.
arenaria на території України доводять, що він може утворювати плодові тіла і
наприкінці весняного періоду.

Проведені моніторингові спостереження за плодоношенням M. arenaria у
зазначеному місцезнаходженні на території РЛП «Нижньоворсклянський» у
весняний період 2004-2012 р.р. не дали позитивного результату. За зазначений
період кліматичні фактори не створили оптимальних умов і плодові тіла цього
гриба не були виявлені.

Знахідка M. arenaria на території РЛП «Нижньоворсклянський» доводить
те,  що він може траплятися не тільки в цілинних степах, а й на ділянках, які є
схожими за екологічними умовами (глинисті та супіщані ґрунти, ділянки з
невеликою кількістю травостою).

З метою охорони та збереження біорізноманіття Полтавської обл. у 2012 р.
нами було рекомендовано внесення M. arenaria до Регіонального червоного
списку як дуже рідкісний вид, що приурочений до степових ділянок. Вважаємо
за потрібне продовжити розпочаті спостереження за вже відомим
місцезнаходженням цього гриба і обстежити степові ділянки на території РЛП
«Нижньоворсклянський» з метою виявлення нових місць зростань.
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БРІОТРОФНІ ДИСКОМІЦЕТИ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Щербакова Ю.В., Джаган В.В.
КНУ імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології»

Бріотрофи – спеціалізована екологічна група грибів, асоційованих з
мохоподібними. Значну частку таксонів, що входять до грибів-бріотрофів,
складають сумчасті гриби (біля 350 видів з понад 90 родів) [16]. Характер
асоціацій грибів з мохоподібними досить різноманітний. Більшість з бріотрофів
приурочені до розкладу відмерлих частин мохоподібних, їх розглядають як
бріосапротрофів або бріосимбіонтів (Pezoloma scanicum Laukka, Microscypha
cajaniensis Huhtinen, Chlorociboria lamellicola Huhtinen et Döbbeler та ін.). Види
родів Lamprospora, Octospora, Neottiella та ін. паразитують на сфагнових та
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зелених мохах і є спеціалізованими бріопаразитами. Зазвичай симптоми
ураження рослини-господаря майже не помітні неозброєним оком в природі.
Некротрофні бріотрофи завдають більшої шкоди мохоподібним, призводячи до
відмирання їх таломів (Fuscolachnum necator Huhtinen et Döbbeler та
Belonioscyphella pluriseptata Döbbeler et Laukka) [12]. Серед бріотрофів відомі
як широкоспеціалізовані види, так і ті, що приурочені до певного виду
(Octosporella erythrostigma (Mont.) Döbbeler паразитує виключно на
печіночнику Frullania dilatata (L.) Dum.), або навіть конкретного органу
рослини-господаря. На сьогодні ферментативний апарат, біохімічна
спеціалізація, специфіка життєвих циклів бріотрофів, їх стратегії живлення,
особливості взаємовідносин між асоціантами залишаються все ще недостатньо
вивченими.

Об’єктом наших досліджень стали бріотрофні сумчасті гриби з порядку
Pezizales, що мають дископодібні плодові структури – апотеції та специфічний
апікальний апарат асків. Збори здійснювали на території Закарпатської
(урочище Драгобрат, Свидовецький заповідний масив Карпатського
біосферного заповідника (СМ КБЗ), долини річок Чорна Тиса та Апшинець,
околиці м. Перечин) та Івано-Франківської (Карпатський національний
природний парк) областей. Нами було зареєстровано 14 видів бріотрофних
дискоміцетів, анотований список яких наведений нижче.

Pezizales
Sarcosomataceae
Pseudoplectania nigrella (Pers.) Fuckel. Асоційований з Brachythecium

salebrosum (Web. et Моhr) В.  S. G. Поширення на території досліджень (далі
по тексту ТД): долина р. Чорна Тиса, околиці стаціонару географічного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(КНУ), ліс з домінуванням Picea abies (L.) Karst. та Abies alba Mall. Примітка:
поширений в Україні вид [3, 10]. Зростає невеликими групами серед моху біля
коріння хвойних дерев, переважно в гірських регіонах, часто у дуже вологих
місцях, навесні [15].

Pyronemataceae
Neottiella rutilans (Fr.) Dennis. Асоц.  з Dicranella sp. Поширення на ТД:

урочище Драгобрат. Примітка: поширений на території України, відомий з
Дніпропетровської [1], Закарпатської, Київської, Львівської, Полтавської та
Черкаської областей і АР Крим [3]. Зростає невеликими групами серед моху на
алювіальних піщаних ґрунтах, від літа до зими, часто спостерігається в
асоціації з видами роду Polytrichum [15,11], паразитує на мохоподібних [7].
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Octospora humosa (Fr.) Dennis. Асоц.  з Pogonatum sp., Dicranella sp.
Поширення на ТД: ур. Драгобрат. Примітка: відомій з Тернопільської області
(околиці Бережан) [3]. Зазвичай зростає на піщаних ґрунтах в асоціації з видами
родів Polytrichum [11], Oligotrichum та Pogonatum, є спеціалізованим
бріопаразитом [7].

Octosporella jungermanniarum (P.  Crouan et  H.  Crouan) Döbbeler. Асоц.  з
Chiloscyphus sp. Поширення на ТД: околиці ур. Драгобрат, ліс з домінування
Р. abies. Примітка: паразитує на печіночниках [11]. Представник нового для
України роду. Типовий вид роду Octosporella Döbbeler – облігатний паразит
печіночників, для якого властиві гіфи з апресоріями та внутрішньоклітинними
гаустроіями, перитеціоїдні аскокарпи, неамілоїдні тонкостінні оперкулятні
аски, еліпсоїдні спори 28-48 × 10-16 мкм, позбавлені апікальних придатків. За
літературними даними, паразитує на видах родів Lophocolea, Pellia та
Plagiochila [12]. Поширений в країнах Європи (Великобританія, Норвегія).

Pulvinula carbonaria (Fuckel) Boud. Асоц.  з Barbula sp. Поширення на
ТД: долина р. Уж, в 2 км від м. Перечин. Примітка: облігатний карботроф [8],
належить до групи видів, асоційованих з піонерними мохами і, як більшість
видів роду Pulvinula, надає перевагу бідним піщаним ґрунтам [19]. Вид
наведено як новий для мікобіоти України із Закарпатської області у 2012 році
[5].

Scutellinia cejpii (Velen.) Svrček. Асоц.  з Ceratodon purpureus (Hedw.)
Brid., на обвугленій деревині. Поширення на ТД: околиці ур. Драгобрат,
мішаний ліс з домінуванням P. abies, A. alba та F. sylvatica L., СМ КБЗ;
Примітка: лісовий сапротроф, зазвичай зростає на гнилій деревині, рослинних
залишках та на збагаченому органікою ґрунті [18], часто трапляється серед
моху [6]. Поширений в Україні, відомий з Житомирської та Київської областей
[3,10].

S. crinita (Bull.) Lambotte. Асоц.  з Eurhynchium sp. Поширення на ТД:
долина р. Чорна Тиса, околиці стаціонару географічного факультету КНУ,
ялиновий ліс з домішкою A. аlba. Примітка: за літературними даними, лісовий
сапротроф, що зростає на широкому спектрі субстратів, зокрема ґрунті, гнилій
деревині, рослинних залишках, екскрементах тварин та на згарищах [18]. Вид
наведено як новий для мікобіоти України з території Свидовецького масиву у
2011 році [9].

S. nigrohirtula (Svrček) Le Gal. Асоц.  з Pohlia sp. Поширення на ТД:
околиці ур. Драгобрат, угруповання з домінуванням Scirpus sylvaticus L., СМ
КБЗ. Примітка: лісовий сапротроф, зростає на ґрунті або вологій деревині [15],
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апотеції часто занурені у воду [18]. В Україні зареєстрований у Харківській
області (НПП «Гомільшанські ліси») [2].

S. subhirtella Svrček. Асоц.  з Bryum argenteum Hedw.; Amblystegium sp.;
Brachythecium sp. та Pohlia sp. Поширення на ТД: старе кострище при дорозі
до витоків р. Чорна Тиса; долина р. Чорна Тиса, околиці стаціонару
географічного факультету КНУ, ялиновий ліс з домішкою A. аlba; долина р.
Апшинець, біля дороги. Примітка: лісовий сапротроф, зростає на ґрунті чи
рослинних залишках, зрідка на гнилій деревині [18], та деревині, вкритій мохом
[11]. Вид наведено як новий для мікобіоти України із Закарпатської області у
2012 році [5].

S. trechispora (Berk. et Broome) Lambotte. Асоц.  з Pellia sp., Pohlia sp. та
Pogonatum sp. Поширення на ТД: долина р. Апшинець, біля дороги, вкритий
мохом схил. Примітка: гумусовий сапротроф, поширений в Україні [3,10],
зростає на позбавленій рослинності землі і деревині, на схилах вологих берегів
струмків [18]. Досить часто цей вид можна знайти серед моху, або в асоціації з
Carex flacca Scheb. [11].

Tarzetta cupularis (L.) Svrcek. Асоц.  з Brachythecium sp. Поширення на
ТД: долина р. Чорна Тиса, околиці стаціонару географічного факультету КНУ,
ліс з домінуванням P. abies та A. alba. Примітка: поширений в Україні,
відомий з Київської та Івано-Франківської областей, а також з території  АР
Крим [3,10]. Лісовий сапротроф, зростає на бідних ґрунтах [11], в траві або
серед моху у весняно-літній період [15].

Trichophaea gregaria (Rehm) Boud. Асоц. з Dicranella sp. Поширення на
ТД: Карпатський національний природний парк, ліс з домінуванням P. abies,
недалеко від геологічного стаціонару Львівського національного університету.
Примітка: поширений в Україні вид, відомий з Київської, Черкаської [3],
Одеської [4], Закарпатської [5] областей. Зростає на відкритому зволоженому
ґрунті, особливо на лісових стежках [11], на піщаному ґрунті, моховій підстилці
або обвугленій деревині, рідше на гнилій деревині у присутності моху [15].

T. hemisphaerioides (Mouton) Graddon. Асоц.  з Bryum argenteum, на
обвугленій деревині. Поширення на ТД: мішаний ліс з домінуванням P. abies,
A. alba та F. sylvatica СМ КБЗ. Примітка: облігатний карботроф [8], часто
спостерігається в асоціації з пірофітними мохами [5, 6].

T. variornata Korf  et  W.Y.  Zhuang. Асоц.  з Pohlia sp., Amblystegium sp.
Поширення на ТД: околиці ур. Драгобрат, ялиновий ліс, вздовж струмка, СМ
КБЗ. Примітка: перша знахідка для території України. Вперше описаний з
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території Мадейри (Португалія) [14], реєструвався в Америці, Чехії та
Словаччині [13], занесений до червоного списку Словаччини [17].

Серед виявлених видів лише Neottiella rutilans, Octospora humosa та
Octosporella jungermanniarum виявились високоспеціалізованими паразитами
мохоподібних. Всі інші відзначаються комбінованою субстратною
приуроченістю. За літературними даними [11,15,18], вони трапляються на
грунті, деревині, яка гниє, в асоціації з піонерними мохами на згарищах, отже,
можуть бути віднесені як до гумусових сапротрофів, сапротрофних
ксилотрофів, так і до карботрофів. Проте не виключаємо можливості їх
приналежності до групи бріосапротрофів або бріосимбіонтів.

Автори висловлюють щиру подяку канд. біол. наук В.М. Вірченку
(Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ) за люб’язно надану
консультацію щодо ідентифікації мохоподібних.
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ФЛОРА ТА СИСТЕМАТИКА РОСЛИН

АЛЬГОУГРУПУВАННЯ ЛІСОВОЇ ПІДСТИЛКИ ЗАПЛАВНОЇ ДІБРОВИ
САМАРСЬКОГО ЛІСУ

Мальцев Є.І., Волгін М.Ю.
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького

Розуміння лісу з біогеоценотичної позиції дозволяє глибше вивчити його
структуру і особливості функціонування окремих компонентів. Особливо
гостро це питання стоїть у степовій зоні, де лісові біогеоценози існують за умов
екологічної невідповідності. Нестача вологи, нерівномірність кількості опадів
протягом року, сухість повітря, високі літні температури та ін. позначається на
стійкості лісового масиву, складі живого надґрунтового покриття [1]. Одним з
чинників, який обмежує вторгнення степантів під полог лісу, трансформує
мікрокліматичні умови є біогеогоризонт, сформованих мертвими залишками
рослин, листям тощо. Склад, товщина і запас лісової підстилки знаходиться у
прямій залежності від лісоутворюючих порід насадження. Найбільш стійка
лісова підстилка з позитивними термоізоляційними і гідрологічними якостями
формується в насадженнях дубу звичайного. Однак зростання відсотку супутніх
порід значно знижує ці властивості [1].

Розглядаючи лісову підстилку, як один з найбільш динамічних
біогеогоризонтів лісового біогеоценозу, слід враховувати, що окрім процесів
деструкції рослинних залишків, в її товщі відбувається функціональна
діяльність фотосинтезуючих мікроскопічних водоростей, в тому числі видів
здатних до засвоєння молекулярного азоту, що у цілому активізує
мікробіологічну діяльність, сприяє збагаченню підстилки фізіологічно
активними речовинами: вітамінами, ферментами і гормонами [2]. Тому метою
дослідження було встановлення екологічних особливостей альгоугруповань
лісової підстилки діброви у заплаві р. Самари Дніпровської.

Лісова підстилка збиралась квадратним шаблоном 20х20 см із
двадцятикратним повтором і висушувалась до абсолютно сухої маси для
визначення запасу сухої органічної речовини [3]. Видовий склад водоростей і
домінанти встановлювали на основі культур із скельцями обростання [4, 5].

