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УДК 579.841.1 + 615.015.8 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЖИВАННЯ PSEUDOMONAS AERUGINOSA УКМ В-1 

У СЕРЕДОВИЩІ, ТРАНСФОРМОВАНОМУ АРҐЕНТУМОМ В ІОННІЙ 

ФОРМІ  

 

Балко О. І., Ярошенко Л. В., Балко О. Б. 

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, м. Київ 

e-mail: aleks-balko1@yandex.ua 

 

Annotation. Bacterial population of Pseudomonas aeruginosa UCM В-1 is able 

to maintain viability in the environment transformed by ionic form of silver in 

concentration up to 10×MBС. The microorganism protection from the impact of 

silver nitrate in concentration up to 4×MBС is realized due to biofilm formation. 

Under increase of ionic silver concentration up to 10×MBС the population 

preservation is attained by cell-persisters activation.  

 

Актуальність. Особливість біогеохімічного руху арґентуму полягає у 

потраплянні даного елементу в атмосферу, воду, ґрунт як з природних, так і з 

антропогенних джерел [1]. Арґентум виділяється в навколишнє середовище при 

плавці мінеральної руди, спалюванні вугілля, виробництві та утилізації деяких 

фотографічних та електротехнічних пристроїв тощо [1, 2]. Іони арґентуму є 

високотоксичними для риб, водоростей [2, 3], деяких рослин, грибів, 

ракоподібних, а також ґрунтових азотфіксуючих гетеротрофів та 

хемолітотрофних бактерій [4]. Оскільки рівень токсичності сполук арґентуму 

прямо пропорційний ступеню їх розчинності, тому найвищою токсичністю 

характеризується нітрат арґентуму [3]. 

Штами Pseudomonas aeruginosa виділяються з ґрунту, води та з рослин 

[5]. Дані мікроорганізми характеризуються високим рівнем природної та 

набутої стійкості [6]. P. aeruginosa є одними із найбільш широко 

застосовуваних модельних об’єктів [7]. Результати, отримані при дослідженні 

цих мікроорганізмів можуть бути екстрапольовані на інші види бактерій.  

Метою даної роботи було дослідження особливостей виживання 

Pseudomonas aeruginosa УКМ В-1 в середовищі, трансформованому іонною 

формою арґентуму.  

Об’єкт та методи досліджень. Об’єктом дослідження був типовий штам 

Pseudomonas aeruginosa УКМ В-1 (АТСС 10145), отриманий із Української 

колекції мікроорганізмів (УКМ, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. 

Заболотного НАН України).  

Культивування P. aeruginosa УКМ В-1 здійснювали в стаціонарній 

системі на склі [8]. Для цього використовували бюкси розміром 30×50 мм та 

об’ємом 20 мл. В кожний бюкс вносили наступні компоненти у вказаній 

послідовності: покрівельне скельце 18×18 мм, 2 мл суспензії мікроорганізмів 

титром 2×106 КУО/мл і 100 мкл розчину нітрату арґентуму, який добавляли до 

mailto:aleks-balko1@yandex.ua
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кінцевої концентрації 200 або 500 мкг/мл (в перерахунку на чистий арґентум). 

Культивування проводили при 37° С протягом 2-3 діб. 

Закономірності біоплівкоутворення P. aeruginosa УКМ В-1 оцінювали за 

наступними параметрами: кількістю життєздатних клітин у планктонній та 

біоплівковій формах, а також площею покриття скелець біоплівкою. Протягом 

експерименту на кожну добу із усіх рядів одномоментно відбирали по 2 бюкси. 

Визначення кількості мікроорганізмів у планктонній формі проводили шляхом 

відбору із бюксів 100 мкл бактеріальної суспензії і нанесення її розведень на 

щільне середовище МПА. Для встановлення кількості бактерій у біоплівковій 

формі із першого бюкса відбирали скельце і методом «змиву» [9] отримували 

суспензію бактерій, в якій визначали титр мікроорганізмів. Для визначення 

площі покриття зразків біоплівкою відбирали скельце із другого бюкса. 

Відібрані покрівельні скельця 2-3 рази промивали 0,9 %-ним розчином NaCl, 

фіксували 10 хв у 96 % розчині етанолу та протягом 10 хв забарвлювали 

генціан-віолетом. В подальшому проводили світлову мікроскопію на 

мікроскопі Micromed XC-2610 при загальному збільшенні ×600 і за допомогою 

цифрової фотокамери Nicon CoolPix 5100 здійснювали ультра-

мікрофотографування зразків. Отримані растрові зображення обробляли у 

програмі TotalLab TL120, показник біоплівкоутворення розраховували за 

площею поверхні сформованих структур.  

Основні результати. На початковому етапі роботи досліджували вплив 

нітрату арґентуму в концентрації 200 мкг/мл (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Динаміка біоплівкоутворення P. aeruginosa УКМ В-1 при 

внесенні в стаціонарну систему нітрату арґентуму в концентрації 200 мкг/мл (в 

перерахунку на чистий арґентум) 
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Тут і далі: N – кількість життєздатних клітин в планктонній (1) та 

біоплівковій (2) формах. S – площа покриття зразків біоплівкою (3). Т – період 

спостереження. КУО – колонієутворюючі одиниці. 

В попередніх дослідженнях встановлено, що мінімальна бактерицидна 

концентрація (MBC) нітрату арґентуму щодо клітин P. aeruginosa УКМ В-1 у 

рідкій культурі становить 50 мкг/мл (в перерахунку на чистий арґентум) [10]. 

Використана в даних дослідженнях концентрація відповідала 4 мінімальним 

бактерицидним концентраціям (4×MBC) і спричиняла загибель клітин 

планктонної форми P. aeruginosa УКМ В-1 у складі бактеріальної суспензії. 

Проте, при внесенні нітрату арґентуму вказаної концентрації в стаціонарну 

систему, стійкість мікроорганізмів виявилась значно вищою. Загибель клітин 

під впливом нітрату арґентуму спостерігалась лише в планктонній формі. Титр 

бактерій знижувався до нульових показників і зберігався на даному рівні 

протягом усього періоду спостереження. Проте, вже з першої доби на поверхні 

скелець було відмічено формування біоплівки. Площа її покриття виявилась 

незначною – 7 мм2. В подальшому, на період закінчення експерименту, 

інтенсивність біоплівкоутворення частково зменшувалась. У складі біоплівки 

на першу добу спостереження виявлялись життєздатні клітини титром 2,8×103 

КУО/мл, хоча вже на другу добу їх кількість знижувалась до 10 КУО/мл. 

Очевидно, що на момент внесення нітрату арґентуму частина мікроорганізмів 

встигла перейти до початкових етапів біоплівкоутворення, що забезпечило 

підтримання їх життєздатності.  

При внесенні в середовище нітрату арґентуму до кінцевої концентрації 

500 мкг/мл (10×MBC) життєздатних мікроорганізмів як у планктонній, так і у 

біоплівковій формі протягом перших двох діб не виявлялось (рис 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. – Динаміка біоплівкоутворення P. aeruginosa УКМ В-1 при 

внесенні в стаціонарну систему нітрату арґентуму в концентрації 500 мкг/мл (в 

перерахунку на чистий арґентум). 
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Очевидно, що створена концентрація арґентуму в іонній формі виявилась 

для P. aeruginosa УКМ В-1 летальною і перехід до ранніх етапів 

біоплівкоутворення не забезпечив виживання мікроорганізмів. Проте, на 3 добу 

спостереження було відмічено зростання кількості клітин в біоплівковій формі 

до 8×101 КУО/мл. Можна припустити, що в даному випадку відбулась 

активація клітин-персистерів, які є обов’язковими компонентами бактеріальної 

популяції. За оптимальних умов існування дані клітини знаходяться у 

«неактивному» стані, характеризуються високою стійкістю до дії 

антимікробних речовин і активуються при зниженні в середовищі концентрації 

антимікробної речовини [11]. Протягом періоду спостереження на поверхні 

зразків відбувалось накопичення значної кількості загиблих мікроорганізмів та 

їх компонентів, площа покриття яких на 2 добу сягала 10 мм2. Формування 

даної структури - аналога біоплівки, ймовірно, забезпечило умови для активації 

клітин-персистерів. 

Висновки. Бактеріальна популяція Pseudomonas aeruginosa УКМ В-1 

здатна зберігати життєздатність у середовищі, трансформованому арґентумом в 

іонній формі у концентрації до 10×MBС. Захист мікроорганізмів від впливу 

нітрату арґентуму в діапазоні концентрацій до 4×MBC реалізується завдяки 

біоплівкоутворенню. При збільшенні вмісту іонного арґентуму до 10×MBC 

збереження популяції досягається шляхом активації клітин-персистерів.  
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Annotation. In the paper was analyzed the peculiarities of the use by bats of the 

biotopes on the Central Forest-steppe of Ukraine (Cherkasska, Kirovohradska and 

Kyivska regions), based on original research data. The communications was installed 

between the bat species and types of the biotopes on topical and trophic ranges. 
 