Дослідження проводили у свіжуватій берестово-ясеневій діброві,
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розташованій в центральній частині заплави р. Самари (Дніпропетровська обл.).
Підлісок складався із клену польового і клену татарського. Впродовж усіх
досліджуваних сезонів підстилка складалась з двох горизонтів: L (A01) і F(A02)
[3]. Потужність верхнього горизонту навесні і влітку залишалась на рівні 1,5
см, а восени знизилась до 0,5 см, нижнього - коливалась від 3,5 см навесні і до 6
см восени. Відповідно досить різнились показники запасу сухої підстилки: від
0,965 кг/м2 весною до 3,126 кг/м2 восени (включаючи обидва горизонти).

Весною у верхньому горизонті дубової підстилки відмічено 7 видів
водоростей з 3 відділів: Chlorophyta – 5 (72%), Cyanophyta – 1 (14%) і
Eustigmatophyta – 1 (14%). До домінантів відносились Mychonastes homosphaera
(Skuja) Kalina et Punčochářová, Klebsormidium flaccidum (Kützing) Silva et al. і
Trichromus variabilis (Kützing ex Bornet et Flahault) Komárek et Anagnostidis, а до
субдомінантів — Chlorosarcina rivularis Pankow et Möller і Fottea
stichococcoides Hindák. Для Fottea stichococcoides це перша знахідка у лісах
степової зони, раніше вид був відмічений у ґрунті Гірського Криму, на
гранітних виступах на території ландшафтного парку «Гранітно-степове
Побуж’є» (Миколаївська обл.) і на корі дерев у Канівському заповіднику
(Лісостеп) [6]. Екологічний аналіз альгоугрупування горизонту L (A01) показав
переважання видів з життєвої форми Ch: Ch4CF1H1X1 (7).

Нижній горизонт досліджуваної лісової підстилки характеризувався
високим видовим різноманіттям водоростей — 19 видів з 5 відділів:
Chlorophyta – 11 (58%), Xantophyta – 3 (15%), Cyanophyta – 2 (11%),
Bacillariophyta – 2 (11%) і Eustigmatophyta – 1 (5%). Як провідні родини
позначили Bracteacoccaceae, Myrmeciaceae і Stichococcaceae. Домінантами
альгоугрупування були: Klebsormidium flaccidum, Mychonastes homosphaera і
Phormidium autumnale (Agardh) Gomont, а субдомінантом — Ellipsoidion
oocystoides Pascher. Аналіз екологічного стану угруповання горизонту F(A02)
дубової підстилки навесні свідчить про переважання в ньому едафофілів, які
складають 18 видів, також відмічений 1 гідрофільний вид: Ch8X5H2P2B1hydr1

(19). Найбільше видів водоростей належали до двох життєвих форм: Ch і Х, що
свідчить про переважання поряд з убіквістами тіньовитривалих, проте
нестійких проти посухи та екстремальних температур видів.

Літні зразки підстилки характеризувались поодинокими представниками
зелених водоростей - Mychonastes homosphaera і Bracteacoccus minor (Chodat)
Petrová, які відносяться до найбільш посухостійких. Восени у верхньому
горизонті був відмічений лише Bracteacoccus minor. В нижньому горизонті
нами виявлено 10 видів водоростей з 3 відділів: Xantophyta – 5 (50%),
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Chlorophyta – 4 (40%), Bacillariophyta – 1 (10%). Провідними родинами були
Pleurochloridaceae і Stichococcaceae. Комплекс домінантів і субдомінантів
формували Nephrodiella phaseolus Pascher з Stichococcus minor Nägeli
відповідно. Спектр життєвих форм мав вигляд — X5hydr2Ch1B1C1 (10).
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ВСТУП ДО ТАКСОНОМІЇ РОДУ ACONITUM L. (RANUNCULACEAE)
У ФЛОРІ СЛОВАЧЧИНИ

Новіков А.В.
Державний природознавчий музей НАН України

Вступ
Рід Aconitum у світовій флорі представлений близько 300 видами. Він є

однією з критичних таксономічних груп, оскільки містить велике число
природних гібридів з широкою пластичністю морфологічних ознак [2, 9]. Окрім
того, морфологія аконітів не була досліджена систематично і детально, що
спричинило багато протиріч між різними вченими з Європи [1, 3, 7]. Лише останні
ревізії дозволили з’ясувати таксономічну структуру в межах роду [4, 5, 6].

Остання повноцінна ревізія роду Aconitum у Словаччині була проведена
проф. E. Kmeťová у 1982 році, яка представила у "Flóra Slovenska" 6 видів [3].
Проте W. Starmühler описав кілька нових таксонів для флори Словаччини з
регіону Bela Krajina [8]. Подібним чином, J. Mitka у подальшому також описав
4 нові види для флори Словаччини [4]. Опираючись на це, було припущено, що
рід Aconitum у Словаччині може складатися більш як з 14 видів. Для з’ясування
таксономічної структури роду та поширення його представників у флорі
Словаччини було проведено критичну ревізію на основі гербарного матеріалу.
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Матеріали і методи
Дослідження було проведено протягом листопада 2012 р. – лютого 2013

р. в рамках гранту SAIA n.o. під керівництвом RNDr., CSc. Kornélia Goliašová з
відділу Таксономії судинних рослин Інституту ботаніки АН Словаччини.
Протягом досліджень було опрацьовано гербарні колекції наступних установ:
а) Інституту ботаніки АН Словаччини (SAV, м. Братислава); б) кафедри
ботаніки природничого факультету Університету Коменіуса (SLO, м.
Братислава); в) Природничого музею при Національному музеї Словаччини
(BRA, м. Братислава); г) кафедри ботаніки агрономічного факультету
Словацького Агрономічного університету (NI, м. Нітра); д) кафедри фітології
факультету лісівництва Технічного університету (ZV, м. Зволен); е)
природничого факультету Університету ім. П.Й. Шафарика (KO, м. Кошице); є)
музею Татранського національного парку (TNP, м. Татранська Ломніца).

Загалом було проаналізовано понад 3000 гербарних зразків, з яких 994
було включено в основну хорологічну базу даних. Для 453 найкраще
збережених зразків було проаналізовано 40 морфологічних параметрів, серед
яких: а) щільність і тип опушення листочків оцвітини; б) щільність і тип
опушення плодолистків; в) щільність і тип опушення тичинок; г) щільність і
тип опушення квітконіжок; д) щільність і тип опушення приквіточок; е)
щільність і тип опушення осей суцвіття; є) щільність і тип опушення стебла; ж)
щільність і тип опушення черешків; з) щільність і тип опушення листкових
пластинок на адаксіальній та абаксіальній поверхнях; и) забарвлення оцвітини;
і) форма шолома; й) довжина нектарників; к) тип шпорок нектарників; л) тип
нігтиків нектарників; м) число плодолистків; н) форма тичинкових ниток; о)
характер розташування приквіточок; п) відносна довжина приквіточок; р)
форма приквіточок; с) відносна довжина квітконіжок; т) тип суцвіття; у)
ортотропність пагона; ф) структура пагона (розетковий чи безрозетковий); х)
індекс листок/міжвузля; ц) опадання оцвітини; ч) ступень розсіченості
листкової пластинки; ш) життєва форма.

Для аналізу отриманих результатів було застосовано стандартні методи
фенетичного аналізу. Дані було статистично опрацьовано за допомого StatSoft
Statistica 9.

Результати та їх обговорення
E. Kmeťová (1982) у "Flóra Slovenska" наводить лише 6 видів Aconitum,

проте W. Starmühler (2002) пропонує дещо відмінну таксономічну систему
цього роду у флорі Словаччини, яка налічує 12 видів та субвидових таксонів.
Тим не менше, проведені мною дослідження показали, що у флорі Словаччини
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рід Aconitum представлений 15 таксонами, що належать до трьох підродів
Anthora, Lycoctonum та Aconitum. Більше того, A. moldavicum nsubsp.
simonkaianum та A. degenii було віднайдено для флори Словаччини уперше.
Таким чином, таксономічна структура роду Aconitum флори Словаччини є
наступною:

I. subgen. Anthora (DC.) Peterm.
1. A. anthora L. 1753, Sp. Pl.: 532 ← Fl. Sl., Skalický 1985, Skalický

1982, Pl.Cz.Enum. 1935, Kl.CSR 1958, Skalický 1990
a)subsp. anthora ← Pl.Cz.Enum. 1935
b) subsp. eulophum Rchb.

II. subg. Lycoctonum (DC.) Peterm. 1846, Deutsch. Fl.: 16. ; Starmühl. 2002
2. A. moldavicum Hacq. 1790, Reis. Dac. Sarm. Karpathen 1: 169, Tabl.

VII ← Fl. Sl., Skalický 1966, Skalický 1982, Skalický 1990,
Pl.Cz.Enum. 1935; Starmühl. 2002

a)subsp. moldavicum ← Mitka 2008; Starmühl. 2002
b) subsp. hosteanum (Schur)  Graebn.  et  P.  Graebn  in

Ascherson & Graebn. 1929 Synops. Mitteleurop. Fl.
5(2): 725 ? ← ~Fl. Sl., Fl. CSR., Kl.CSR 1958

c)nsubsp. simonkaianum (Gáyer) Starmühl. 1998,
Fritschiana 13: 1← has cited at the first

3. A. lycoctonum L. em. Koelle 1788, Spicil. Observ. Aconito: 23 ← Fl.
Sl.; Mitka 2003, Skalický 1982, Fl. Eu. 1993; Starmühl. 2002

a)subsp. vulparia (Rchb.) Nyman 1889, Consp. Fl. Eur.
Suppl. 2(1): 13 ← Fl. Sl., Fl. Eu. 1993, Pl.Cz.Enum.
1935, Kl.CSR 1958

4. A. ×triste Fisch. ex Steud. 1840, Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 20  (A.
moldavicum × A. lycoctonum) ← Pl.Cz.Enum. 1935, Mitka 2008,
Skalický 1990

III. subg. Aconitum
i. sect. Cammarum DC. 1817, Syst. Nat. 1: 374

5. A. lasiocarpum (Rchb.) Gáyer 1911, Mag. Bot. Lap. 10: 199 ← Fl. Sl.,
Skalický 1966, Skalický 1990

a)subsp. lasiocarpum ← Mitka 2003; ? Fl. Sl.
b) subsp. kotulae (Pawł.) Mitka et Starmühl. 2000,

Acta Soc. Bot. Pol. 69(2): 150-151 ← Mitka 2003,
Mitka et Starmühl. 2000; Starmühl. 2002
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6. A. variegatum L. 1753, Sp. Pl.: 532 ← Fl. Sl., Skalický 1982, Skalický
1990, Götz 1967, Fl. Eu. 1993, Pl.Cz.Enum. 1935; Starmühl. 2002

a)subsp. variegatum ← Mitka 2003; Fl. Sl. ?, Fl. CSR.,
Kl.CSR 1958

7. A. ×pawlowskii Mitka et Starmühl. 2000, Acta Soc. Bot. Pol. 69 (2): 151
(A. lasiocarpum × A. variegatum) ← Mitka 2003, Skalický 1982;
Starmühl. 2002

8. A. degenii Gáyer 1906, Mag. Bot. Lap. 5: 123 ← has cited at the first
ii. nsect. Acomarum Starmühl. 2001 Ber. Bayer. Bot. Ges. 71: 113

9. A. ×cammarum L. em. Fries 1828, Nov. Flor. Suec. ed. 2:171
(A. napellus? × A. variegatum) ← Skalický 1982, Skalický 1990, Götz
1967

iii. sect. Aconitum
10. A. firmum Rchb. 1819, Ueber. Gat. Acon.: 20 ← Fl. Sl.; Mitka 2003,

Skalický 1982, Skalický 1990, Pl.Cz.Enum. 1935; Starmühl. 2002
a)subsp. firmum ← Fl. Sl.; Mitka 2003, Skalický 1966,

Skalický 1982, Skalický 1990; Starmühl. 2002
b) subsp. moravicum Skalický 1982 Preslia 54: 115 ←

Skalický 1982, Skalický 1985, Skalický 1990, Fl. Sl.;
Mitka 2003; Starmühl. et Mitka 2001; Starmühl. 2002

Висновки
Рід Aconitum у флорі Словаччини представлений 15 таксонами видового

та субвидового рангу. Два з них – A. moldavicum nsubsp. simonkaianum та A.
degenii наведено для даної території вперше.
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НОВІ ЗНАХІДКИ ТА СТАН ПОПУЛЯЦІЙ РІДКІСНИХ ТА
ЗНИКАЮЧИХ ВИДІВ РОСЛИН НА ТЕРИТОРІЇ ПРОЕКТИВНОГО
ЗАКАЗНИКА «БАЛКА БУЗОВА» РЕШЕТИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Орлова Л.Д., Бобошко О.П.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Особливо гостро на території Полтавської області постає проблема
збереження лучних та степових екосистем, які займають найменші площі серед
природної рослинності. Однією з необхідних умов для їх збереження є
моніторинг і виявлення нових місць зростання рідкісних і зникаючих видів для
створення заповідних територій [1].

Метою нашого дослідження було обстеження лучно-степових ділянок для
виявлення нових рідкісних видів рослин. У основу роботи покладені матеріали
польових досліджень проведені протягом 2011-20012 рр. на території
проективного заказника «Балка Бузова», що знаходиться в околицях
с. Крахмільці Решетилівського району Полтавської області. Експедиційні
виїзди здійснювали з кінця березня по серпень включно. Щоб краще вивчити
поширення та умови зростання досліджуваних видів визначена їх участь у
травостоях. Роботи по встановленню насиченості та проективного покриття
проводились на ділянках розміром 1м².