Pукокрилі являються єдиною і водночас унікальною систематичною 

групою ссавців, які пристосувались до активного польоту. Більшість місць їх 

існування має мозаїчний прояв елементів ландшафту, кожен з яких може мати 

певний набір необхідних для цих тварин природних ресурсів. Залежно від виду, 

його місце існування може включати якийсь один біотоп, або навіть його 

частину. Про те, в нашому випадку поширення деяких видів не обмежується 

лише одним біотопом або, якоюсь певною його частиною. 

Дослідження були проведені за допомогою загально прийнятих методик 

на територіях Черкаської, Кіровоградської та Київської областей з 2007 по 2016 

роки. Тварин відловлювали за допомогою павутинних тенет без вилучення з 
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природного місця їх існування. Як допоміжний засіб застосовували 

ультразвуковий детектор Pettersson D 200. Пошук сховищ з рукокрилими 

здійснювали за виявленими їх соціальними звуками. Статистичне опрацювання 

отриманих даних проводили за допомогою програми Past 1.80.  

Рукокрилі фауни дослідженої території становлять 13 видів, місця 

трапляння яких розподілені нерівномірно (таблиця). Це пов’язано з наявністю 

місць з типовими просторами для полювання і наявними ресурсами денних 

сховищ, які використовуються цими тваринами в літній період року. Під час 

розгляду приуроченості рукокрилих до різних типів біотопів, основну увагу 

було приділено особливостям використання тваринами мисливських ділянок. 

Як показали маршрутні обліки та стаціонарні дослідження, найбільша 

щільність місць зустрічей рукокрилих та їх видового різноманіття відмічали 

саме біля водойм, які межують з деревною рослинністю. Використання саме 

таких територій рукокрилими було значним (χ2 = 52.14, р<0.001). Також 

показано, що в якості кормових стацій більшість видів надавали перевагу 

відкритим просторам до яких відносяться лісові галявини, дороги, просіки, 

поляни, водойми, простір між будівлями (χ2 = 61.11, р<0.001), особливо це 

яскраво простежується на прикладі кажанів що відносяться до великих 

розмірно-вагових груп (E. serotinus, N. noctula). 

Таблиця  

Приуроченість рукокрилих до різних типів біотопів території Центрального 

Лісостепу України (за даними відловів та детекторних обліків) 

Види рукокрилих Лісові 

біотопи 

Водойми Відкриті 

простори 

Селітебні 

території 

ЛГ, 

ЛД 

ГЛ БЗ ВП П ЛС ЛПЗ ЗТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Нічниця водяна, 

(Myotis daubentoni) 
+ + + +  + +  

2. Нічниця ставкова, 

(M. dasycnemе) 
   +     

3. Нічниця війчаста, 

(M. nattereri) 
+ + +      

4. Вухань звичайний 

(Plecotus auritus) 
+ + + +   +  

5. Вухань сірий, 

(Pl. austiacus) 
      + + 

6. Широковух 

європейський, 

(Barbastella 

barbastellus) 

 +       
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Вечірниця руда, 

(Nyctalus noctula) 
+  +   + + + 

8. Вечірниця мала 

(N. leisleri) 
+  +    +  

9. Нетопир пігмей 

(Pipistrellus 

pуgmaeus) 

+  + +   +  

10. Нетопир 

середземноморський,  

(P. kuhli) 

  + +  + + + 

11. Нетопир лісовий, 

(P. nathusii) 
+ + + +  + + + 

12. Лилик 

двоколірний 

(Vespertilio murinus) 

+  + +   + + 

13. Пергач пізній 

(Eptesicus serotinus) 
+  + + + + + + 

 

* ЛГ – лісові галявини; ГЛ – гуща лісу; ЛД – лісові дороги; БЗ – берегові зони; 

ВП – водна поверхня; ЛС – лісосмуги; ЛПЗ – лісопаркові зони; ЗТ – забудовані 

території; П – поля. 

 

Найбільш пластичними видами відносно вибору стацій полювання були P. 

nathusii, Pl. auritus, E. serotinu, M. daubentoni. Ці види нам траплялись в більшості 

перерахованих вище біотопах. 

Сховища кажанів в більшості випадків були відмічені в лісових біотопах за 

виключенням видів, які є справжніми синантропами (E. serotinu, P. kuhli). Про те, в 

зимовий період відмічається збільшення кількості знайдених сховищ з N. noctula в 

міському середовищі та населених пунктах, що супроводжується заміною 

тваринами літніх місць існування на зимові. Враховуючи типи сховищ рукокрилих, 

які поділяються на природні (дупла дерев, тріщини порід) та антропогенні (будівлі 

різного типу) в залежності від особливостей використання їх тваринами, 

проведений аналіз відповідності показав між групами змінних істотний зв'язок (χ2 = 

227.12, р<0.0001). Це може свідчити, що більшість видів рукокрилих надають 

перевагу все-таки сховищам які мають природне походження. 

 

COMMUNICATIONS OF BATS (CHIROPTERA) WITH DIFFERENT 

TYPES OF BIOTOPES ON THE CENTRAL FOREST-STEPPE OF 

UKRAINE 

Bilushenko A. A. 

Member of the Ukrainian Geographical Society, Cherkasy 
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ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН МІКРОМІЦЕТІВ НА 

РІСТ НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS SYLVESTRIS L.). 

 

Бойко Г. О. 
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Annotation. Because of the stimulating action of fungi culture fluid was 

observed a significant increase seed germination of pine mushrooms 2016 

Trichoderma viride, Trichoderma lignorum 201, Alternaria alternata, Trichoderma 

viride 16. 

 

Відомо, що в природних екосистемах здатність до саморегуляції та 

ефективного використання природних ресурсів забезпечується трофічними та 

енергетичними зв’язками між рослинами, тваринами, птахами, комахами й 

мікроорганізмами.  

Мікроміцети через виділення біологічно активних речовин можуть 

беспосередньо впливати на мікробіоценоз, а також на ріст розвиток і 

продуктивність рослин. Вони є потенційними продуцентами ауксинів, 

гіберелінів, вітамінів, здатні стимулювати ріст і розвиток рослин, підсилювати 

їх фотосинтез. 

В Україні рядом вчених виділено 150 – 190 культур мікроорганізмів та 

грибів, і доведено що приблизно 40 – 70 % здатні синтезувати гетерауксини та 

вітаміни.  

Серед грунтових мікроорганізмів є також багато видів, що утворюють 

інгібітори росту та фітотоксини, що призводять до захворювання деревних 

рослин. Фітотоксини пригнічують проростання насіння, ріст проростків, 

розвиток рослин. Мікроорганізми, що продукують фітотоксичні речовини, 

відносяться до різних таксономічних груп. Серед них відмічаємо групу 

фітопатогенних бактерій, які здатні уражувати лісові культури, культурні та 

дикі види рослин.  

Досить цікавим і перспективним, на нашу думку, об’єктами 

біотехнологічних досліджень є група мікроміцетів. Вони можуть мати 

позитивні і негативні сторони впливу, але важливими та цікавими є 

властивості, які забезпечують стійкість рослин до захворювань, та 

прискорюють процеси росту. Тому впровадження і широке застосування 

біотехнологічних методів, що грунтуються на використанні живих 

мікроорганізмів є одним із основних завдань сучасного лісового господарства з 

вирощування і збереження доброякісного стійкого посадкового матеріалу. 

Метою наших досліджень було вивчити фітотоксичний та стимулюючий 

вплив мікобіоти виділених з насіння сосни звичайної на проростання насіння та 

ріст сіянців. 
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Лабораторні дослідження виконували в сертифікованій проблемній 

науково-дослідній лабораторії «Мікології та фітопатології» на кафедрі 

фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна НУБіП України.  

За результатами наших досліджень було встановлено фітотоксичний 

вплив штамів грибів родів Fusarium Link., Penicillium Link., Alternaria Nees, 

Trichothecium roseum, які за літературними джерелами є збудниками 

захворювань насіння на сіянців. 

Всі гриби в досліді відзначалися як стимулюючою так і високою 

фітотоксичною дією; свідченням цього є прискорення, так і гальмування 

процесів росту проростків. 

Стимулюючий вплив відмічали при дії кільтуральних рідин грибів 

Trichoderma viride 2016 (стимулювали ріст проростків сосни звичайної 

порівняно з контролем (середовище Чапека) 14,7 % на 7 добу культивування, 

17,6 % на 14 добу культивування), Trichoderma lignorum 201 (6,5 % та 18,0 %, 

відповідно), Alternaria alternata 2016 (1,2 % та 7,1 %), Trichoderma viride 16 

(15,1 % та 21,8 %).  

Одночасно спостерігали збільшення довжини ростків в середньому на 1, 9 

мм та 0,13 мг маси ростків. Максимальний стимулюючий ефект мали 

культуральні рідини на 14 добу культивування. 

Найбільш значне сповільнення процесів проростання, тобто 

фітотоксичний вплив здійснювали Fusarium sambucinum 2016 ( 27±1,0 %, 14 

доба культивування, Penicillium variabile 16 (13±1,7%, 14 доба культивування); 

Aspergillus fumigatus 2016 (10±1,7 % (7 доба культивування), 10±2,9 % (14 доба 

культивування). 

Fusarium oxysporum 206, Fusarium sambucinum 16, Penicillium lanosum 

201, Trichothecium roseum 2016 сповільнювали ростові процеси в середньому на 

25,9 – 74,6 %. 

Аналіз показав, що високою фітотоксичною дією відзначався Fusarium 

sambucinum 2016, Aspergillus fumigatus 2016. 

Внаслідок стимулюючої дії культуральних рідин грибів простежувалось 

значне підвищення схожості насіння сосни звичайної грибами Trichoderma 

viride 2016, Trichoderma lignorum 201, Alternaria alternata, Trichoderma viride 16. 

Найбільше стимулював ростові процеси рід Trichoderma, це свідчить про 

те, що його можна використовувати в якості обробки насіння перед посівом в 

лісовому господарстві. 
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An assessment of the anthropogenic transformation of vegetation parks of Kyiv 

using a hemeroby index and quantity synanthropic species composition coenofloras 

syntaxons, environmental coenotic restriction. 

 

Сучасний рослинний покрив перебуває в стані безперервного негативного 

впливу з боку людини. Процеси урбанізації призводять до поступового 

знищення деревної рослинності та трансформації вже існуючих рослинних 

угруповань та створення штучних деревних насаджень на місці колишніх 

корінних угруповань рослинності з переважанням різноманітних 

інтродукованих видів рослин. Оцінити ступінь антропогенної трансформації 

деревної рослинності можливо при дослідженні зміни видового складу та 

ценотичної структури рослинного покриву.  

Основною метою наших досліджень є визначення флористичного складу, 

фітоценотичного різноманіття деревної рослинності, а також ступінь її 

антропогенної трансформації. Об’єктами для дослідження були обранні лісові 

угруповання парків та лісопарків м. Київ.  

mailto:kaloplaka@gmail.com
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Під час польових досліджень нами виконано 323 геоботанічних описи на 

території парків та лісопарків м. Київ. Описи виконувались у природних межах 

фітоценозів з фіксацією повного видового складу рослинності. Латинські назви 

подано відповідно до Vascular plants of Ukraine: A nomenclatural checklist [3]. 

Класифікацію рослинності проводили відповідно до методики Браун-Бланке.  

Для оцінки антропогенної трансформації використовували шкалу 

гемеробності видів (Hm) [2]. Класифікацію синантропних видів визначали 

відповідно до робіт Протопопової В.В. [1].  

За результатами наших досліджень ми виділили 11 угруповань які 

належать до двох класів рослинності Querco-Fagetea та Robinietea. Ми 

розглянемо антропогенну трансформацію рослинності на прикладі угруповань 

класу Querco-Fagetea.  

Класифікаційна схема паркової рослинності лісопарків м. Київ 

Cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937  

Ord. Fagetalia sylvaticae Pawl. 1928  

All. Carpinion betuli Issler 1931 

com. 1. Fraxinus excelsior + Crataegus monogyna  

com. 2. Tilia cordata + Carex pilosa  

com. 3. Ulmus glabra + Galium odoratum  

com. 4. Quercus robur + Impatiens parviflora  

ass.Galeobdoloni lutei-Carpinetum Shevchyk et al. 1996  

subass. Impatientosum parviflorae Goncharenko et al. 2013  

var. 5. Galeobdolon luteum  

var. 6. Rubus caesius  

var. 7. Paris quadrifolia  

Для визначення ступеня антропогенного навантаження скористаємося 

показником частки синантропних видів у складі рослинних угруповань.  

 

 
 

Рис. 1 – Частка синантропних видів у видовому складі рослинних 

угруповань парків м. Київ 
Примітка: тут і далі номери синтаксонів відповідають номерам у класифікаційній 

схемі.  
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З рисунку видно, що в середньому частка синантропних видів складає від 

30 до 40%. Найменше значення у синтаксона 3, крім переважання у видовому 

складі природних видів тут було відмічено незначну частку созологічно цінних 

та червонокнижних видів (Lilium martagon L., Actaea spicata L., Neottia nidus-

avis (L.) Rich.). А найбільші значення у синтаксона 5. У його складі переважає 

частка синантропних видів над природними.  

Також для відображення кількісної оцінки ступеня антропогенної 

трансформації ми скористалися екологічними шкалами гемеробності видів [2]. 

На рисунку 2 показані середні значення гемеробності, розраховані для груп 

описів кожного синтаксону.  

 

 
 

Рис. 2 – Гемеробність синтаксонів рослинності парків м. Київ 

 

Середні значення показника гемеробності відповідають мезо- та бета-

еугемеробам. Так як цей показник залежить від рясності, чим більше рясність 

синантропних видів, тим вищі значення гемеробності. Найменш 

трансформованими під впливом антропогенного чинника зазнала ценофлора 

синтаксонів 3 та 7. Більш антропогенно трансформованими є ценофлора 

синтаксонів 4 та 5.  

Надмірна рекреація негативно впливає на цілісність структури лісових 

ценозів та призводить до зміни еколого-ценотичної структури. Для визначення 

ступеня зміни цієї структури, ми усі види розподілили на 6 еколого-ценотичних 

елементів (адвентивні, синантропні, лісові, лучні, культивари та інші – ті у яких 

важко визначити приналежність до певної категорії).  

На рис. 3 показано співвідношення еколого-ценотичних груп у структурі 

ценофлор синтаксонів деревної рослинності.  

Усі синтаксони даного порядку мають у своєму складі більше ніж 50 % 

природних видів рослин і подібні фізіономічно за домінантами трав’яного 

ярусу. Але у їх видовому складі різна кількість лісових бур’янів. Найбільший 

забур’яненим і порушеним виявився 5 синтаксон. Найменш порушеним і 
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відповідно найбільш збереженим є 3 синтакснон у його складі переважають 

природні види рослин над синантропними і він містить найменшу частку 

адвентивних видів рослин.  

 

 
 

Рис. 3 – Співвідношення еколого-ценотичних груп у структурі ценофлор 

синтаксонів рослинності парків та лісопарків 

 

Отже, досліджені угруповання рослинності знаходяться на різних стадіях 

рекреаційної дегресії та перебувають під неоднаковим впливом антропогенного 

навантаження. Прямим індикатором ступеня антропогенної трансформації є 

показник гемеробності і залежить він від рясності стійких видів до 

антропогенного навантаження. Показник співвідношення еколого-ценотичних 

груп у видовому складі синтаксонів має індикативне значення для кількісної 

оцінки синантропізації рослинності.  
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Annotation. The elemental composition of honey bees was investigated. The 

content of 21 elements was determineted with mass-spectometry. Compared with 

published data, we found quite high levels of Cr, Mn, Mg, Fe, Cu and Ba, and low 

values of Ni, As, Se, Cd, Pb. Activity of radoicaesium in samples of Apis mellifera 

was below the detection limit. Presence of several elements (Be, Ge, Zr, Ag) was 

determined firstly.  

 

Медоносні бджоли, як ефективні запилювачі квіткових рослин, 

виконують важливу екосистемну функцію, а продукти їх життєдіяльності 

споживаються людиною протягом багатьох століть. Останнім часом все 

частіше з'являються повідомлення про катастрофічну загибель родин 

медоносних бджіл на багатьох пасіках світу [1], що має негативні наслідки 

екологічного та економічного характеру на локальному та світовому рівнях [2]. 

Механізм цього загрозливого явища, яке отримало назву Colony Collapse 

Disorder [3], достеменно не відомий, як і причини, що його викликають [4]. 

Оскільки на даний момент не має жодного однозначного пояснення цього 

явища, дослідники намагаються враховувати всі можливі причини, серед яких 

забруднення довкілля займає одне з перших місць. Дослідження елементного 

складу медоносних бджіл, особливо в порівнянні з даними інших дослідників, 

може допомогти з'ясувати специфіку накопичення деяких мінеральних 

елементів, які можуть бути токсичими та викликати захворювання та загибель 

цих комах. Крім того, бджоли, завдяки високій льотній активності під час збору 

корму, контактують з великою територією навколо вулика, тому полютанти, які 

потрапляють в навколишнє середовище у вигляді газоподібних, рідких або 

твердих частинок різних хімічних речовин обов’язково заносяться бджолами у 

вулик з нектаром, пилком і водою, а також безпосередньо на поверхні тіла [5-

11]. У більшості досліджень визначають вміст елементного складу в продуктах 

бджільництва (мед, пилок та інше), і в значно меншій мірі – в тілі бджіл, тому, 

інформація про мінеральний склад організму бджіл є обмеженою [12]. Оскільки 

бджіл та продукти їх життєдіяльності часто використовують в якості об'єкту 

біомоніторингу, то зазвичай в літературних джерелах наведені дані щодо 

небезпечних та поширених елементів [13]. Наприклад, в більшості літературних 

джерел є відомості щодо вмісту Cr, Mn, Zn, Cu, As, Cd, Pb, Fe в організмі цих 

комах. Досить обмежені літературні відомості про вміст Mo, V, Ti.  