На досліджуваній території до цього часу нами було знайдено 6
охоронюваних видів рослин [2]. У результаті подальших дослідження список
доповнено на 11 видів рідкісних і зникаючих рослин, серед яких: Bulbocodium
versicolor (Ker-Gawl.) Spreng., Stipa capillata L., Crocus reticulatus Stev. ex
Adam., Adonis wolgensis Stev., Pulsatilla latifolia Rupr., Pulsatilla nigricans
Stoerck., Clematis integrifolia L., Vinca herbaceae Waldst. et Kit., Oxytropis pilosa
(L.), Hyacinthella leucophaea (C. Koch.) Schur, Asyneuma canescens (Waldst. et
Kit.) Griseb. et Schenk, Convallaria majalis L., Inula helenium L., Sanguisorba
officinalis L., Scilla sibirica Haw., Scilla bifolia L.

На 5 виявлених ділянках, де зустрічалася проліска дволиста насиченість її
становила: на ділянці №1, №5–рідко, №2– дуже рідко, №3, №4 – рясно; площа
покриття – 2-55%. Висота рослин від 9 до 12 см. Загальна кількість рослин – 25,
середня 5 на 1м². Рослини знаходилися у фазі квітування.

На 10 ділянках розміром 1 м² насиченість ковили волосистої – рясно та
дуже рясно з площею покриття від 43% до 90%. Висота рослин, що
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зустрічались, від 80 до 130 см. Загальна кількість рослин 150, середня кількість
на 1м² – 15 особин. На всіх ділянках вид знаходилася у стадії плодоношення.

На 40 ділянках на яких зустрічався шафран сітчастий насиченість –  рясно
з площею покриття від 3% до 40%. Висота рослин, що зустрічались, від 7 до
26 см. Загальна кількість рослин 655, середня кількість на 1м² –16 особин. На
всіх ділянках вид знаходився на стадії квітування.

На 4 ділянках насиченість брандушки різнокольорової – рідко та дуже
рідко з площею покриття від 1% до 15%. Висота рослин, що зустрічались, від 5
до 10 см. Загальна кількість рослин 8, середня кількість на 1м² – дві особини.
На всіх ділянках вид знаходилася на стадії квітування.

На 4 ділянках насиченість барвінку трав'янистого –рясно та дуже рясно з
площею покриття від 25% до 65%. Висота рослин, що зустрічались, від 35 до 40
см. Загальна кількість рослин 42, середня кількість на 1м² – 10-11 особин. На
всіх ділянках барвінок трав'янистий знаходився на стадії квітування.

На 4 ділянках насиченість гострокільника волосистого –рідко, рясно,
дуже рясно з площею покриття від 20% до 30%. Висота рослин, що
зустрічались, від 32 до 45 см. Загальна кількість рослин 20, середня кількість на
1м² – 5 особин. На всіх ділянках вид знаходився на стадії квітування.

На 10 ділянках насиченість гіацинтика блідого – рясно, з площею
покриття від 10% до 70%. Висота рослин, що зустрічались, від 7 до 18 см.
Загальна кількість рослин 160, середня кількість на 1м² – 16 особин. На всіх
ділянках вид знаходився на стадії квітування.

На 6 ділянках насиченість горицвіту волзького – рідко з площею покриття
від 10% до 40%. Висота рослин, що зустрічались, від 15 до 25 см. Загальна
кількість рослин 12, середня кількість на 1м² – дві особини. На всіх ділянках
вид знаходився на стадії квітування.

На 2 ділянках насиченість сону широколистого – дуже рідко з площею
покриття від 10% до 20%. Висота рослин, що зустрічались, від 10 до 20 см.
Загальна кількість рослин 4, середня кількість на 1м² – одна особина. На всіх
ділянках вид знаходився на стадії квітування.

На 4  ділянках насиченість сону чорніючого –  дуже рідко з площею
покриття від 10% до 20%. Висота рослин, що зустрічались, від 10 до 22 см.
Загальна кількість рослин 6, середня кількість на 1м² – одна особина. На всіх
ділянках вид знаходився на стадії квітування.

На 5 ділянках насиченість ломиносу цілолистого – рідко з площею
покриття від 30% до 60%. Висота рослин, що зустрічались, від 30 до 52 см.
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Загальна кількість рослин 12, середня кількість на 1м² – 2-3 особини. На всіх
ділянках вид знаходився на стадії плодоношення.

Отже, на дослідженій території нами виявлено 17 охоронюваних видів
флори. Насиченість рідкісних і зникаючих видів рослин на обстежених
ділянках в основному рясно, а площа покриття дуже варіювала: від 1 до 90 %.
Висота рослин також значно коливалась: від 7 до 180 см. Загальна кількість
рослин на досліджуваних ділянках складала від 2 до 206. Найбільш чисельною
виявилася популяція проліски сибірської, найменшу кількість особин мали
оман високий, родовик лікарський.
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СИНУЗІЇ ВЕСНЯНИХ ЕФЕМЕРОЇДІВ В ЛІСАХ ГЕТЬМАНСЬКОГО
НПП

Панченко1 С.М., Захарченко2 Е.А.
1 ННЦ “Інститут біології» Київського національного університету

імені Тараса Шевченка
2 Сумський національний аграрний університет

Весняні ефемероїди відіграють в широколистяних сезонних лісах
важливу екологічну роль. Проте поширенню весняних ефемероїдів,
особливостям їх ценотичної приуроченості в геоботанічній літературі
приділяється мало уваги, до того ж, ця група видів має високу географічну
мінливість в Україні в цілому і в регіоні зокрема. Тому основним завданням
наших досліджень було з’ясувати поширення, флористичний склад та
структуру синузій весняних ефемероїдів листяних лісів Гетьманського НПП.

Робота виконувалася протягом 2008-2012 років із застосуванням
маршрутних та напівстаціонарних методів досліджень. Геоботанічні описи
виконано за загальноприйнятою методикою на облікових ділянках близько 200-
400 м2 в період квітування-початку формування плодів видів роду Corydalis
DC. Ділянки для описів вибирали в лісах з домінуванням аборигенних листяних
дерев в районі наступних населених пунктів: Тростянець (ур. Нескучне);
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Мащенка, Сосонки, Зарічне, Кам’янка, Куземин (рис. 1). Всього виконано 60
геоботанічних описів. Матеріали для виконання роботи становить 61 повний
геоботанічний опис.

У складі синузій весняних ефемероїдів в лісах Гетьманського НПП
виявлено 12 видів: Adoxa moschatellina, Anemone ranunculoides L., Ficaria verna
Huds., Gagea erubescens (Besser) Schult. & Schult.f., G. lutea (L.) Ker Gawl., G.
minima (L.) Ker Gawl., Corydalis solida (L.) Clairv., Corydalis intermedia (L.)
Mérat, Corydalis marschalliana (Pall.  ex  Willd.)  Pers., Dentaria bulbifera, D.
quinquefolia, Scilla siberica Haw. Натомість не виявлено такі види, що є в лісах
Сумської області: Corydalis cava (L.) Schweigg. & Koerte (ряст бульбистий),
Scilla bifolia L. (проліски дволисті), Anemone sylvestris L. (анемона лісова),
Allium ursinum L. Серед весняних ефемероїдів лісів Гетьманського НПП три
види охороняються на території Сумської області. Це Dentaria quinquefolia,
Gagea erubescens та Corydalis marschalliana.

Найбільш поширеними є Anemone ranunculoides, Corydalis solida, Ficaria
verna, Scilla siberica, Gagea lutea, G. minima,  які відмічені в усіх пунктах і
майже в усіх описах (табл.  1).  У більшості пунктів відмічені Adoxa
moschatellina, Dentaria bulbifera, D. quinquefolia. Corydalis intermedia також є
достатньо поширеним видом, нарівні з Corydalis marschalliana.

В окремих пунктах, де проведено дослідження, видовий склад та участь
окремих видів дещо відрізняються (табл. 2). Це не залежить від кількості
виконаних геоботанічних описів, а від особливостей умов місцезростань та
історії землекористування. Найбільша кількість видів в описі відмічена в
околицях с. Мощенка в лісах, які не увійшли до складу НПП. В сусідньому ур.
Нескучне, що входить до території м. Тростянець, середня кількість видів в
описі менша. Найменша кількість видів ефемероїдів в описі спостерігається в
лісах в околицях с. Кам’янка, де синузії весняних ефемероїдів трапляються
рідко. Це пов’язане з едафічними умовами, поширенням піщаних відкладів і
зростанням соснових лісів.

В околицях с. Зарічне виявлено 10 видів весняних ефемероїдів.
Домінантом та співдомінантом у складі весняної синузії найчастіше виступає
Corydalis solida (у 9 описах). Інші види рідше домінують: Ficaria verna (3),
Dentaria quinquefolia (3), Scilla siberica (3). По одному разу серед домінантів
вказані Gagea minima та Dentaria bulbifera. Середнє проективне покриття
весняної синузії становило 41,6%.

В лісах околиць с. Кам’янка також відмічено 9 видів весняних
ефемероїдів. Найчастіше домінує Corydalis solida (у 8 описах), по одному разу
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домінантами та співдомінантами виступали Anemone ranunculoides, Gagea lutea
та Ficaria verna. Середнє проективне покриття весняної синузії становило
25,5%.

Таблиця 1
Середні значення частоти трапляння (%) та середнього проективного покриття
(%) видів у складі синузії весняних ефемероїдів лісів Гетьманського НПП та

прилеглих територій

Назва виду Частота
трапляння, %

Проективне
покриття, %

Corydalis solida (ряст ущільнений) 97 12,8
Scilla siberica (проліски сибірські) 89 6
Anemone ranunculoides (анемона жовтецева) 87 6,2
Ficaria verna (пшінка весняна) 84 4,7
Adoxa moshatellina (адокса мускусна) 74 1,6
Gagea lutea (зірочки жовті) 66 2,9
Dentaria quenquifolia (зубниця п’тилиста) 48 8,8
Gagea minima (зірочки малі) 44 2,9
Corydalis Marshalliana (ряст Маршалла) 33 5,1
Dentaria bulbifera (зубниця бульбиста) 26 3,5
Corydalis intermedia (ряст проміжний) 23 1,8
Gagea erubescens (зірочки червонясті) 5 0

В лісовому масиві між селами Куземин та Скельки відмічено 11 видів
весняних ефемероїдів. З них домінантами та співдомінантами виступали Scilla
siberica (у 8 описах), Corydalis solida (8), Ficaria verna (2), та по одному разу
Gagea lutea та Dentaria bulbifera. Середнє проективне покриття весняної синузії
становило 32,1%.

В лісах біля с. Мощенка у складі синузії весняних ефемероїдів відмічено
12 видів. Домінантами та співдомінантами є Anemone ranunculoides (у 3
описах), Corydalis solida (3), Corydalis marschalliana (2), Dentaria quinquefolia
(3), Scilla siberica (1). Середнє проективне покриття весняної синузії становило
41,6%.

А от в ур. Нескучне серед 10 видів у складі весняної синузії найчастіше
домінантом та співдомінантом є Corydalis solida (у 8 описах). По разу серед
домінантів були Ficaria verna та Dentaria quinquefolia. Середнє проективне
покриття весняної синузії становило 49,4%.

В околицях с. Сосонка також у складі синузії весняних ефемероїдів
відмічено 10 видів, проте серед домінуючих видів є зміни. Серед домінантів та
співдомінантів відмічені Corydalis solida (у 6 описах), Dentaria quinquefolia (3),
Scilla siberica (2) та Anemone ranunculoides (1). Середнє проективне покриття
весняної синузії становило 46,7%.
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Таблиця 2
Частота трапляння (%) та середнє проективне покриття (%) видів у складі

синузії весняних ефемероїдів лісів Гетьманського НПП та прилеглих територій
в різних пунктах спостережень

Назва виду
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A. moschatellina 93/2,2 91/1,8 33/0,8 78/1,4 63/0,6 83/1,0
A. ranunculoides 93/5,0 45/3,8 92/3,6 100/9,0 100/10,0 100/6,0
F. verna 87/6,2 64/5,9 92/3,6 89/3,5 100/5,1 50/0,6
G. minima 80/3,9 55/3,2 8/3,0 44/1,8 25/0,0 33/0,5
G. lutea 33/2,0 36/4,3 75/3,1 89/2,9 100/3,1 83/2,2
C. solida 100/13,0 82/14,1 92/6,0 100/9,0 100/22,0 100/18,0
C.s intermedia 0/ - 0/- 0/- 89/2,8 63/0,4 0/-
C. marschalliana 0/ - 0/- 17/3,0 78/6,4 75/5,7 67/3,0
D. bulbifera 07/10,0 27/4,0 58/3,6 33/2,0 0/ - 17/0,0
D. quinquefolia 67/10,2 18/5,0 17/5,0 44/13,8 75/4,8 83/9,6
S. siberica 93/6,2 45/3,4 100/7,9 100/5,0 88/5,7 100/6,0
G. erubescens 13/0,0 0/- 0/ - 0/ - 0/- 0/-
Середнє
проективне
покриття, %

41,6 25,5 32,1 41,6 49,4 46,7

Специфічності окремим досліджуваним територіям надають такі види:
Corydalis intermedia (Мощенка, Нескучне), Gagea erubescens (Зарічне),
Corydalis marschalliana (Нескучне, Сосонки, Мощенка, Куземин).

Проведено аналіз представленості синузій весняних ефемероїдів в лісах
на різних елементах рельєфу. Середня кількість видів у складі синузії та їх
загальне проективне покриття на плато, верхніх і середніх частинах схилів, а
також у днищах ярів та балок істотно не відрізняється. Різниця становить 5,8%.
Істотно нижчими є значення кількості видів у складі синузії та загальне
проективне покриття на терасі р. Ворскла біля с. Кам’янка.

В залежності від елементів рельєфу спостерігаються деякі особливості
участі також окремих видів. Adoxa moschatellina має частоту трапляння 100%
на терасі, але навіть тут її проективне покриття є відносно не високим (1,4%). У
2/3 описів Adoxa moschatellina трапляється на плато та верхніх частинах схилів.
У нижніх частинах схилів і по днищах ярів та балок вид присутній лише в
половині описів, хоча середнє проективне покриття тут порівняно вище.
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Anemone ranunculoides на всіх елементах рельєфу має високу частоту
трапляння (більше 85%), за виключенням тераси, де цей показник становить
лише 20%. Така ж закономірність простежується і для проективного покриття.
Схоже поводить себе і Ficaria verna, однак на відміну від Anemone
ranunculoides цей вид рідше трапляється на верхніх та середніх частинах схилів,
має на таких елементах рельєфу нижче проективне покриття та не відмічено
випадків домінування та співдомінування у складі весняної синузії.

До особливостей Gagea minima слід віднести випадки домінування на
верхніх та середніх частинах схилів, де, як і на плато, є достатньо високою
частота трапляння цього виду в описах (більше 50%). Gagea lutea не виявлений
у складі весняної синузії на терасі, однак в інших елементах рельєфу є
звичайним видом, а на нижніх частинах схилів та по днищах ярів та балок
відіграє високу ценотичну роль і є серед домінантів.

Corydalis solida є найбільш поширеним видом не залежно від рельєфу.
Інший вид роду, Corydalis marschalliana, не виявлений на терасі. Найбільшу
частоту трапляння цей вид має по днищах ярів та балок, а от домінантом
виступає на плато та верхніх частинах схилів, де має вище проективне
покриття.

Види роду Dentaria не відмічені у складі весняних синузій на терасі р.
Ворскла. Частота трапляння Dentaria bulbifera зростає в ряду плато – верхні та
середні частини схилів – нижні частини схилів та днища ярів та балок. При
цьому випадки домінування та співдомінування відомі з двох останніх
елементів рельєфу. У вказаному вище ряду зростає і частота трапляння і у
Dentaria quinquefolia, однак найвище проективне покриття та найчастіше серед
домінантів буває на верхніх та середніх частинах схилів.

Scilla siberica найвище середнє проективне покриття має на плато, а серед
домінантів найчастіше відмічався у нижній частині схилів та по днищах ярів та
балок.

Середнє проективне покриття вище на схилах південної експозиції. В той
же час на схилах північної експозиції більша середня кількість видів у описах.
На такий результат вплинуло в першу чергу те, що описи на північних схилах
виконані у лісових масивах, де видовий склад синузій весняних ефемероїдів в
цілому вищий, а саме: в околицях сіл Мащенка та Сосонки і в ур. Нескучне.
Тому висновки про вплив експозиції на склад та структуру синузії весняних
ефемероїдів носять попередній характер.

На схилах північної експозиції домінантом найчастіше виступає Corydalis
solida (67% описів). По одному разу (17% описів) домінували та співдомінували
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Anemone ranunculoides, Dentaria bulbifera, Dentaria quinquefolia. На схилах
південної експозиції найчастіше домінували Corydalis solida (69% описів),
Dentaria quinquefolia (31% описів) та Scilla siberica (23% описів). По одному
разу (8% описів) серед домінантів та співдомінантів відмічено Gagea minima та
Corydalis marschalliana.

У насадженнях інтродуцентів, де виконано 8 геоботанічних описів,
відмічено 11 видів весняних ефемероїдів. Середня кількість видів ефемероїдів в
описі 6,5, а їх середнє проективне покриття – 29,5%. Найчастіше домінують
Corydalis solida (у 4-х описах), Dentaria quinquefolia (у 2-х описах)  та Ficaria
verna (у 2-х описах), тобто ті види, що є найбільш поширеними домінантами і в
деревостанах, сформованих аборигенними породами.

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИДОВ
РОДА SCUTELLARIA L. В КРЫМСКОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Пичугин В. С.
Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, Ялта, Украина

Для поддержания природного биоразнообразия флоры Крыма,
необходимо сохранение естественной растительности, особенно это относится
к критичным и недостаточно изученным родам, таким как Scutellaria L.

Целью исследования являлось изучение фитогеографических
особенностей видов рода Scutellaria в пределах Крымского природного
заповедника. В ходе исследования необходимо было решить следующие
задачи: установить места современной локализации и оценить состояние
популяций по данным гербарных сборов, дать созологическую оценку видов
рода Scutellaria, произрастающих на территории заповедника.

Во время выполнения работы были использованы материалы, собранные
в экспедициях (2010-2012 гг.), и материалы, хранящиеся в гербарных фондах
крымского отдела НБС – ННЦ (YALT), ТНУ им. В.И. Вернадского (SIMF),
института ботаники им. М.Г. Холодного НАН Украины (KW), БИН РАН им.
В.Л. Комарова (LE).

Крымский природный заповедник расположен в горно-лесной части
Главной гряды Крымских гор. У гряды длинный и пологий северный и
короткий крутой южный макросклоны, а также объединяющая их
двухуровневая поверхность яйл. Гряда раздроблена разломами и речными
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долинами на отдельные гряды и котловины. На северном макросклоне два
ландшафтных яруса: низкогорный и среднегорный. На южном – также два:
низкогорный в восточной части и среднегорный на остальной территории. В
низкогорье низкорослые, в среднегорье высокоствольные дубовые, буковые,
смешанные широколиственные и сосновые леса. На яйлах горные луговые и
петрофитные степи [10].

На территории заповедника отмечено четыре вида рода Scutellaria:
поликарпические травы – S. albida L., S. altissima L. и полукустарнички, эндемы
Крыма – S orientalis L. и S. hirtella Juz. [5, 6, 7, 8, 9].

S. albida – Шлемник беловатый – относится к восточно-
средиземноморскому ареалу, ксеромезофит, произрастает в условиях среднего
увлажнения, но переносит постоянный или временный недостаток влаги в
почве или в воздухе; сциогелиофит, тенелюбивый, но встречается и на хорошо
освещенных местах; аэропедофит, корневище растения расположено близко к
поверхности в хорошо аэрированных почвах; литофит, может произрастать на
каменистых почвах; по ритму цветения – поздневесенне-среднелетний вид;
встречается рассеянно в горном Крыму [2, 4] (рис. 1).

Рис. 1. Scutellaria albida L.

Локализация S. albida следующая: окр. кордона Светлая Поляна и  хребет
Хыр-Алан, дубово-грабинниковый лес [5, 8].
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S. altissima – Шлемник высочайший – определяется к средиземноморско-
евразиатскому степному типу ареала. Вид относится к следующим экоморфам –
мезофит, гелиосциофит, аэропедофит. S. altissima цветет в поздневесенне-
раннелетний период, медонос, эфирно-масличное и красильное растение,
встречается изредка, рассеянно в лесах горного Крыма [2, 3, 4] (рис. 2).

Рис. 2. Scutellaria altissima L.

Популяции S. altissima произрастают на хр. Инжер-Сырте в дубово-
грабовом лесу; на склонах г. Черная в дубовом лесу; в окр. кордонов Дубовый,
Светлая поляна, Тарьер, по долине и в пойме р. Альма, на северном склоне хр.
Хыр-Алан в смешанном лесу из дуба и грабинника; в окр. кoрдона Березовый в
дубово-ясеневом лесу; в Центральной котловине в буковом лесу; при подъеме
из Гурзуфа на Гурзуфское седло на высоте 800–900 м в буково-сосновом лесу
[5, 7, 8].

Полукустарнички S. orientalis и S. hirtella произрастают на хорошо
освещенных каменистых склонах и осыпях, выдерживают сухой и жаркий
климат, и их можно отнести к следующим экоморфам – ксерофит, гелиофит и
литофит [2]. Эти виды имеют почвозащитное значение, развивая извилистую,
глубокую, корневую систему. Можно отметить, что S. hirtella наименее
ксерофитный из всех эндемичных крымских видов и может произрастать в
наиболее влажных и холодных районах [1] (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Scutellaria orientalis L.

Рис. 4. Scutellaria hirtella Juz.

Эндем Крыма S. orientalis встречается по долине р. Коса, шиферный
склон; в окр. кордона Тарьер, каменистая поляна в смешанно-лиственном лесу
с примесью сосны; по восточному склону хр. Хыр-Алан, открытое место среди
дубового леса [5, 6, 8, 9].
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Популяция S. hirtella в Крыму в 1950-х годах была приурочена к
территории заповедника [1, 3, 11]. В настоящее время  вид произрастает только
в восточной части: кордон Березовый, южный склон хребта Хыр-Алан,
щебнистая почва и осыпи; кордон Тарьер, район Глинки, склоны балок; долина
р. Коса, шиферный склон. В результате исследований не были обнаружены
популяции на г. Черная; на склонах между Средним и Муфлонным хребтами;
при подъеме на южный склон г. Чартыр-Даг от поляны Узун-алан; на отрогах
гор Большой и Малой Чучель; на восточном склоне хребта Хыр-Алан; на горах
Аунда и Авинда; на Никитском перевале; на Никитской яйле; над скалами у
истоков р. Сары-Су [8, 9].

Причинами сокращения численности растений на заповедных
территориях являются изменения параметров окружающей среды, вызванные
глобальными климатическими изменениями. Как правило, эндемы,
занимающие ограниченные территории, обладают пониженными
адаптационными возможностями и сокращают численность своих популяций
или даже полностью исчезают, т. к. не могут приспособиться к изменяющимся
условиям среды и не выдерживают конкуренции со стороны других видов.
Вероятно, причиной сокращения до минимума популяции S. hirtella на
территории заповедника стало увеличение численности муфлонов и других
копытных, что привело к деградации экотопов в местах произрастания вида, в
дальнейшем ветровая эрозия и денудации привели к разрушению почвенного
покрова.

Таким образом, S. altissima произрастает в дубовых, буковых лесах, в
дубово-ясеневых и дубово-грабовых, в смешанных лесах из бука, граба и клена
Стевена, однако будучи гелиосциофитом, довольно часто встречается на
просеках, на лесных полянах и в кустарниковых зарослях. S. albida, являясь
cциогелиофитом, проявляет в большей степени черты сциофита, произрастая
под пологом леса. Эндемичные крымские виды S. orientalis и S. hirtella
встречаются на сухих, хорошо освещенных каменистых склонам и осыпям.

Популяции S. altissima, S. albida и S orientalis на территории заповедника
не имеют тенденции к сокращению, что нельзя сказать о S. hirtella,
немногочисленная популяция которой, отмечена только на склонах хребта
Хыр-Алан. Это, несомненно, угрожает исчезновению вида из флоры Крыма,
поэтому рекомендуем включить в новую редакцию «Красной книги Крыма»
эндемичный вид S. hirtella.
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BIODIVERSITY OF MACROPHYTES AND ALGAL BIOMASS IN THE
COASTAL AQUATORIES OF THE TILIGUL ESTUARY

Bayraktar V.N.,1 Polukarova L.A.2
1Odessa Mechnikov National University, Ukraine

2University Clinic of Odessa National Medical University, Ukraine

Macrophyte species are major producer of organic compounds. It has an
important position in aquatic food chain. Since macrophytes indicate the levels of
pollution in water bodies as bio indicator and it also helps to determine the quality and
conservation of water, but not much attention has been paid with reference to their
occurrence and distribution in different lotic and lentic water bodies. Macrophyte species
play an important role to purify the water by photosynthesis. In other words it helps in
the process of rejuvenation of rivers and estuaries [1]. Macrophyte communities are
highly influenced by environmental factors because they are integrating environmental
and seasonal changes over several weeks. Macrophyte diversity is considered at the
levels of richness of species and of higher taxonomic ranks and as the variety of habitats
algae dominate and their functional importance in the processes they mediate [2]. The
potential vulnerability of algae and algal communities and the possible consequences of
their depletion or extinction are assessed. There is an urgent need to inventory the algae
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to preserve natural algae communities in the estuaries by protecting algal communities
and improve of macrophytic importance. Qualitative content of macrophytes in the
coastal waters of the Tiligul estuary specified from samples of algae from different
coastal areas of estuary. The aim of this work was to determine biodiversity of
macrophyte species and their biomass in different coastal areas the Tiligul estuary. To
achieve the goal it was used visual inspection and microscopy of macrophytes. To
determine the amount of biomass was carried out by weighing each macrophyte specie.
Algal biomass includes primarily lipids, used to produce proteins for food, feed,
starches, carbohydrates that can be made into a litany of products. Lipids are long carbon
chain molecules that store energy for the plant and serve as the structural components of
cell membranes. Some algal species are naturally very high in lipid production, e.g. 80%
by dry weight, but they grow very slowly. Other species grow very fast and naturally
store about 20% lipids but when stressed with nutrient limitation, store about 30-40%
lipids [3]. Proteins are large organic compounds made of amino acids, arranged in a
linear chain connected by peptide bonds. The plant’s genetic code determines the
sequence of the amino acids but nutrient limitations may cause changes to the
production of amino acids. Most proteins are enzymes that catalyze biochemical
reactions and plant metabolism. Other proteins maintain cell shape and provide signaling
functions within the plant [4]. Algae use photosynthesis and solar energy to produce
glucose from carbon dioxide. The glucose is stored mainly in the form of starch
granules, in plastids such as chloroplasts and amyloplasts. Algae can make water soluble
glucose, plant sugar, but it consumes considerable space. Algae adapted the capability to
make glucose in the form of starch, complex carbohydrates that are not soluble and store
compactly. Starches may also be fermented into a wide variety of alcohols [5].
Qualitative content of macrophytes in the coastal waters of the Tiligul estuary specified
from  samples  of  algae.  We  identified  the  following  species  of green algae: Bryopsis
plumosa (Hudson) C.Agardh; Cladophora laetevirens (Dillwin) Kutzing; Cladophora
sericea (Hudson) Kutzing; Rhizoclonium tortuosum (Dillwyn) Kutzing; Ulva rigida
(C.Agardh); Enteromorpha compressa (Linnaeus) Nees; Enteromorpha clathrata (Roth)
Greville; Enteromorpha plumosa Kutzing; Enteromorpha intestinalis f. longissima
(Areschoug); Enteromorpha flexuosa (Wulfen) J.Agardh. Among the green algae
predominate species of macrophytes of the genus: Cladophora; Rhizoclonium;
Enteromorpha. The family: Bryopsidaceae; Cladophoraceae; Ulvaceae. We investigated
and identified red algae species isolated from coastal waters of the Tiligul estuary. In the
coastal waters it was found the following red macrophyte species: Polysiphonia
violaceae (Roth) Sprengel; Polysiphonia nigrescens (Hudson) Greville ex Harvey;
Polysiphonia sanguinea (C.Agardh) Zanardini, Chondria capillaris (Hudson) M.J.
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Wynne. Among the red algae predominate species of macrophytes of the genus:
Polysiphonia; Chondria. The family: Rhodomelaceae. In the Fig 1 showed Polysiphonia
sanguinea as a example of red type of macro algae.