Матеріал та методика. Відбір було здійснено в м. Київ, в 2014-2015 рр, в 

ППСПМ «Феофанія», на Харківському шосе, 180/21, проспекті Голосіївському, 

88 та вул. Львівській, 26, де під час цвітіння Tilia cordata Mill. відловили 
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робочих особин A. mellifera. Безпосередньо перед аналізом бджіл висушували в 

чашках Петрі до постійної ваги в сушильній шафі при температурі + 60°С 

впродовж 12 годин. Потім висушені зразки подрібнювались. В пробах 

аналізували вміст 137Cs (ППСПМ «Феофанія», Харківське шосе, 180/21, 

проспект Голосіївський, 88 та вул. Львівська, 26.), та Li, Be, Mg, Ti, V, Сr, Mn, 

Fe, Ni, Cu, Zn, Ge, As, Se, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Ba, Hg, Pb, Bi (вул. Львівська, 26). 

Активність радіонуклідів 137Сs визначали методом гамма-спектрометрії (Ge-

детектор Сanberra GLX 2019). Вміст мінеральних елементів в досліджуваних 

об'єктах визначали методом мас-спектрометрії з індукційно зв’язаною плазмою 

ICP-MS аналізатора Element-2 (Німеччина) [14].  

Результати і обговорення. Загалом, присутність медоносної бджоли в 

конкретному місці залежить від місцезнаходження спеціалізованої пасіки. 

Радіус дальності льотної активності робочих особин дорівнює 2-3 км, а площа 

робочої ділянки 10-12 км2 [15]. Ми вважаємо, що безпосередньо в місті 

знаходяться нечисленні пасіки, адже ми зафіксували присутність фуражирів 

A.mellifera у 11 % відвідуваних нами територій (4 локалітети з 36).  

Загалом, дослідники дійшли висновку, що бджоли здатні до накопичення 

Сd, Zn, Mn та Fe, і в меншій мірі, Pb, Co, Cu та Ni. Вважають, що вік та генерація 

бджоли [16-18], кастова приналежності [19], пора року (20) впливає на рівень 

елементу і його токсичні ефекти, які він справляє на особин. Таким чином, вище 

означені параметри моделюють токсичність конкретних елементів. Наприклад, 

відомо, що за певних умов Cd блокує іони Ca2+ та негативно впливає на 

функціонування м’язів бджіл [21]. Арсен перешкоджає здоровому клітинному 

метаболізму, та може викликати окислювальний стресс в клітинах [22]. Селен (Se) 

є промисловим та сільськогосподарським забруднювачем, який накопичується в 

частинах рослин, зокрема, в пилку та нектарі, якими харчуються бджоли, а його 

токсичність полягає в здатності замінювати сірку в амінокислотах, що викликає 

зміни конформації білків [23]. Полютанти неоднаково концентруються в тілі 

медоносної бджоли. Так, наприклад, вміст Zn вищий в головному відділі тіла 

бджоли, Cd та Cu –вищий в черевці [24]. Забруднення корму солями Pb та Cd 

інтенсифікує вікову динаміку скорочення маси голови та грудного відділу 

бджоли; також відмічається тенденція до прискорення фізіологічного старіння 

внаслідок годування бджіл домішками деяких видів полютантів [25]. У 

забрудненому природному середовищі As в малих концентраціях поглинається 

бджолами і за певний період накопичується, здійснюючи токсикологічний вплив, 

що призводить до їх загибелі [13].  

Згідно отриманих даних, елементний склад медоносних бджіл 

відрізняється як суттєвими значеннями, так і залишковими (рис. 1; рис. 2).  
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Рис.1 – Макроелементи в A.mellifera; 

мг/кг сух.маси 

Рис.2 – Мікроелементи в 

A.mellifera; мг/кг сух.маси 

 

В порівнянні з даними інших дослідників за вмістом деяких елементів ми 

маємо суттєву різницю. В нашому дослідженні, у порівнянні з іншими, 

спостерігаємо, низькі значення наступних елементів: Ni, As, Se, Cd, Pb. Високі 

значення: Cr, Mn, Mg, Fe, Cu та Ba. Джерела потрапляння цих елементів в 

організм бджоли можуть бути різноманітними, але відомо, що концентрація 

деяких елементів в тканинах та продукції бджіл точно корелює з їх вмістом в 

довкіллі – ґрунті, воді, повітрі, рослинах [25]. Досить суперечливі дані відомі 

про вміст свинцю в організмі бджіл – від 0,01 до 50 мг [6-7, 18, 26). Згідно 

Porrini et al, 2003 високі рівні Pb, Ni, та Cr на поверхні тіла бджіл в відносно 

чистих районах можуть свідчити про розсіювання цих елементів в атмосфері 

[12]. Суттєве накопичення організмом бджоли Pb частково пов’язують із 

взаємодією з Pb під час льотної активності, і як вважається, бджоли можуть 

виступати індикаторами епізодичного забруднення середовища саме Pb [27, 

28]. Найвищі значення Pb, Cd и Cu були встановлені в промисловій зоні, але 

також спостерігався підвищений вміст Cd в відносно чистих районах [5]. Li та 

Ni в меншій мірі фіксуються в організмі бджіл як в нашому дослідженні, так і у 

інших авторів. Ми вперше визначили кількісний склад Be, Ge, Zr, Ag, відомості 

про які на сьогодні відсутні в доступній літературі. 

В деяких дослідженнях не виявляли ртуті в зразках [27], що пояснювали 

відсутністю джерела забруднення. Проте, в іншому дослідженні [29] вказуються 

максимальні значенні вмісту ртуті (1,125-4,786 мг/кг сухої ваги), де джерелом 

потрапляння цього токсиканту в організм вважають нектар та пилок рослин, що 

здатні його накопичувати. Ми також відмітили вміст Hg, але вміст його вміст не є 

небезпечним, як і в дослідженнях, що були проведені в Греції [30]. 

Після аварії на Чорнобильській АЕС за допомогою медоносних бджіл та 

їх продукції виявляли рівень радіаційного забруднення [31], адже бджоли 

виявились ефективними та чутливими індикаторами до забруднення 

середовища 137Cs [12]. Слід додати, що активність радіоцезію в зразках Apis 

mellifera, відібраних нами у 2014-2015 роках у м. Києві нижче межі визначення. 

Висновки. Загалом, організм бджоли здатен до суттєвого накопичення 

різних хімічних елементів, вплив яких на функціонування та працездатність 

бджоли до кінця не з’ясований. Крім того, навіть при визначенні максимальних 
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концентрацій деяких елементів нині не відомо, як саме це впливає на 

життєдіяльність цих комах, тому накопичення відомостей щодо особливостей 

елементного складу медносних бджіл, тому продовження дослідженнь 

мінерального складу в екпериментальних та лабораторних умовах є актуальним і 

цікавим.  
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The fixation of molecular nitrogen have the great practical importance, because 

the industrial production of chemical nitrogen fertilizers requires significant costs of 

energy, and they can be harmful from the ecological point of view. The making and 

use of biological preparations based on nitrogen-fixing microorganisms is the most 

effective method of increasing the productivity of plants and the quality of their 

crops, which allows preserving of soil fertility and ecological balance of the 

environment. Their use makes it possible to regulate the abundance and activity of a 

useful microbiota in the soil rhizosphere of grown crops and also provide plants with 

fixed from the atmosphere nitrogen. 

Among the general requirements for the creation of biological preparations, the 

following are important: high titer of active cells, the required shelf life, 

transportability, manufacturability – solubility, the ability to retain on seeds, and the 

economy of their production. 

Nowadays more and more popular and appropriative is the use of biological 

liquids. It is interesting to use inoculants for seed treatment. We know that preplant 

seed inoculation with nodule bacteria of leguminous plants provides a tangible 

increase their crop on the soil where these crops were not grown. And the ground, 

where this culture was not grown, don`t suffer. 

mailto:gumenyuk.ir@gmail.com
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The fixation of molecular nitrogen is one of the processes that determines 

biological productivity on our planet, and studies are assigned to priority tasks in 

modern biology. The nitrogen cycle is one of the key links in the biogeochemical 

cycles of the Earth, the atmosphere, which is almost 80 % composed of this chemical 

element and is its main source. Nitrogen is a part of proteins, as well as other 

molecules that form the basis of the structural organization of all levels of life. 

An important factor that influences the effectiveness of these products is their 

proper application, as improper treatment of preparation loses its effectiveness. 

Therefore, an experiment was conducted using various forms Rizoaktiv inoculant for 

soybean seed treatment. The product contains strains of Bradyrhizobium japonicum, 

which come in symbiosis with the plant and fix atmospheric nitrogen.  

The aim was to determine the best way to pre-treatment of seeds. To the 

preparation was added a special fluorescent colorant, that made possible the identify 

of the degree of product coverage for different methods of seed treatment.  

Descry one of the simplest techniques of growing soybeans and the process of 

seed treatment with an inoculant using the example of the Rizoactiv preparation of 

the Institute of Agroecology and Environmental Management of the National 

Academy of Agricultural Sciences. The instructions of this preparation, as well as 

many others, indicate that it is used for presowing seed inoculation by mechanized or 

manual treatment of the seed. We conducted an experiment, where we added a 

special luminescent colorant to the liquid. We show the degree of inoculant coverage 

of the seed for various treatments. 