The algal biomass in different recreation areas of the Tiligul estuary.

Macrophyte species
In 1 m2 of coastal waters

Koblevo
recreation

area
(g/m2)

Chervono
ukrainsky
recreation
area (g/m2)

Anatolievs
ky

recreation
area (g/m2)

Ataman
recreation

area
(g/m2)

Tashinsky
recreation
area (g/m2)

Green Algae:
Bryopsis plumose 476 ± 20 - - - 523 ± 13
Cladophora laetevirens - 728 ± 23 475 ± 23 - 684 ± 27
Cladophora sericea 384 ± 14 - - - -
Enteromorpha clathrata - - - - 382 ± 29
Enteromorpha compressa 682 ± 31 - - - -
Enteromorpha flexuosa - - - 527±17 -
Enteromorpha
intestinalis f. longissima

- - 751 ± 21 - -

Enteromorpha plumose - 478 ± 19 - - -
Rhizoclonium tortuosum - 158 ± 16 - - -
Ulva rigida 278 ± 12 - - - 185 ± 23
Red Algae:
Chondria capillaries - 137 ± 9 - 84±6 -
Polysiphonia nigrescens - - 839 ± 29 - -
Polysiphonia sanguinea - - - 264±16 -
Polysiphonia violaceae 783 ± 28 - - 326±12 -

Samples of algae was taken from 12 different plots in each recreational area. It
should be take into account that each type of algae is not growing at the same coastal
waters place. Algae grow in the waters along the coast of the Tiligul estuary. In the
samples of algae it was determined weight of algae biomass in the fall when it is in
maximal weight.

Fig.1 Polysiphonia sanguinea (C.Agardh) Zanardini
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We also investigated the biochemical parameters of macrophytes including
cellular enzyme activity, concentration of macro- and micro-elements, parameters of
cellular metabolism (nitrogenic, proteinic, lipidic, carbohydrate).

Conclusion: During the summer and autumn in the recreation areas of the Tiligul
estuary it is possibly to see rich grow of macrophytes. However in different recreation
areas grow different species of green and red algae. Most often possibly to see various
representatives of red algae: Polysiphonia Genus and representatives of green algae:
Cladophora Genus, Enteromorpha Genus. Such a rich growth of algae can be explained
by the positive environmental situation in the coastal aquatories of the Tiligul estuary.
The ambient temperature, light duration, the amount of rainfall, concentration of
minerals in the waters, concentration of phosphorus, calcium, magnesium, salinity. All
of this is determining factors abundant growth of algae and species diversity in coastal
waters of the Tiligul estuary. For preservation of the ecosystem and biodiversity of the
macrophytes in the Tiligul estuary in some coastal zones it is necessary to realize a
complex of coastal reinforcing works directed decreasing land slippage.
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ECOLOGICAL MONITORING AND ASSESSMENT THE ALGAE
IN COASTAL WATERS OF THE RECREATION AREAS

THE TILIGUL ESTUARY

Polukarova L.A1., Bayraktar V.N.2
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2Odessa Mechnikov National University, Ukraine

The role of algoflora in the coastal waters impossible to overestimate for a few
reasons. First of all it is places where fishes lay their eggs, secondly algae produces
oxygen, which support ecological condition in the coastal waters. Third algoflora is a
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power supply to many representatives of zoobenthos and fishes and is involved in the
food chain.

The quantitative and qualitative composition of the algal flora in different years
and different seasons is in different quality and amount. It depends from various factors,
such as weather conditions, temperature, reinfall, biochemical content of coastal waters,
its organic and inorganic chemical pollution in different areas of estuary.

The Tiligul estuary is divided into five recreational areas: Koblevskaya,
Chervonoukrainsky, Anatolievsky, Ataman, Tashinsky, they are showed in the Fig. 1.
In addition the Tiligul estuary has three of Tourism Eco Route, such as: 1) Tiligulskiy
Siltings 2) Atamanskaya braid 3) Tashinsky route.

Qualitative content of the algal flora in the various recreation areas in the
coastal waters throughout of Tiligul estuary presents various species of macrophytes.

The aim of this work was to determine species of macrophytes in each from
recreation areas of the Tiligul estuary. To achieve the goal it was used visual
inspection and microscopy of macrophytes. Each identified specie investigated for
biochemical parameters such as: cellular enzyme activity, concentration of macro-
and micro- elements, parameters of cellular metabolism. During the summer period
well grows the red and green representatives of different macrophyte genus. On the
coast of Tiligul estuary after a strong wind and storm it appears on the coast a lot of
seagrass Zostera noltii L. It is a small perennial aquatic plant which grows
permanently submerged. It is found mainly in shallow sheltered sea bays and
estuaries on muddy soft bottoms.

Regression analyses identified significant relationships between phosphorus
concentration, phytoplankton abundance, and light availability and suggest that a
decline in water transparency, associated with increasing salinity. This investigation
applies relationships between environmental variables and submerged aquatic
vegetation. Distribution provides a case study into the application of these general
principals to ecosystem management.

Qualitative content of macrophytes in the coastal waters of the Tiligul estuary
specified from samples of algae. We identified the following species: Chondria
capillaris (Hudson) M.J. Wynne, Cladophora laetevirens (Dillwin) Kutzing,
Cladophora sericea (Hudson) Kutzing, Polysiphonia nigrescens (Hudson) Greville
ex Harvey, Polysiphonia violaceae (Roth) Sprengel, Rhizoclonium tortuosum
(Dillwyn) Kutzing, Ulva rigida (C.Agardh) were determined. We investigated the
biochemical parmeters of macrophytes including cellular enzyme ativity,
concentration of macro- and micro- elements, parameters of cellular metabolism
(nitrogenic, proteinic, lipidic, carbohydrate).
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Fig.1 Schematic representation of the Tiligul estuary

 - Recreation area - Tourism Eco Route

In the coastal waters of Koblevo recreation area we found and identified the
following macrophyte species: Polysiphonia violaceae (Roth) Sprengel; Cladophora
sericea (Hudson) Kutzing; Ulva rigida (C.Agardh); Enteromorpha compressa
(Linnaeus) Nees.
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In  the  coastal  waters  of Chervonoukrainsky recreation area we found and
identified the following macrophyte species: Chondria capillaris (Hudson) M.J.
Wynne; Cladophora laetevirens (Dillwin) Kutzing; Rhizoclonium tortuosum
(Dillwyn) Kutzing; Enteromorpha plumosa Kutzing.

In the coastal waters of Anatolievsky recreation area we found and identified
the following macrophyte species: Polysiphonia nigrescens (Hudson) Greville ex
Harvey; Ulva rigida (C.Agardh); Cladophora laetevirens (Dillwin) Kutzing; Bryopsis
plumosa (Hudson) C.Agardh; Enteromorpha intestinalis f. longissima (Areschoug).

In the coastal waters of Ataman recreation area we found and identified the
following macrophyte species: Polysiphonia sanguinea (C.Agardh) Zanardini,
Chondria capillaris (Hudson) M.J. Wynne; Polysiphonia violaceae (Roth) Sprengel;
Enteromorpha flexuosa (Wulfen) J.Agardh.

In the coastal waters of Tashinsky recreation area we found and identified
the following macrophyte species: Cladophora laetevirens (Dillwin) Kutzing;
Bryopsis plumosa (Hudson) C.Agardh; Ulva rigida (C.Agardh); Enteromorpha
clathrata (Roth) Greville.

Conclusion: During  the  summer  and  autumn  in  the  recreation  areas  of  the
Tiligul estuary it is possibly to see rich growth of macrophytes. However in different
recreation areas growth will be with a different species of green and red algae. Most
often possibly to see various representatives of red algae: Polysiphonia Genus and
representatives of green algae: Cladophora Genus and Enteromorpha Genus. Such
rich growth can explain well ecological situation in the coastal aquatories of the
Tiligul estuary.
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ДО ФЛОРИ МАКРОФІТІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ
ГЕТЬМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Скляр Ю.Л.
Сумський національний аграрний університет

Надзвичайно великі потреби України у господарсько-питній воді майже
на 75% забезпечуються з поверхневих джерел, значна кількість яких
належить до басейну Дніпра, тому важливим завданням є поліпшення якості
водних ресурсів цієї території. Одним із кроків щодо покращення якості води
Дніпра стало створення в 2009 році Гетьманського національного
природного парку  (далі – Гетьманський НПП), розташованого вздовж р.
Ворскла, яка є лівою притокою першого порядку р. Дніпро. Гетьманський
НПП має площу  23360,1 і є другою за площею природоохоронною
територією Сумської області.

Вирішення проблеми чистої води та охорони водних ресурсів передбачає
всебічне дослідження водної флори і рослинності, яка відіграє виключно
важливу роль у функціонуванні та біологічному самоочищенні екосистем
водойм [1 – 4]. Водночас вища водна флора і рослинність є досить вразливою,
оскільки зазнає не лише прямого негативного впливу, а й опосередкованого –
від трансформації екосистем на водозбірних територіях. Тому надзвичайно
важливим є завдання збереження видового та ценотичного різноманіття водних
макрофітів, яке в свою чергу повинно базуватися на всебічному вивченні цих
об’єктів.

Протягом літніх сезонів 2011 – 2012 рр. було обстежено центральну
ділянку русла р. Ворскли та декілька старичних озер в межах Гетьманського
НПП. На цій території виявлено 42 види макрофітів, що відносяться до 23
родин. З них найчисельнішою є родина Potamogetonaceae, яка налічує п’ять
видів.

За типами ареалів відповідно до ботаніко-географічного районування земної
кулі [5], по 21% видів відносяться до борео-субмеридіональних та
плюризональних, 19% до борео-меридіональних, 17% до температно-
меридіональних, 7% до борео-тропічних, по 5% до арктико-субмеридіональних та
температно-субмеридіональних та по одному виду температно-тропічних і  борео-
температних. Серед виявлених видів найбільше циркумполярних – 48% та
європейсько-азіатських – 24%. Є також європейські, європейсько-
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західносибірські, європейсько-західноазійські, європейсько-середземноморсько-
середньоазійські, американсько-азійські та американські види.

За типами життєвої стратегії по Грайму серед виявлених видів
прибережно-водної флори центральної частини Гетьманського НПП найбільше
конкурентів – майже 24%. Значною є і частка видів, які мають перехідні типи
стратегій від конкурентної до інших: конкурентно-рудеральних – 16,7%,
конкурентно-стрес-стійких – 14%, інших видів в основі стратегій яких лежить
велика конкурентна здатність – 21%.  В той же час суто стрес-стійких видів –
7% і стільки ж власне рудералів.

Зі справжніх водних видів в регіоні досліджень найчастіше і в значній
кількості зустрічається Ceratophyllum demersum L., Hydrocharis morsus-ranae L.,
Stratiotes aloides L., Nymphaea candida J.  Presl, Nuphar lutea (L.) Sm.,
Potamogeton natans L., з повітряно-водних – Sagittaria sagittifolia L., Sparganium
erectum L., L., Typha angustifolia L. Угруповання з домінуванням: Ceratophyllum
demersum зростають на глибинах від 10 до 240 см і налічують у своєму складі
від 2 до 14 видів; Hydrocharis morsus-ranae – від 10 до 200 см, видів в
угрупованні від 4 до 7; Stratiotes aloides – від 10 до 210 см, видів в угрупованні
від 5 до 10; Nymphaea candida – від 10 до 270 см, видів в угрупованні від 5 до
13; Nuphar lutea – від 10 до 200 см, видів в угрупованні від 3 до 12; Potamogeton
natans – від 10 до 170 см, видів в угрупованні від 7 до 10; Sagittaria sagittifolia –
від 0 до 230 см, видів в угрупованні від 3 до 12; Sparganium erectum – від 0 до
50 см, видів в угрупованні від 7 до 10; Sium latifolium – від 0 до 165 см, видів в
угрупованні від 5 до 8; Typha angustifolia – від 0 до 100 см, видів в угрупованні
від 6 до 10.