For conventional manual method of processing and using the liquid 

formulation coated seeds were 50-60 %, peat form of adherent with Rizoaktiv based 

on activated carbon with adherent provide 45 % treated seeds. Seed treatment using a 

concrete mixer provided 80-95 % of the coated seed, regardless of the form of the 

preparation. For seed treatment in bunkers seeders used Rizoaktiv based on peat, 

which provided seed coverage without an adherent of 52 %, and with an adherent – 

75-80 %. And a form based on activated carbon, which provided a coating without an 

adherent of 60 %, and with an adherent – 80-85 %. The last processing method – 

using etched machines. This process is automatic and covers the seeds for 85-95 % 

regardless of the form of the product. However, with this method of treatment you 

have a risk of injuring the seeds.  

So it is advisable to use inoculant as pretreatment with cement mixer – in the 

case of manual processing of seeds and usage etched machines – in the case of 

automatic processing of seeds. In the processing of soybean seeds before filling 

directly seeding machine we recommend to use adherent and clearly follow the 

manufacturer's instructions to prevent the risk of loss of seeds flowability. In 

automatic processing mode, manufacturer should take responsibility to choose etched 

machines and prefer aggregates that less destroy seeds.  
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 Figure 1. Manual seed treatment               Figure 2. Seed treatment using etched  

                                                                    machine 

 

 

      
 

Figure 3. Seed treatment using a                Figure 4. Seed treatment in bunkers  

concrete mixer                                            seeders                  
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Аnnotation. Water content of rivers small and medium rivers every year 

through reduced siltation sources and channels, increase water intake and drainage in 

their upper reaches. Water quality in rivers decreases significantly because of sewage 

pollution industry, utility and agricultural runoff. The largest river system load 

observed in rivers with canalized channel, cultivated floodplain and the source of 

contaminated effluents. Much less – in the rivers where preserved natural floodplain. 

 

Прояви хвилеприбійної діяльності на території Черкащини властиві берегам 

Канівського, Кременчуцького водосховищ річки Дніпра. Вони призводять до 

істотних перетворень схилових ландшафтів, а саме до руйнації берегів водойм, 

акумуляції і перевідкладання матеріалу. Основними природними чинниками, що 

викликають розвиток гравітаційних зсувів на території області, є будова надр, 

гідрогеоматичні та погодні умови, рельєф місцевості, інтенсивність і 

контрастність неотектонічних рухів. Зсувні процеси поширені на схилах високих 

терас Канівського і Кременчуцького водосховищ [1]. 

Для покращення стану долино-річкових коридорів та вирішення питання 

щодо зменшення скиду забруднюючих речовин треба здійснювати 

впровадження новітніх, природоохоронних технологій і норм у промислово-

господарському комплексі, особливо це стосується налагодження системи 

очистки стічних вод у підприємствах, що скидають їх в Дніпровський, 

Золотоніський, Тясминський, Гірськотікичський екокоридори [2,3].  

Наприклад, треба провести реконструкцію очисних споруд у містах 

Золотоноша, Канів, Корсунь-Шевченківський; заходи із відновлення та 

підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річки Суха Згар, у 

тому числі заходи з боротьби зі шкідливою дією води; будівництво 

берегозакріплювальних споруд у с. Пекарі Канівському районі та будівництво 

блоку мікрофільтрів доочистки питної води з насосно-фільтрувальної станції 

«Сівач» в м. Корсунь-Шевченківський [9]. 

Для охорони ґрунтів басейну Дніпра та Південного Бугу від ерозії й 

одночасно охорони річок і водоймищ від замулення, занесення і евтрофікації, 

треба повністю здійснити перехід до більш досконалої системи землеробства, 

яка повинна бути ґрунтозахисною, ресурсозберігаючою, біологічно чистою та 

екологічно безпечною. 

Для захисту водозборів від подальшого розвитку ерозійних, обвальних 

процесів треба терміново припинити знищення лісів, рослинного покриву в 

межах гідро мережі і в цілому на водозбірній площі [4]. 

mailto:199lilia@email.ua
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Серед найважливіших заходів щодо регулювання водного режиму 

водоймищ і оздоровлення їх екологічної обстановки можна відзначити 

наступний їх перелік: реконструкцію дамб та інших гідротехнічних споруд, 

відновлення та розчищення ложа водоймищ, джерел підземних вод і прилеглих 

ділянок русл річок від мулу і рослинності; охоронні заходи щодо боротьби з 

цвітінням, заростанням і замуленням водоймищ; охоронні заходи щодо 

боротьби з втратами води на випаровування, фільтрацію і льодоутворення; 

заходи щодо захисту населених пунктів від затоплення і підтоплення. 

Крім того, надзвичайно актуально створення та впорядкування 

водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об’єктів, запровадження 

особливого режиму використання земель на ділянках витоку річок. 

Наприклад: передбачити у бюджетах Черкаської, Смілянської, 

Золотоніської райадміністраціях видатки на послідовне поетапне виконання 

робіт з установлення на місцевості меж водоохоронних зон і прибережних 

захисних смуг водних об’єктів згідно розроблених і прийнятих цільових 

екологічних і водогосподарських програм; врегулювати усі невідповідності та 

суперечності між різними законодавчими актами, що стосуються земель 

водного фонду; встановити мораторій на вилучення (відчуження) земельних 

ділянок з територій водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, межі 

яких не встановлені в натурі; здійснювати контроль визначення меж 

водоохоронних зон і прибережних захисних смуг на місцевості [5]. 
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Annotation. In the work, studies of the current state of the objects of the Fund 

of Protected Areas of Moldova were carried out. The indicator of the reserve is 

determined. The vulnerability of individual objects of anthropogenic load was 

assessed. 

 

Дослідження та екомоніторинг об’єктів природно-заповідного фонду має 

велике значення для збереження генофонду в рамках біотичного потенціалу 

природоохоронних територій для нинішнього і майбутніх поколінь та 

регулювання відносин у галузі охорони навколишнього природного середовища. 

В роботі виконані дослідження сучасного стану розвитку природо-

охоронного фонду Республіки Молдова. 

Унікальні природні заповідники і культурно-історичні пам'ятки Молдови 

нині привертають велику кількість туристів. Подорожі Молдовою сповнені 

унікальними відкриттями для іноземних туристів – це найбільший в південно-

східній Європі скельний комплекс в Ципово та унікальний заповідник «Педуре 

Домняське», і одна з дев'яти найбільших в Європі річок – Дністер, яка об'єднує 

велику частину культурних традицій, ландшафтних зон та історичний місць 

Республіки Молдови. 

Загальний список флори вищих судинних рослин Молдови, за останніми 

даними, включає понад 1540 видів, що відносяться до 550 родів і 101 родини. 

Кількісно переважають види Палеарктичного царство, але багато і 

представників європейської флори. 

Природна рослинність збереглася лише окремими біотичними плямами. 

Решта території настільки змінена діяльністю людини, що вченим доводиться 

відновлювати картину колишньої рослинності за різними непрямими ознаками. 

Лісові біоценози, наприклад, збереглися у вигляді 800 окремих масивів і ділянок 

на площі 290 тис.га, що становить трохи більше чверті їх колишнього простору. 

Згідно закону Республіки Молдова «О фонде природных территорий, 

охраняемых государством»[1] до природоохоронних території відноситься 

географічно відособлена природна територія, що включає типові і рідкісні 

ландшафтні елементи та виділяються в цілях збереження і охорони всіх 

факторів середовища в її межах. 

До складу фонду природних територій, що охороняються державою  

склажають природні об'єкти і комплекси, які мають незаперечну першорядну 

цінність для: збереження біорізноманіття та природних середовищ існування, 

особливо що мають міжнародне та транскордонне значення; збереження 

природних середовищ існування особливого значення для мігруючих видів 
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тварин, особливо в місцях їх прольоту, щільності, сплячки, линьки та 

розмноження; вивчення природних процесів відновлення середовищної 

рівноваги; екоосвіти населення; розвитку екотуризму. Структура природо-

охоронного фонду Республіки Молдова наведена в таблиці. 

Таблиця 

Структура природоохоронного фонду Республіки Молдова 

№ Категорія природоохоронного об’єкту Кількість Площа, га 

1 Наукові заповідники 5 19378 

2 Національні парки 1 33792,09 

3 Пам’ятки природи: 

а. геологічні 

б. гідрологічні 

в. Ботанічні 

 

86 

31 

13 

 

2682,2 

99,8 

125,2 

4 Природні заповідники: 

а. лісові 

б. лікарські рослини 

в. Комплексні 

 

51 

9 

3 

 

5001 

2796 

212 

5 Ландшафтні заповідники 41 34200 

6 Ресурсні заповідники 13 523 

7 Території багатофункціонального 

використання: 

а. типові ділянки степової рослинності 

б. типові ділянки лучної рослинності 

в. захисні лісосмуги 

 

 

5 

25 

2 

 

 

148 

674,7 

207,7 

8 Водно-болотні угіддя міжнародного значення 

(Рамсарський список) 
3 94705,5 

9 Пам’ятки садово-паркового мистецтва 20 302,765 

10 Дендрологічні парки 2 104 

11 Зоологічні парки 1 20 

 Усього 311 194971,955 

 

З таблиці слід відзначити, що до складу фонду природних територій, що 

охороняються державою входять 311 природних об'єктів і комплексів 

загальною площею 94971, 955 га. При загальній площі Молдови 33846 км2, 

показник заповідності складає 5,76 %. Розподіл природних об'єктів і комплексів 

по території складає 2 бали, тобто відносно рівномірний [2]. 