Порівнюючи флору макрофітів центральної частини Гетьманського НПП
з відповідною флорою, ще одного національного природного парку Сумщини –
«Деснянсько-Старогутського» (далі – НПП «Деснянсько-Старогутський»)
потрібно відмітити, що в цілому флора останнього є багатшою, в тому числі на
рідкісні та зникаючі види. Досить звичайними в НПП «Деснянсько-
Старогутський» є занесені до Червоної книги України Nymphoides peltata (S. G.
Gmel.) O.Kuntze, Trapa natans L. s.l., Salvinia natans (L.) All., зустрічаються
також рідкісні види рдесників: Potamogeton compressus L. та P. obtusifolius Mert.
et Koch., а в Гетьманському НПП ці види не виявлені.   В той же час такі дуже
поширені в Гетьманському НПП види, як Utricularia vulgaris L. та Potamogeton
natans в НПП «Деснянсько-Старогутський» зустрічаються досить рідко,
особливо останній: чисельність і життєвість його ценопопуляцій на зазначеній
території дуже низька [6]. В спільних рисах флори, крім загального ядра
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азональних видів потрібно відмітити наявність у руслі р. Ворскли Potamogeton
lucens L. – виду, більшою мірою типового  для водойм Полісся. Для обох
національних парків характерна значна кількість ценозів, утворених
представниками лататтєвих: Nymphaea candida та Nuphar lutea.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ РІДКІСНИХ РОСЛИН У МЕЖАХ
ЕКОКОРИДОРІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ ПОЛТАВЩИНИ

Стецюк Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Із наукової та созологічної точки зору для будь-якого природного регіону
актуальним питанням є збереження зональних природних комплексів як
осередків типової та унікальної (раритетної компоненти) біорізноманітності.
Важливим показником стану збереженості природних екосистем є наявність у
складі флори рідкісних видів.

При визначенні екокоридорів регіональної екомережі Полтавської області
(РЕМ) нами проводились їх флоросозологічне дослідження.

З’ясовано, що 1512 видів вищих судинних рослин Полтавської області за
частотою трапляння розподілилися таким чином: 519 видів, що зустрічаються
повсюди, звичайно і часто у відповідних екотопах, тобто постійно присутні
види основних фітоценозів; 532 видів, що поширені спорадично; 300 видів
мають обмежене поширення, тобто зустрічаються зрідка; для 161 виду
вказуються поодинокі місцезнаходження (дуже рідко). Третя частина видів
флори Полтавщини мають обмежене поширення (категорії «зрідка», «дуже
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рідко»). Серед них переважають погранично-ареальні та реліктові види, які
потребують охорони. Серед раритетних видів флори вищих судинних рослин
Полтавської області 60 занесені до Червоної книги України [6], 8 – до Світового
Червоного списку, 7 – до Європейського Червоного списку, 9 – до додатку
Бернської конвенції, 152 – до регіонального списку, і близько 20 видів, що
потребують охорони на обласному рівні. Для регіону вказується 12 рідкісних
видів, які наводились у першій половині XX століття в одному
місцезнаходженні, а нині, напевно, зникли внаслідок знищення їх
місцезростань. Це деякі види родини Orchidaceae,  а також такі як Lunaria
rediviva L., Adenophora liliifolia (L.) A. DC., Cypripedium calceolus L., Monescens
uniflora (L.) A.Gray (наявні неперевірені відомості з Удайського екокородиру),
Phaeonia tenuifolia L., Chammarbia paludosa (L.)  О.  Kuntze  та деякі інші,  що
зазначалося нами раніше [1].

За результатами оригінальних досліджень з’ясовано, що майже всі
раритетні види представлені у межах визначених екологічних коридорів/ Із
регіональних екологічних коридорів найвищими флоросозологічними
показниками характеризуються Ворсклянський (142 види) та Псільський (131).
Майже наполовину їм поступається Сулинський (56 видів). Це пов’язане,
насамперед, із представленістю в межах екокоридорів зональних
(широколистяних лісів – дібров та лучних степів) та деяких азональних
(бореальних – різновікових хвойних культур із сосни звичайної та похідних
дубово-соснових лісів). Зважаючи на екоценотичну приуроченість рідкісних
видів основне ядро їх тяжіє саме до цих екосистем: степові, неморальні,
бореальні. Найкраще такі екотопи виявлені у межах Ворсклянського та
Псільського екокоридорів.

Для Полтавської області у межах вивчення основних елементів РЕМ
найкраще досліджені особливості міграційних процесів бореальних видів
флори, які характерні для лісової зони (Полісся, Карпати), а на південь –
просуваються боровими терасами річок [4].

За результатами багаторічних комплексних фітосозологічних досліджень
для Полтавської області наводиться відносно значна кількість місцезнаходжень
рідкісних бореальних рослин. Аналіз їх поширення дозволяє виділити п’ять
основних локалітети, специфічних за своїми природно-географічними та
еколого-ценотичними умовами.

Гадяцький локалітет виявлено на півночі області на території Гадяцького
району у межах Псільського екокоридору. Комплекси здебільшого приурочені
до борової тераси р. Псел із угрупованнями різновікових соснових культур, а в
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умовах підвищеного зволоження – ценозів мішаних лісів. У притерасній
частині долини виявлені ценози евтрофних та евмезотрофних боліт зі сфагнами
(всі види для Полтавської області є регіонально рідкісними). Із 94 рідкісних
видів цього осередку 23 є бореальними (27% від загальної кількості рідкісних);
значна частка спорових рослин. У цьому локалітеті охорона бореальних
комплексів забезпечується на території ряду природно-заповідних об’єктів
(заповідних урочищ, ботанічної пам’ятки природи «Гадяцький бір»,
гідрологічного заказника «Болото Моховате» та ін.), більшість із яких
включено до заказної зони створеного у 2011 році регіонального ландшафтного
парку (РЛП) «Гадяцький» [5].

Другий локалітет – Нижньоворсклянський – знаходиться на півдні
області на території РЛП «Нижньоворсклянський» (межа Лісостепу і Степу
України), а саме – островах Дніпродзержинського водосховища (Вишняки,
Новоорлицькі кучугури, Крамареве, півострові Пелехи). У цьому локалітеті
бореальні комплекси приурочені здебільшого до боліт-блюдець, більшість
яких зайнята угрупованнями сфагнових мохів (7 видів). Такі види як Liparis
loeselii (L.) Rich., Equisetum variegatum Schleich. ex Web.et Mohr. утворюють
популяції, які є найчисельнішими з нині відомих на Україні поза межами
суцільних ареалів. Охорона таких комплексів забезпечується на території
заказної зони парку.

Третій локалітет Котелевський (Середньоворсклянський) знаходиться в
центральній частині області і приурочений до долини р. Ворскла в її середній
течії. Бореальні комплекси формуються на боровій терасі р. Ворскла на базі
соснових лісокультур та у притерасній частині долини, де виявлені
угруповання евмезотрофних боліт із сфагнами та участю бореальних рідкісних
рослин. Охорона бореальних комплексів цього осередку забезпечується на
території ботанічних («Борівський», «Приворсклянський») та ландшафтного
(«Великий і Малий лимани») заказників. У перспективі на цій території
запланована розбудова РЛП.

Четвертий локалітет виділений нами для Зіньківського району
Полтавської області, де бореальні фітокомплекси приурочені до борової тераси
малої річки Ташань (басейн р. Псел) і її уступу. Між горбами борової тераси
формуються різні за режимами зволоження і фітоценотичними особливостями
бореальні угруповання. Переважають ценози Betula pendula Roth з участю B.
pubescens Ehrh. (лісокультури та їх похідні). У трав’янистому покриві різних
боліт домінують Molinia caerulea (L.) Moench, Poa palustris, P. turfosa Litv.,
папороті (Dryopteris filix-mas (L.) Schott, D. cristata, Athyrium filix-femina (L.)
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Roth, Thelypteris palustris Schott з участю осок і деяких регіонально рідкісних
видів (Comarum palustre L., Equisetum sylvaticum L., Menyanthes trifoliate L.).  У
ценозах усіх боліт відмічена різна участь сфагнових мохів (від 10 до 70%
покриття). У периферійних частинах боліт і в зниженнях виявлені Lycopodium
clavatum L., L. annotinum L., Majanthemum bifolium. На цій ділянці планується
створення ландшафтного заказника «Грунь-Ташанський» і ботанічної пам’ятки
природи «Ляшенкові болітця».

П’ятим локалітетом є Пирятинський. Концентрація місцезнаходжень
рідкісних видів рослин співпадає із біоцентрами природно-заповідної мережі
Пирятинського району, які увійшли до складу створеного у 2009 році
національного природного парку «Пирятинський». Цей локалітет теж є
здебільшого бореальним, що визначено наявністю на території сосноволісових
культур та їх мішанолісових похідних, а також лучно-болотних комплексів, які
виявляють значний флоро- та ценосозологічний характер [2].

Таким чином, бореальні природні комплекси на території Полтавської
області приурочені здебільшого до борових терас річок (Псел, Ворскла,
Ташань, Удай) та їх уступів.

Насиченими рідкісними видами рослин є й інші (національний
(Дніпровський) та місцеві (Удайський, Коломацький, Хорольський,
Говтвянський, Орільський Мерлівський та деякі інші) екокоридори – всього в
межах них зафіксовано 159 раритетних видів.

Важливе значення у збереженні бореальних та псамофітних видів та
угруповань належить Дніпровському національному екокоридору. Значна
частина піщаностепових видів є дніпровськими субендеміками (Asperula
graveolens Bieb. ex Schult. et Schult fil., Dianthus squarossus M. Bieb., Agropyron
dasyanthum Ledeb., Jurinea charcoviensis Klok., Linaris dulcis L. та ін.). Два
основних їх осередки забезпечені охороною на території важливих біоцентрів
Дніпровського національного екокоридору – регіональних ландшафтних парків
«Нижньоворсклянський» та «Кременчуцькі плавні».

Із місцевих екокоридорів найвищими флоросозологічними показниками
виділяються Удайський, Грунь-Ташанський (бореальні види), Коломацький та
Орільський (степові).

Деякі рідкісні види виявляють чітку приуроченість до одного із
екокоридорів. Тільки в межах Ворсклянського екокоридору зустрічаються
Ajuga laxmannii (L.) Benth., Aegilops cylindrica Host, Carex rhizina Blytt. ex
Lindbl., Botrichium lunaria (L.) Sw., Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce,
Orchis morio L., O. ustulata L., Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch., Lactuca
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stricta Waldst. et Kit., Lycopodiella inundata (L.) Holub, Salix starkeana Willd.,
Stipa tirsa Stev., Zannichellia pedunculata Reichenb., Псільського – Asplenium
trichomanes L., Huperzia selago (L.)  Bernh.  ex  Schrank  et  Mart, Diphasiastrun
complanatum (L.) Holub, Juniperus communis L., Majanthemum bifolium (L.)  F.
W. Schmidt, Trollius europaeus L.;  Сулинського – Calla palustris L.,
Eriophorum gracile Koch, Gladiolus palustris Gaudin, Halimione verrucifera
(Bieb.) Aell., Herminium monorchis (L.) R.Br., Orchis coriophora L., Salis
myrtilloides L.

Із місцевих екокоридорів тільки в межах конкретного екокоридору
зустрічаються відповідно: Удайського – Adenophora liliifolia, Galanthus nivalis
L., Veratrhum nigrum L.;  Орільського – Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski)
Nevski, Erodium ruthenicum Bieb., Limonium plathyphillum Lincz., Sideritis
montana L.; Хорольського – Astragalus pallescens Bieb., Hypericum montanum L.;
Говтвянського – Carex buekii Wimm.; Ташанський – Prunella grandiflora (L.)
Scholl.

Не виключаємо фактор суб’єктивності результатів узагальнення
наявної інформації про поширення рідкісних видів у межах екокоридорів,
однак, дослідження у цьому напрямі дозволять з’ясувати особливості
міграційних процесів фіторізноманітності, стратегію виживання рідкісних
видів, виявити тенденції розвитку природних комплексів, забезпечити їх
збереження та враховувати основні тенденції розвитку рослинного світу при
розбудові РЕМ.
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РІДКІСНІ СТЕПОВІ ВИДИ РОСЛИН БАСЕЙНУ РІЧКИ ВОРСКЛА
(НА ТЕРИТОРІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Шапаренко І.Є.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Відповідно до сучасних флоросозологічних концепцій для будь-якого
природного регіону актуальним питанням є стан збереження зональних типів
рослинності як осередків біорізноманітності, в тому числі і їх раритетної
складової. Особливо гостро постає проблема збереження степових ценозів,
знищення та трансформація яких призводить до зменшення їх фіто- та
флорорізноманіття, скорочення ареалів типових степових видів, формування
ізольованих популяцій із порушеною структурою та низькою життєвістю. У
сучасному рослинному покриві степова рослинність збереглася фрагментарно
на схилах балок і річкових долин, на нерозораних курганах, прирічкових
вододілах, плато, горбах і займає незначні площі, однак вони представляють
велику наукову та созологічну цінність і потребують охорони. Тому
дослідження степовових екосистем на територіях басейнів річок є досить
актуальними.

Особливий науковий інтерес представляє територія басейну р. Ворскли
у межах Сумської області, де природна рослинність представлена переважно
широколистяними лісами та заплавними луками, а незначні ділянки із
степовою рослинністю поширені фрагментарно [4]. Унікальність цієї
території визначає і те,  що лучні степи з великою кількістю рідкісних видів
знаходяться біля північної межі свого поширення в Україні у її лісостеповій
частині. Тому метою оригінальних досліджень було вивчення раритетної
складової степових екосистем на території басейну р. Ворскла у межах
Сумської області.

Ворскла –  ліва притока Дніпра,  яка бере свій початок із джерел на
західних схилах Середньоросійської височини в Бєлгородській області
Російської Федерації, в околицях с. Рождественка Яковлевського району.
Протікає по території Бєлгородської, Сумської областей, в Полтавській –
впадає в Дніпро (Дніпродзержинське водосховище). Довжина річки – 464 км,
в Сумській області – 122 км. Долина Ворскли трапецієвидна, завширшки 6-10
км, заплава асиметрична: правий берег підвищений (місцями до 80 м), лівий
– низький, подекуди заболочений. Річище звивисте, середня ширина – 30-
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45 м (на плесах – 50-80 м), із численними заплавними болотами та старицями
[3].

За геоботанічним районуванням [2] досліджувана територія знаходиться в
Боромлянському, Охтирському та Тростянецько-Великописарівському
підрайонах Краснопільсько-Тростянецького району Сумського округу
Середньоросійської лісостепової підпровінції Східноєвропейської провінції
Європейсько-Сибірської лісостепової області.

В основу роботи покладені матеріали польових досліджень, проведених
автором упродовж 2010-2012 рр. на території басейну Ворскли в Охтирському,
Тростянецькому та Великописарівському районах Сумської області. Окрім
матеріалів оригінальних досліджень, для хорологічного аналізу критично
опрацьовані літературні дані [1, 4-6, 8-10] та матеріали з гербарного фонду
Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАНУ (КW). Назви рослин подано за
«Vascular plants…» [12].

У результаті аналізу літературних даних, обробки гербарних матеріалів
та власних польових досліджень раритетний фонд степових фітоценозів на
досліджуваній території представлений 22 видами. Серед них: один вид
занесений до Світового Червоного списку (в тому числі і до Європейського
Червоного списку та Червоної книги України), 7 – до Червоної книги України
[11], 14 – до регіонального списку [7]. Нижче наводимо характеристику
сучасного поширення та опис місцезнаходжень раритетних видів лучно-
степових екосистем у Сумській області на території басейну річки Ворскла.

Одним із еталонних об’єктів лучно-степової рослинності на
досліджуваній території є ландшафтний заказник місцевого значення
«Лисиця», який розташований у Тростянецькому районі в околицях с.
Боромля [4]. За оригінальними даними на цій території виявлено 5 рідкісних
видів рослин: Adonis vernalis L., Stipa capillata L. Galatella villosa (L.)  Rchb.
f., Linum austriacum L., Ranunculus illyricus L. Місцезростання Pulsatilla
pratensis (L.) Mill. у даному об’єкті наводимо за літературними даними [4].
На схилах північно-східної експозиції нами була відмічена чисельна
ценопопуляція європейського неморального виду Primula veris L. Його
характерними місцезростаннями є галявини мішаних та широколистяних
лісів, серед чагарників, на вирубках. Але просуваючись на південь, цей вид
займає екотопи переважно відкритих степових ділянок. Таку особливість ми
спостерігали в Полтавській і Бєлгородській областях на території басейну
Ворскли, де Primula veris має південну межу ареалу.  Цей вид є рідкісним і
охороняється на території вищевказаних областей. Вважаємо за доцільне,
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включити його до регіонального списку Сумської області,  як вид із
декоративними властивостями (згідно естетичного критерію формування
таких списків). Оскільки через весняні пали, витоптування та викопування
особин для приватних квітників, популяції виду різко скорочують свою
чисельність.

Місцезростання регіонально рідкісних видів Gentiana cruciata L. та
Echium russicum J.F. Gmel відмічено в околицях с. Боромля на території
ентомологічного закаказника «Боромлянський» [9].

На території Тростянецького району також слід відмітити ділянку із
степовими раритетами в околицях с. Вовків, урочище «Кам’яний яр». Дана
територія була обстежена нами за усним повідомленням про місцезнаходження
рідкісних степових видів Бережним М.І. Цей природний комплекс являє собою
балку із схилами ухилом 30-40˚. Трав’яниста рослинність урочища дуже
зачагарникована угрупованнями Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wolosczc.)
Klaskova та Prunus spinosa L. Тільки зрідка зустрічаються відкриті ділянки із
степовим різнотрав’ям. Трав’яний покрив представлений Elytrigia repens (L.)
Nevski, Agrimonia eupatoria L., Medicago romanica Prod., Trifolium alpestre L.,
Galium verum L. та Fragaria viridis Duch.

На плескатій верхівці схилу південної експозиції, біля поля нами були
виявлені дві куртини Pulsatilla pratensis. Одна – з 9 генеративними пагонами,
інша – через 7 метрів від першої мала три генеративні пагони та чотири
віргінільні екземпляри поряд.

Біля підніжжя схилу південної експозиції із ухилом 25-30˚ у травостої з
проективним покриттям 100 % сформованим Calamagrostis epigeios (L.) нами
був відмічений одиничний екземпляр Adonis vernalis. Детально обстеживши
дану територію інших особин ми не виявили. Ймовірно, регресивний стан цієї
ценопопуляції обумовлений експансією деревної рослинності та досить густим
травостоєм, що перешкоджає нормальному проростанню насіння та виживанню
проростків. Також у даному об’єкті відмічені локуси Linum austriacum, Allium
sphaerocephalon L. та Primula veris.

Найвищими созологічними показниками серед лучно-степових
фітоценозів на досліджуваній території відзначається урочище «Чехів яр» в
околицях с. Дмитрівка Великописарівського району. Дана ділянка обстежена
нами за інформацією наукового співробітника НПП «Гетьманський» Обідця
М.П. Це балка протяжністю 3 км, розгалуджена на відроги із нешироким
днищем та пологими схилами різних експозицій (північно-західної, південно-
східної, східної і північної). Флористичне ядро степових ценозів формують



336

Elytrigia repens, Poa angustifolia L., Agrimonia eupatoria, Salvia verticillata L.,
Thalictrum minus L., Medicago romanica, Festuca rupicola Heuff., Achillea
submilefolium Klok. et Krytzka. Раритетна компонента даної території
представлена 12 рідкісними видами. Серед них: два види занесені до Червоної
книги України – Adonis vernalis, Stipa capillata та 10 регіонально рідкісних –
Anemone sylvesris L., Campanula persicifolia L., Centaurea sumensis Kalen.,
Clematis integrifolia L., Galatella villosa (L.) Rchb. f., Iris hungarica Waldst.  &
Kit., Jurinea arachnoidea Bunge, Oxytropis pilosa (L.) DC., Ranunculus illyricus та
Valeriana rossica P.Smirn. Також слід відмітити чисельну ценопопуляцію
рідкісного степового виду Centaurea orientalis L., який на території басейну
Ворскли перебуває на північній межі ареалу. Тому, це має вагоме значення для
включення даного виду до списку регіонально рідкісних рослин Сумської
області.

Також у цьому районі слід відмітити локалітети степової рослинності із
рідкісними видами в околицях с. Олександрівка. Дана територія знаходиться в
прикордонній зоні з Російською Федерацією. Степові ценози приурочені до
стрімкого правого корінного берега Ворскли. На крутосхилі південно-східної
експозиції із ухилом 80˚ виявлена чисельна ценопопуляція рідкісного
південного виду Galatella villosa. На вирівняній верхівці схилу відмічено
угруповання із домінуванням Stipa capillata та поодинокими екземплярами
Ranunculus illyricus.

Для повного аналізу раритетної фракції досліджуваної території
наводимо місцезнаходження рідкісних видів за гербарними та літературними
відомостями. За гербарними даними відмічено місцезростання регіонально
рідкісного виду Allium sphaerocephalon на остепнених схилах правого
корінного берега Ворскли в північно-східних околицях смт. Велика Писарівка,
біля меж НПП «Гетьманський» С. М. Панченком (KW). Для Охтирського
району наводиться давня знахідка цього виду (1908 р.) Г.І. Ширяєвим в
Охтирці, поблизу Охтирського монастиря, на вершині гори (KW).

За літературними даними [8] відомі локалітети рідкісних степових видів
високого созологічного статусу в Краснопільському районі: Adonis vernalis,
Astragalus dasyanthus Pall., Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.) Spreng., Stipa
capillata у долині р. Пожня, яка є правою притокою р. Ворсклиці. На території
Охтирського району в регіоні досліджень відмічено два місцезростання Crocus
reticulatus Steven ex Adams: в околицях с. Сонячне [4, 5] та с. Бугрувате [1],
Pulsatilla pratensis в околицях с. Литовка, заповідне урочище «Литовський бір»
[4, 6] та Galatella linosyris (L.) Rchb. f. наводиться Г.І. Ширяєвим без



337

конкретного місцезнаходження [10]. На особливу увагу заслуговує вказівка про
поодинокі місцезростання зникаючого європейського степового виду Paeonia
tenuifolia L. на остепнених схилах в Охтирському р-ні [4]. На жаль, дана
інформація подана без конкретного місцезнаходження і потребує
підтвердження сучасними знахідками.

Отже, згідно літературних, гербарних та оригінальних даних на території
басейну р. Ворскла у межах Сумської області раритетна фракція степових
екосистем представлена 22 видами. Зауважимо, що місцезростання Galatella
linosyris та Paeonia tenuifolia на досліджуваній території потребують уточнення.

Найвища концентрація рідкісних видів відмічена в урочищі «Чехів яр» в
околицях с. Дмитрівка Великописарівського району. Враховуючи флористичну
різноманітність, високу созологічну репрезентативність цієї діляники, з метою
збереження популяцій рідкісних видів рослин на даній території доцільно
створити ботанічний заказник. Також ми пропонуємо включити до переліку
видів рослин, що підлягають особливій охороні на території Сумської області
вид із декоративними властивостями – Primula veris та Centaurea orientalis –
південний вид, який на даній території має північну межу свого ареалу.

Автор висловлює щиру подяку почесному співробітнику
Краснотростянецької лісової науково-дослідної станції Бережному М.І. та
науковому співробітнику НПП «Гетьманський» Обідцю М.П. за надану
інформацію про місцезнаходження рідкісних видів рослин на досліджуваній
території.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСОВИХ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЦІННИХ
ШПИЛЬКОВИХ РЕЛІКТОВИХ ВИДІВ У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ

Яцик Р.М.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Особливого значення в даний час набувають дослідження з обліку й
вивчення сучасного природного генофонду – основи подальшої селекційно-
насінницької роботи. Серед кількох методів його збереження перевагу віддають
in situ – тобто у природному стані. До територій та об’єктів збереження in situ
відносять лісові генетичні резервати, плюсові насадження та плюсові дерева.

Лісові генетичні резервати (ЛГР) – цінні природні комплекси,
представлені ділянками лісу, типовими за своїми фітоценотичними,
лісівничими та лісорослинними показниками для даного природно-
кліматичного та лісонасінного району де зосереджена цінна в генетико-
селекційному відношенні популяція, частина популяції виду, підвиду, екотипу
тощо. Вперше в Україні питання про виділення лісових генетичних резерватів
виникло у 1982 році. Тоді було видане офіційне „Положення про виділення і
збереження генетичного фонду деревних порід в лісах СРСР”. З тих пір в
Україні виділено 480 ЛГР загальною площею 24 тис. га, з них понад 200 ЛГР
(майже 13 тис.га) відібрано в Карпатському регіоні.

Сосна кедрова європейська занесена до Червоної книги, як
післяльодовиковий релікт. В Українських Карпатах її насадження ростуть на
площі біля 6,5 тис. га. В даний час їх можна спостерігати на обмежених
територіях Горган і, частково – Чорногори. Значному скороченню її ареалу
сприяли і пошукові рубки з метою заготівлі цінної деревини. На північно-
східних макросхилах Горган основні площі зростання сосни кедрової
європейської збереглися у верхів’ях басейнів Свічі, Лімниці, Бистриць
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Солотвинської та Надвірнянської. На закарпатських схилах сосна кедрова
європейська зустрічається значно рідше. Унікальний масив її зберігся в
урочищі „Кедрин”, що знаходиться у верхів’ї рік Мокрянки і Брустурянки.

З метою збереження цінного генетичного фонду реліктових видів in situ
нами відібрані генетичні резервати сосни кедрової європейської. Один із них
складається із насаджень, що ростуть в кварталі 9, ділянки 15, 36 Кедринського
лісництва державного підприємства (ДП) Брустурянське лісомисливське
господарство. На даний час насадження має статус державного ботанічного
заповідника. Чисті кедрачі формуються тут зрідженими вузькими смугами
шириною 30-40 м довкола кам’янистих розсипищ в екстремальних
оліготрофних умовах. При віддаленні від кам’янистих розсипищ, дещо
покращуються едафічні умови насаджень. Як домішка тут появляється ялина
європейська, що спільно із кедровою сосною формує ценотично стабільні
деревостани середньої повноти. Виявилося, що насадження генетичного
резервату є різновіковим, IV бонітету, повнотою 0,46, із середнім діаметром –
36,0 см, висотою 21,6 м і запасом деревини 210 м3/га. Склад насадження –
6Ск.є.4Ял. Нами закладена постійна пробна площа на висоті 1200 м над рівнем
моря (НРМ). За селекційною категорією це нормальне насадження.
Враховуючи те, що воно зростає в екстремальних умовах, тут застосовуються
дещо інші критерії оцінки. Стан генетичного резервату добрий (індекс категорії
стану – 2,0). Фон живого покрову утворюють зелені мохи із вкрапленням
лишайників, на якому куртинами розповсюджені чорниця, брусниця, зрідка –
плаун колючий. Ґрунт торф’янисто-гірсько-підзолистий, середньої потужності,
сильно скелетний, поверхнево-глибистий, на елювії-делювії піщаника. В
підрості присутня ялина європейська (4 тис. шт. на 1 га) та поодиноко сосна
кедрова європейська і горобина. Підлісок відсутній. Слід ще раз підкреслити
важливу ґрунтозахисну та меліоративну функції, які виконують тут ростучі
насадження.