Найбільшу за кількістю займають 86 геологічних пам’ятків природи на 

площі 2682, 2 га. Значну площу займають водно-болотні угіддя міжнародного 

значення – 94705,5 га. 

Велике значення мало створення національного природного парку Орхей 

12.07. 2013 р., площею 33792,09 га. Його метою є захист і збереження рослин та 

диких тварин, а також об'єктів, що мають екологічну, наукову, рекреаційну та 

культурну цінність в даній місцевості. До моменту створення національного 
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природного парку Орхей Молдова була єдиною країною в Європі, у якій не 

було жодного національного парку. 

В роботі розраховано індекс інсуляризованості (розчленованості) (І), 

запропонований Ю. М. Грищенко[2] за формулою : 

 

І = (S1 /S + N1/N)/2,                                                 (1) 

 

де, S1 – площа відносно нестійких природно-заповідних територій (з 

територією менше 50 га); 

S – загальна площа природно-заповідного фонду певної території; 

N1 – кількість нестійких природно-заповідних територій; 

N – загальна кількість природно-заповідних обʼєктів в даному регіоні.  

На території Молдови розташовано 186 нестійких природно-заповідних 

обʼєктів площею 2021,965 га. 

В результаті виконаних статистичних розрахунків встановлено, що 

ступінь розчленованості (інсуляризованості) природно-заповідних територій (I) 

дорівнює 0.33. Таким чином, стійкі природні об'єкти і комплекси Молдови 

відіграють значну роль в загальній площі природних території, що 

охороняються. Частка дрібних ділянок, що не мають екосередовищної 

стабільності і відіграють малу роль у збереженні генофонду – незначна. 

Нині проектуються матеріали для створення першого в Молдові 

біосферного заповідника на базі наукового заповідника «Кодри». 

Таким чином, ступінь сучасного розвитку фонду природних територій, 

що охороняються державою Молдови є задовільний та наявні всі необхідні 

передумови для подальшої оптимізації та розширення площі природоохороних 

територій. 
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Annotation. Recently there are some changes in the species composition and the 

number of representatives of avifauna Ukraine and its separate regions. This includes 

winter avifauna: species that had not previously been noted in the area in winter, 

appear in wintering, and some disappear. The paper provides information about the 

species composition, ecological and faunistic structure of the winter avifauna. 

 

Актуальність дослідження. Останнім часом в зв’язку з глобальним 

потеплінням спостерігаються досить значні зміни як у видовому складі, так і в 

чисельності окремих представників орнітофауни України та її областей. 

Зокрема це стосується зимової орнітофауни: на зимівлі виявляються види, що 

раніше не були відмічені на даній території в зимовий період, змінюється 

частота випадків зимівлі та чисельність окремих видів птахів.  

Метою роботи було проаналізувати еколого-фауністичну структуру 

орнітонаселення Черкаської області в зимовий період. 

Матеріали і методи дослідження. Обліки проводили на території окремих 

районів Черкаської області (Черкаського та Золотоніського). Основними 

точками проведення регулярних обліків були водоочисні ставки в околицях 

села Червона Слобода та Липівський орнітологічний заказник. Окремі 

спостереження було здійснено в агроланшафтах досліджуваних районів. Облік 

птахів на водоочисних ставках здійснювали точковим методом, в Липівському 

орнітологічному заказнику – з дамби через Кременчуцьке водосховище 

методом маршрутного обліку. У ході дослідження використовували оптичні 

прилади (біноклі, фотокамера). Дослідження проводилося протягом зимових 

періодів 2015-2017 років.  

Результати дослідження та їх обговорення. Згідно з літературними даними 

[1] протягом останніх 35 років на зимівлі в Черкаській області зареєстровано 

120 видів птахів, що належать до 33 родин та 14 рядів. З них 16 видів є 

численними на зимівлі, 36 – звичайними, 57 – рідкісними, зимівлю решта 11 

видів можна віднести до випадкових поодиноких зустрічей. 

При цьому за період з 1930-1940-х по 1987 р. на зимівлі відмічено 39 нових 

видів, переважно гідрофільних, що пов’язано з побудовою водосховища; за цей 

же період з числа зимуючих птахів зникло три рідкісних види (пугач, сипуха та 

беркут) внаслідок скорочення їх загальної чисельності та звуження ареалу.  

Протягом зимового періоду 2015–2017 рр. у межах м. Черкаси, с. Леськи, 

Червона Слобода (Черкаський район), Хвильово-Сорочин, Кедина Гора 

(Золотоніський район) та в околицях даних населених пунктів нами були 

проведені орнітофауністичні дослідження. Список видів, відмічених у межах 

території дослідження, наведений в табл.  
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Таблиця  

Види, відмічені у складі зимової орнітофауни Черкаської області  

у 2015-2017 рр.  

Баклан великий Phalacrocorax carbo Боривітер звичайний Falco tinnunculus 

Чапля сіра Ardea cinereal Водяна курочка Gallinula chloropos 

Лебідь-кликун Cygnus cygnys Мартин звичайний Larus ridibundus 

Лебідь-шипун C. Olor Мартин жовтоногий Larus cachinnans 

Чирянка мала Anas crecca Горлиця садова Streptopelia decaocto 

Крижень A. platyrhynchos Голуб-синяк Columba oenas 

Попелюх Aythya ferina Сова вухата Asio otus 

Гоголь Bucephala clangula Сич хатній Athene noctua 

Крех великий Mergus merganser Рибалочка Alcedo atthis 

Крех малий M. Albellus Дятел малий Dendrocopos minor 

Лунь польовий Circus cyanus Дятел звичайний D. major 

Яструб малий Accipiter nisus Жовна сива Picus canus 

Зимняк Buteo lagopus Жовна чорна Dryocopus martius 

Канюк звичайний B. Buteo Дятел середній D. medius 

Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla Дятел сирійський D. syriacus 

Дятел білоспинний Dendrocopos 

leucotos 

Синиця блакитна Parus caeruleus 

Посмітюха Galerida cristata Синиця чорна P. Ater 

Сойка Garrulus glandarius Гаїчка болотня P. palustris 

Галка Corvus monedula Синиця велика P. major 

Ворона сіра C. Cornix Повзик Sitta europaea 

Сорока Pica pica Підкоришник звичайний Certhia 

familiaris 

Грак C. frugilegus Горобець хатній Passer montanus 

Крук C. Corax Горобець польовий P. domesticus 

Волове очко Troglodytes troglodytes Зяблик Fringilla coelebs 

Омелюх Bombycilla garullus Зеленяк Chloris chloris 

Золотомушка жовточуба Regulus 

regulus 

Чиж Spinus spinus 

Горихвістка чорна Phoenicurus 

ochruros 

Щиглик Carduelis carduelis 

Вільшанка Erithacus rubecula Чечітка звичайна Acanthis flammea 

Дрізд-чикотень Turdus pillars Костогриз Coccotharaustes 

coccothraustes 

Дрізд чорний T. Merula Коноплянка A. cannabina 

Дрізд – омелюх T. viscivorus Снігур Pyrrhula pyrrhula 

Синиця довгохвоста Aegithalos 

caudatus 

Вівсянка звичайна Emberiza citronella 

Синиця вусата Panurus biarmicus Вівсянка очеретяна E. Schoeniclus 

Ремез Remiz pendulinus Пуночка Plectrophenax nivalis 
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Отже, протягом періоду дослідження відмічено 68 видів птахів, що 

належать до 25 родин і 11 рядів [2]. З них 5 – занесені до Червоної книги 

України (гоголь, лунь польовий, орлан-білохвіст, дятел білоспинний, голуб-

синяк) [3]. 
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In the work presents data of assessing the degree of anthropogenic 

transformation of the urban flora of Kharkiv. The indexes of synanthropization, 

apophytization, antropophytization, arheophytization, kenophytization, 

modernization are used. Conducted characteristic of their comparative with indices of 

other urban floras. 

 

Антропогенний вплив на природні екосистеми значно посилився 

протягом останнього століття і має катастрофічні наслідки для видів природної 

флори, що особливо відчутно в умовах великого міста. Комплекси видів, що 

сформовані під впливом антропогенних факторів і відображають ступінь 

трансформації зональної флори на території міста, відносяться до типів 

трансформованих флор [2]. Мета роботи – оцінити ступінь антропогенної 

трансформації  урбанофлори Харкова за наведеними індексами. 

Об`єктом дослідження є урбанофлора Харкова. Для оцінки ступеня 

антропогенної трансформації флори Харкова використані індекси 

синантропізації (IS), апофітизації (IАp), антропофітізації (IAn), археофітізації 
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(IArch), кенофітізації (IKen), модернізації (IM), запропоновані J. Kornas [7],     

В. Sudnik–Wójcechowska [11], B. Jackowiak [8], які визначають відсоткову 

участь різних груп по відношенню до антропопресії у флорі або в її окремих 

елементах. Також проведено їх порівняльну характеристику (табл.) з індексами 

інших урбанофлор [1, 3-6, 9-13]. 

Усього розраховано шість індексів: 

 

284 (Ap) + 345 (An) 

                        IS = –––––––––––––– x 100 % = 57,5 %, 

748 (Sp) + 345 (An) 

 

де, Ap – апофіти, An – антропофіти, Sp – спонтанофіти 

 

 Індекс синантропізації досліджуваної урбанофлори має середнє значення 

у порівнянні з флорами інших міст. Він близький до урбанофлори Ужгорода, 

що пояснюється, на наш погляд, зменшенням природних та напівприродних 

екотопів та збільшенням урбанізованих ділянок у межах Харкова. 

 

284 

                     IAp = –––––––––––––– x 100 % = 25,9 % 

748 + 345 

 

Показник апофітизації урбанофлори Харкова є середнім серед 

порівнюваних та поступається більшості урбанофлор лісової і степової 

природних зон. Це пояснюється значною представленістю в досліджуваній 

флорі міста адвентивного елемента; апофітна фракція має лише третину від 

аборигенної фракції урбанофлори, тому індекси синантропізації та апофітизації 

урбанофлори Харкова є порівняно невеликими.  

 

345 

                      IAn = –––––––––––––– x 100 % = 31,6 % 

748 + 345 

 

Індекс антропофітизації досліджуваної урбанофлори є достатньо 

великим, що свідчить про значну участь видів адвентивних рослин у її 

формуванні. Це підтверджується також індексами археофітизації, кенофітизації 

та модернізації. Даний показник є найнижчим серед представлених урбанофлор 

степової зони, що пояснюється збереженням природних та напівприродних 

екотопів на території міста, до яких приурочено місцезростання аборигенної 

фракції урбанофлори Харкова. 

 

110 (Arch) 

                  IArch = ––––––––––––––– x 100 % = 10,1 %, 

748 + 345 
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де, Arch – археофіти 

 

235 (Ken) 

                   IKen = –––––––––––––––– x 100 % = 21,5 %, 

748 + 345 

де, Ken – кенофіти 

 

235 

                       IM = ––––––––– x 100 % = 68,1 %. 

345 

 

Індекс археофітизації відображає історичне поповнення міських флор 

алохтонними елементами. Значення індексу археофітизації найбільше в 

урбанофлорі Харкова та Познані, у решти досліджених урбанофлор воно 

коливається від 8,5 до 9,5. Порівняно з попереднім показником індекс 

кенофітизації підвищується в урбанофлорах Берліна і Харкова – в три рази, 

Чернігова, Кривого Рогу, Херсона та Миколаєва – в два рази, в Познані, 

Кіровограді і Маріуполі – в 1,5 рази. Таке зростання показника кенофітизації 

вказує на активну експансію видів адвентивних рослин і пріоритетну роль 

кенофітів у процесі синантропізації флори міст. Як і попередній показник, 

індекс модернізації виражений відсотком кенофітів у складі неаборигенного 

елемента урбанофлори і вказує на провідну роль кенофітів в адвентивних 

фракціях усіх порівнюваних урбанофлор, крім Кіровограду та Миколаєва, де 

кількість кенофітів трохи нижча за кількість археофітів.  

Таблиця  

Ступінь антропогенної трансформації різних урбанофлор 

Урбанофлори IS IАp IAn IArch IKen IM 

Харків 57,5 25,9 31,6 12,5 27,3 68,3 

Чернігів 50,0 22,8 27,1 8,85 18,3 67,4 

Познань 62,7 26,9 35,8 12,0 17,0 73,3 

Берлін − − 39,9 9,5 27,9 70,0 

Ужгород 56,6 32,2 24,3 − − − 

Донецьк–Макіївка 51,8 23,6 28,2 9,0 19 68,0 

Кіровоград 53,2 29,2 24,0 9,0 11,8 49,4 

Кривий Ріг 58,7 29,0 29,7 9,5 20,2 68,2 

Херсон 64,4 36,0 28,4 9,0 19,4 68,2 

Миколаїв 63,0 37,2 25,8 8,5 17,4 48,7 

Маріуполь 45,1 24,2 21,0 8,5 12,5 59,4 
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Отже, урбанофлора Харкова є синантропізованою та модернізованою за 

рахунок неаборигенного елемента флори міста.. Антропогенна трансформація 

урбанофлори відображається в показниках апофітизації, антропофітизації та 

модернізації, індекси яких є високими. Порівняння показників IS, IАp, IAn, 

IArch, IKen, IM урбанофлори Харкова з іншими урбанофлорами показало, що їй 

властива подібність між окремими показниками порівнюваних урбанофлор. Це 

пов’язано з тим, що досліджувана урбанофлора розташована в лісостеповій 

природній зоні та має ознаки лісових та степових зон. 
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Annotation. We evaluated the presence and the distribution of invasive species 

of fungi in Ukraine and Europe. Area, substrates, rot types and the spreading in 

habitats of 13 species of invasive aphyllophoroid fungi was presented. 

 

Інвазійні види живих організмів становлять загрозу біорізноманіттю у 

всьому світі. Хоча гриби є однією із найбільших груп біоти, проте у 

європейських базах інвазивних видів вони малочисельні [1]. Всього чотири 

види грибів, патогенів рослин і тварин, зазначаються як найнебезпечніші у 

світі: Aphanomyces astaci Schikora (відділ Oomycota), що викликає чуму 

річкових раків та походить із Північної Америки; Ophiostoma novo-ulmi Brasier 

(Ascomycota), спричиняє голландську хворобу в’язів, азійського походження; 

Phytophthora cinnamomi Rands (Oomycota) – призводить до загибелі багатьох 

рослин (фітофтороз), північноамериканський вид; Seiridium cardinale (Wagener) 

Sutton et Gibson (відділ Ascomycota), викликає рак кипарисів, походить з 

Північної Америки.  

Серед афілофороїдних грибів у екосистемах Європи відомо 13 інвазійних 

видів. 54,5 % приурочені до живих хвойних дерев та їх субстратів, формують 

бурі гнилі. 36,4 % заселяють субстрати переважно листяних дерев (білі гнилі 

деревини). Лише один вид, Ramaria murrillii (Coker) Corner (9,1 %), трапляється 

на вапняних, піщаних ґрунтах пасовищ (табл.). 

Таблиця  

Інвазійні види афілофороїдних грибів Європи 

Вид гриба [1] Ареал [1] Субстрати Тип гнилі 
Ценози за 

EUNIS [2] 

1 2 3 4 5 

Antrodia variiformis 

(Peck) Donk 
Франція хвойні дерева Бура гниль G, І 

Athelia rolfsii (Curzi) 

C.C. Tu et Kimbr. 

(у стадії анаморфи 

Sclerotium rolfsi Sacc.) 

Поширений 

на всіх 

континентах, 

космополіт 

Близько 170 видів 

рослин, особливо 

сільськогосподарських 

Склероційна 

гниль 
G, І 

Ceratobasidium bicorne 

J. Erikss.et Ryvarden (у 

стадії анаморфи 

Rhizoctonia) 

Фінляндія хвойні дерева Бура гниль G, І 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 

Ganoderma pfeifferi 

Bres. 
Польща листяні дерева Біла гниль G, І 

G. resinaceum (Boudier) 

Patouillard 
Польща листяні дерева Біла гниль G, І 

G. tsugae Murrill Франція хвойні дерева Бура гниль G, І 

Heterobasidion 

irregular Garbel. et 

Otrosina  

Італія 
хвойні, іноді листяні 

дерева 
Бура гниль G, І 

H. parviporum Niemelä 

et Korhonen 
Австрія 

хвойні, іноді листяні 

дерева 
Бура гниль G, І 

Inonotus rickii (Pat.) 

D.A. Reid  

Тропічні і 

субтропічні 

райони 

листяні дерева Біла гниль G, І 

 Flaviporus 

brownei (Humb.) Donk 

(syn. Irpex brownei 

(Humb.) Kotir. et 

Saaren.) 

Франція хвойні дерева Бура гниль G, І 

Ramaria murrillii 

(Coker) Corner 
Франція 

Вапняні, піщані 

ґрунти пасовищ 
- Е 

Всього: 11 видів 

 

На Україні зареєстровано 1286 інвазійних видів організмів, з яких 29 

видів грибів [1]. Серед афілофороїдних грибів два види: Ganoderma resinaceum 

(Boudier) Patouillard (Закарпаття, Карпати, Лісостеп та Лівобережний Степ) та 

Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk (Закарпаття, Карпати, Полісся та Степ) [3]. 

Ganoderma resinaceum є видом-криптофітом, що викликає розвиток білої гнилі 

багатьох листяних дерев; а Pycnoporellus fulgens – адвентивним видом для 

екосистем Європи (викликає буру гниль хвойних та листяних дерев, походить з 

Північної Америки). 

Знання інвазійних видів, шляхів їх проникнення та поширення у 

екосистемах дасть змогу запобігати їх неконтрольованому розповсюдженню у 

природні біотопи. 
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Annotation. The article considers the peculiarities of functioning and 

environmental problems of minor rivers. The studying results of minor rivers 

phytodiversity are represented in the article. As a result, the typical, adventitious and 

rare species as well as their spread was determined. 