Поліфункціональний генетичний резерват на дві породи – сосну кедрову
європейську і ялину європейську також відібраний нами в кварталі 43 та 44
Гутянського лісництва ДП “Солотвинське ЛГ” на площі 93,3 га у верхів’ї
потоку Бистрий, який впадає у річку Бистриця Солотвинська. Це надзвичайно
цікавий район Скибових Горган із своєрідною геологічною будовою.
Високогірний пояс хвойних лісів тут представлений не лише ялиновими, а й
кедрово-ялиновими лісами. Сосна кедрова європейська виступає тут другою
головною породою, участь якої збільшується у збіднених едафічних умовах.
Зазначимо, що особливістю району Горган є ритмічне кількаразове чергування
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на місцевості однакових геологічних свит, що викликає таку ж своєрідну
періодичність у структурі рослинного покриву. Незважаючи на значну висоту
головних хребтів, тут відсутні релікти плейстоценового зледеніння, які типові
для інших високогірних районів Українських Карпат.

Унікальним полігоном для генетико-селекційних досліджень у
досліджуваному регіоні є також деревостани сосни звичайної реліктової.
Розповсюджені такі ліси у Карпатському регіоні на площі усього біля 600 га на
кам’янистих розсипищах ямненського пісковика й недорозвинених дерново-
підзолистих супіщаних грунтах південних та західних схилів Горган, а також на
болотах верхового й перехідного типів. Порівняно з іншими аборигенними
лісоутворювачами сосна на таких ділянках не тільки найбільш продуктивна, але
й іноді єдина порода, яка може там рости. З утворенням деревостанів сосна
звичайна реліктова піднімається у гори до 1400м НРМ. Вище в таких умовах її
змінює лише згадана сосна кедрова європейська.

Обстеження ЛГР нами проведені у генетичних резерватах сосни
звичайної реліктової – в кварталі 20 урочища „Тарниця” Микуличинського
лісництва ДП “Делятинське ЛГ” на площі 84,9 га та в кварталі 5 урочища
„Бредулець” Зеленського лісництва ДП “Надвірнянське ЛГ” на площі 50,3га. Це
найбільші в Українських Карпатах масиви сосни звичайної реліктової, які
ростуть на висоті 600-950м НРМ.

Насадження ЛГР Зеленської мікропопуляції ростуть на схилах західної та
південно-західної експозицій крутістю від 50 до 300 в центральній частині
Горган на правому березі р. Зелениці, притоки Бистриці Надвірнянської, з
виходом кам’янистих розсипищ на денну поверхню. Пробну площу розмістили
так, щоб охопити все розмаїття типів лісорослинних умов, від А3 до С3, для
отримання середніх результатів. В ЛГР увійшли відібрані нами плюсові дерева
та деревостани-рідини на фрагментах кам’янистих розсипищ. Більше 71% тут
складають ділянки з боровими умовами, 9 %– із суборовими і 20 % – із
сугрудовими. Наявність великих кам’янистих валунів спричиняє не лише
досить рідке зростання дерев, але й низьку середню повноту – 0,68. Запас
деревини тут хіба що можна співставити із насадженнями північної тайги. Він
складає лише 187 м3/га. Хоча у генетичному резерваті зростають деревостани
різної продуктивності, його основу складають насадження ІІІ-ІV бонітетів.

Селекційна структура генетичного резервату задовільна з огляду на такі
умови місцезростання. Є значна кількість мінусових дерев – 45%. Показник
категорії стану наближається до задовільного і складає –2,7. У дерев домінує
лускатоподібний тип кори. Наявність незначної кількості підросту (1,3 тис
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шт./га), де переважає ялиця біла, із незначною кількістю сосни звичайної та
ялини європейської показують, що відновні процеси в резерваті проходять
незадовільно. Основу деревного ярусу в борових умовах становить сосна
звичайна, де її участь доходить до 10 одиниць з незначною домішкою берези
повислої. Із покращенням лісорослинних умов кількість сосни зменшується, але
зростає дольова участь ялини, яка в сугрудових умовах досягає майже 10
одиниць з домішкою сосни. Підлісок відсутній. Фон живого надґрунтового
покриву утворюють зелені мохи із вкрапленням лишайників, а в умовах
надмірного зволоження тут зустрічаються сфагнум, зрідка плаун колючий.
Невеликими куртинами також трапляється чорниця, брусниця та багно
болотяне. Ґрунт торф’яно-гірсько-підзолистий, слабкої потужності, сильно
скелетний, поверхнево глибистий, на елювії-делювії піщаника.

На відстані 20 км у південно-східному напрямку від попереднього
генетичного резервату , вже у басейні ріки Прут, на правому березі його
притоки Прутець Миговський, у діапазоні висот 720-1000 м НРМ, знаходиться
інший генетичний резерват реліктової сосни. Це унікальний для Карпат масив її
природного зростання віком 150 років на скелях площею 35 га, що й становить
ядро резервату. На інших ділянках резервату вік значно нижчий і коливається
від 35 до 65 років. Територія генетичного резервату розміщена у суборових
умовах місцезростання, з досить високими бонітетами насаджень ( Іа – ІІІ) і
тільки на одній ділянці є деревостан IV бонітету. Тут поширені схили південно-
західної, південно-східної та західної експозицій крутістю від 50 до 400, де
зростають насадження повнотою від 0,4 до 0,8. А повнота насадження пралісу,
в якому закладено пробну площу, складає 1,29, при запасі ростучого лісу 564
м3/га й сухостою – 35 м3/га. Селекційна структура генетичного резервату добра.
Кількість мінусових дерев незначна (7 %), а нормальних велика – 74 %. У дерев
переважає поздовжньо-борозенчастий тип кори. Запроваджений тут заповідний
режим практично виключає пошкодження насаджень. Відновні процеси подібні
до тих, що проходять у вищеописаному резерваті, лише тут у підрості сосна
майже відсутня, а спостерігається повна перевага ялини європейської. Мабуть
це пов’язано з високою повнотою, тому що на прогалинах і вздовж лісових
доріг все ж таки зустрічаються молоді сосни.

У двох вищеописаних генетичних резерватах нами відібрано 12 плюсових
дерев. Характерною особливістю їх є повільний ріст. Середньорічний приріст
таких дерев у висоту становить усього 2-7 см/рік, а з об’єму – 4,5-9,4 дм3/рік.
Стан плюсових дерев можна рахувати задовільним. Попередньо проведені нами
дослідження, які здійснені з метою вивчення формового різноманіття сосни
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звичайної реліктової лягли в основу відбору плюсових дерев, який проводився
за комплексними показниками – прямими (швидкістю росту, якістю, стійкістю)
і кореляційними (формою крони, типу і забарвленню кори, висоті підняття
грубої кори по стовбуру тощо).

Відібрані біотипи характеризуються відносно рівними повнодеревними
стовбурами, стійкістю проти несприятливих факторів, відсутністю вад
стовбурів, крони й деревини, задовільним приростом і насіннєношенням. Вони
мають тонкі й середньої товщини сучки, густі та середньої густоти
ширококонусоподібні (44,7% дерев) й округлоконусоподібні (17,1%) крони,
пластинкоподібну (91,5%) кору. Довжина крони і безсучкової частини стовбура
в них коливається від 20 до 70 % від загальної висоти рослин. Висота
поширення грубої кори по стовбуру – в межах 10-50 % від загальної висоти
дерева. Відібрані дерева, у більшості випадків, мають вік 90-160 років. У
такому віці в екстремальних умовах сосна ще добре насіннєносить, має
задовільний приріст і придатна для заготівлі насіння та живців для щеплення.

Таким чином, науковий та передовий виробничий досвід показали, що
перспективні шпилькові реліктові види – сосна кедрова європейська та сосна
звичайна є цінними осередками одержання місцевого насіння й садивного
матеріалу для залісення кам’янистих розсипищ і створення захисних насаджень
на вітроударних схилах. Доцільно вводити їх і в ялинові насадження у якості
стабілізуючих порід для підвищення стійкості до вітровалів, шкідників та
хвороб. Відсутність постійної насінної бази цих видів на сьогодні не дозволяє
виконувати необхідні обсяги робіт із залісення площ. Тому у регіоні
пропонується інтенсивно розвивати плюсову селекцію і плантаційне
насінництво даних видів. Під час вегетативного розмноження і закладки
клонових плантацій слід заготовляти живці для щеплення, як з верхньої
частини крони (генеративно жіночої), так і з нижньої (генеративно чоловічої),
щоб не повторити допущених раніше помилок, коли на протязі багатьох років
повноцінні шишки у щеп не утворюються через брак пилку.
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	Allium odoratum L.
	Allium odoratum L.
	Armeria maritima (Mill.) Willd.
	Для визначення місцезростань виду здійснювались маршрутні дослідження [4], а також опрацьовувались гербарні зразки інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ та Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, проводилось анкетування по всіх лісництвах Івано-Франківської області, із яких було отримано інформацію про місцезростання A. ursinum L.
	Проводили збір матеріалу для вивчення біоморфологічних особливостей популяцій даного виду. Встановлення рясності даного виду визначали за допомогою окомірного методу за шкалою О. Друде [3].
	Відповідно до програми моніторингу було закладено пробні площі по 1м2 в умовах різного господарського використання та охоронного режиму:
	- пояс букових лісів в околицях с.Мединя та с. Боднарів.
	В основу фенологічних досліджень покладена реєстрація послідовних фаз розвитку і росту рослин [1].
	Вікові стани виділяли за схемою Т.А. Работнова з доповненням О.В.Смірної. Розпочато вивчення онтогенезу за О.В.Смірновою [5].
	За методикою Ю.А.Злобіна планується вивчення віталітетної структури ценопопуляцій A. ursinum L. [3].
	Для кожної ознаки обчислюється середнє арифметичне значення, дисперсія, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, статистична похибка. Достовірність отриманих результатів оцінюється за допомогою критерію Стьюдента.
	Дана програма передбачає дослідження насінної продуктивності даних видів за методикою І.В. Вайнагія [2]. Планується відібрати по 25 генеративних особин у кожній популяції за принципом випадковості, відповідно до цього визначити потенційну насіннєву продуктивність, фактичну насінну продуктивність і коефіцієнт обнасінення [7].
	Отже, програма моніторингу за станом популяцій A. ursinum L. передбачає закладання пробних площ для визначення стану популяцій, дослідження структури та онтогенезу популяцій, насіннєвої продуктивності, а також розроблення заходів щодо охорони та раціонального використання A. ursinum L. у лісових фітоценозах Івано-Франківської області.


	ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА СТАН ПОПУЛЯЦІЙ ГЕРПЕТОФАУНИ МЕЗИНСЬКОГО НПП.
	Зі смугою
	Scutellinia cejpii (Velen.) Svrček. Асоц. з Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., на обвугленій деревині. Поширення на ТД: околиці ур. Драгобрат, мішаний ліс з домінуванням P. abies, A. alba та F. sylvatica L., СМ КБЗ; Примітка: лісовий сапротроф, зазвичай зростає на гнилій деревині, рослинних залишках та на збагаченому органікою ґрунті [18], часто трапляється серед моху [6]. Поширений в Україні, відомий з Житомирської та Київської областей [3,10].


	У результаті аналізу літературних даних, обробки гербарних матеріалів та власних польових досліджень раритетний фонд степових фітоценозів на досліджуваній території представлений 22 видами. Серед них: один вид занесений до Світового Червоного списку (в тому числі і до Європейського Червоного списку та Червоної книги України), 7 – до Червоної книги України [11], 14 – до регіонального списку [7]. Нижче наводимо характеристику сучасного поширення та опис місцезнаходжень раритетних видів лучно-степових екосистем у Сумській області на території басейну річки Ворскла.
	Одним із еталонних об’єктів лучно-степової рослинності на досліджуваній території є ландшафтний заказник місцевого значення «Лисиця», який розташований у Тростянецькому районі в околицях с. Боромля [4]. За оригінальними даними на цій території виявлено 5 рідкісних видів рослин: Adonis vernalis L., Stipa capillata L. Galatella villosa (L.) Rchb. f., Linum austriacum L., Ranunculus illyricus L. Місцезростання Pulsatilla pratensis (L.) Mill. у даному об’єкті наводимо за літературними даними [4]. На схилах північно-східної експозиції нами була відмічена чисельна ценопопуляція європейського неморального виду Primula veris L. Його характерними місцезростаннями є галявини мішаних та широколистяних лісів, серед чагарників, на вирубках. Але просуваючись на південь, цей вид займає екотопи переважно відкритих степових ділянок. Таку особливість ми спостерігали в Полтавській і Бєлгородській областях на території басейну Ворскли, де Primula veris має південну межу ареалу. Цей вид є рідкісним і охороняється на території вищевказаних областей. Вважаємо за доцільне, включити його до регіонального списку Сумської області, як вид із декоративними властивостями (згідно естетичного критерію формування таких списків). Оскільки через весняні пали, витоптування та викопування особин для приватних квітників, популяції виду різко скорочують свою чисельність.
	Найвища концентрація рідкісних видів відмічена в урочищі «Чехів яр» в околицях с. Дмитрівка Великописарівського району. Враховуючи флористичну різноманітність, високу созологічну репрезентативність цієї діляники, з метою збереження популяцій рідкісних видів рослин на даній території доцільно створити ботанічний заказник. Також ми пропонуємо включити до переліку видів рослин, що підлягають особливій охороні на території Сумської області вид із декоративними властивостями – Primula veris та Centaurea orientalis – південний вид, який на даній території має північну межу свого ареалу.