 

Актуальність. Серед різноманітних та складних проблем гідробіології  і 

вивчення водних ресурсів, одну із головних займає проблема малих річок, яка 

охоплює широкий спектр питань. Одним з яких є дослідження їх 

фіторізноманітності, визначення типових, адвентивних, рідкісних видів і 

особливості їх поширення, що дасть змогу охарактеризувати сучасний стан 

малих річок та спрогнозувати їх подальший розвиток, а також розробити заходи 

раціонального їх використання і охорони.  

Мета. Розкрити особливості функціонування малих річок басейну Десни, 

визначити їх екологічні проблеми. З’ясувати особливості фіторізноманіття 

території дослідження з визначенням типових, адвентивних та рідкісних видів. 

Об’єкт та методи досліджень. Об’єкт дослідження гідрофільне 

фіторізноманіття малих річок басейну р. Десна. Виконання дослідження 

передбачало поєднання маршрутно-польових експедиційних досліджень 

обраного регіону, збір відповідного польового матеріалу, картографічні 

обробки поширення рідкісних видів біорізноманіття та аналіз одержаних 

практичних даних для теоретичного узагальнення. 

Основні результати. Малі річки містять у собі основну масу запасів 

прісних вод України і відіграють величезну роль в життєдіяльності населення. 

При великій значимості, вони зазнають значного впливу, що призводить до  

негативних і часом незворотних наслідків деградації цих водних об’єктів. 

Швидкими темпами відбувається деградація малих річок. Вони відзначаються, з 

одного боку, високим ступенем забруднення, а з іншого – невеликою стійкістю 

або потенціалом самоочищення. В умовах інтенсивної господарської діяльності 

відбуваються процеси замулення, відчутно впливають на стан малих річок стічні 

води від тваринницьких ферм, ерозійні процеси в прибережних смугах річок, які в 

свою чергу, пов’язані з високим ступенем розораності територій. 

Чернігівська область характеризується розвиненою гідрографічною 

мережею, яка належить до басейнів великих річок Десна та Дніпро. За своїм 

режимом річки області належать до типу рівнинних, переважно снігового 

живлення. Живляться річки також ґрунтовими водами, зокрема влітку і взимку. 

Характерною особливістю водного режиму, особливо поліської частини 
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області, є відносно інтенсивне підняття рівня води на початку весни, 

здебільшого один максимум за весняний період, поступовий спад рівнів і 

порівняно низьке стояння вод протягом літнього сезону, з незначними 

короткочасними підняттями після дощів. 

Всього на території області протікає 1570 річок загальною довжиною 

8369 км. Відповідно до класифікації річок України, це 2 великих річки – Дніпро 

(124 км) та Десна (505 км), 8 середніх – Сож, Трубіж, Супій, Удай, Судость, 

Сейм, Снов, Остер (загальна протяжність 723 км) та 1560 малих річок (загальна 

протяжність 7017 км). Серед малих річок 160 мають довжину більше 10 км 

(загальною протяжністю 3699 км) та 1400 мають довжину менше 10 км 

(загальною протяжністю 3318 км).  

Річку Десна наповнюють близько чотирьох тисяч малих приток. 

Природні ресурси Десни мають важливе значення для розвитку продуктивного 

потенціалу Дніпра. До основних приток р. Десна відносяться середні річки 

Судость, Снов, Остер та Сейм. Всього у басейні р. Десна в межах Чернігівської, 

Сумської та Київської областей протікає 1158 малих річок загальною 

довжиною 7065 км. У межах Чернігівської області протяжність малих річок 

басейну р. Десни становить 4768 км. Малі річки мають ряд особливостей, які 

впливають не тільки на їх функціонування, а й створюють умови для зростання 

своєрідних рослинних угруповань. В Україні нараховується понад 100 видів 

вищих водних рослин різних життєвих форм, цикл яких тісно пов’язаний з 

водою [1]. Традиційний розподіл даної групи рослин полягає у їх розподілі на 

прибережноводні, водні плаваючі і занурені [5]. 

У прибережній смузі найбільш поширені такі види як очерет звичайний 

(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), рогіз вузьколистий (Typha 

angustifolia L.), рогіз широколистий (Typha latifolia L.), лепешняк великий 

(Glyceria maxima (C.Hartm.) Holmberg), лепешняк плаваючий (Glyceria fluitans 

L.)стрілолист стрілолистий (Sagittaria sagittifolia L.), їжача голівка пряма 

(Sparganium erectum L.), сусак зонтичний (Butomus umbellatus L.), , очеретянка 

звичайна (Phalaroides arundinacea (L.)Rausch.),),  лепеха звичайна (Acorus 

calamus L.), образки болотні (Calla palustris L.), півники болотні (Iris 

pseudoacorus L.), калюжниця болотна (Caltha palustris L.) тощо [2].  

Водні рослини у водоймі займають два основних біотопи – товщу води 

(пелагіаль) та дно (бенталь). Одні з них – рослини з плаваючими листками:  

сальвінія плаваюча (Salvinia natans (L.) All.), рдесник плаваючий (Рotamogeton 

natans L.), жабурник звичайний (Hydrocharis morsus-ranae L.), водяний різак 

алоєвидний (Stratiotes aloides L.), ряска мала (Lemna minor L.), ряска 

триборозенчаста (Lemna trisulca L.), спіродела багатокоренева (Spirodela 

polyrrhiza (L.)Schleid), гірчак земноводний (Persicaria amphibia L.), глечики 

жовті (Nuphar lutea (L.) Smith), латаття біле (Nymphaea alba L.), тощо [3]. 

Інші – рослини повністю занурені у воду представлені такими видами: 

рдесник блискучий (Potamogeton lucens L.), рдесник пронизанолистий 

(Potamogeton perfoliatus L.), елодея канадська (Elodea canadensis Michx.), кушир 

занурений (Ceratophyllum demersum L.), кушир підводний (Ceratophyllum 

submersum L.), плавушник болотний (Hottonia palustris L.) тощо [4]. 
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Серед адвентивних видів характерних для ценозів  малих річок є череда 

листяна (Bidens frondosa L.), лепеха звичайна (Acorus calamus L.), елодея 

канадська (Elodea canadensis Michx.). 

Рідкісними видами характерними для регіону дослідження виступають 

водні релікти, які занесені до Червоної книги України, а саме: сальвінія 

плаваюча (Salvinia natans (L.) All.), водяний гріх плаваючий (Trapa natans L.), 

плавун щитолистий (Nymphoides peltata S.G. Gmel.) [1]. Особливості їх  

поширення пов’язані з проточністю малих річок, їх водністю та гідрохімічними 

показниками води. 

Висновки. Малі річки виступають, осередками багатого видового складу 

рослинних угруповань. Внаслідок антропогенних впливів на малі річки, 

відбувається вплив на їх фітоценотичну складову, яка також зазнає змін. 
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The article provides the forecast of changes of vegetation cover of reservoirs based 

on analysis of identified peculiarities and dynamic trends of higher aquatic vegetation of 
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different types of water objects in the valley of the Siverskyi Donets River. The 

classification scheme has been developed and the predominance of hydrogenous and 

eutrophogenic changes of higher aquatic vegetation because of anthropogenic 

transformation of ecotopes has been determined. As a result of such dynamic processes, 

the eurytopic coenoses are spreading, the number of localities of rare communities are 

decreasing, and the nontypical coenoses with the participation of adventive species are 

being formed. 

 

Долина Сіверського Дінця, найбільшої річки Східної України, розташована 

в межах двох фізико-географічних областей та на межі трьох геотектонічних 

структур, що обумовлює високий рівень її ландшафтного і біологічного 

різноманіття. У зв’язку зі значним антропогенним навантаженням на рослинний 

покрив та недостатнім водозабезпеченням особливо гостро постає проблема 

оцінки стану водних екосистем регіону та складання прогнозу їх подальших змін. 

Вищій водній рослинності, невід’ємному компоненту водойм, притаманна значна 

динамічність. Дослідження її динаміки дозволить з’ясувати закономірності змін 

рослинного покриву водойм, які відбуваються внаслідок значного антропогенного 

впливу на водні екосистеми досліджуваного регіону. Крім того, вивчення 

динаміки вищої водної рослинності дозволяє скласти прогноз щодо темпів, 

спрямованості змін, проходження відновлювальних сукцесій, реакції фітоценозів 

на вплив тих чи інших факторів. Метою даної роботи є складання прогнозу 

розвитку рослинного покриву водойм на основі встановлених напрямків змін 

вищої водної рослинності долини р. Сіверський Донець.  

Об’єктом дослідження є вища водна рослинність долини р. Сіверський 

Донець. Матеріалами слугують геоботанічні описи, виконані автором під час 

польових досліджень у різних типах водойм долини Сіверського Дінця протягом 

2010-2016 рр. Збір матеріалу проводився з використанням класичних 

геоботанічних методів: рекогносцирувального, детально-маршрутного та 

напівстаціонарного, а також окомірного еколого-ценотичного профілювання [9]. 

Під час проведення досліджень застосовувалися методи, що використовуються 

при роботі з водною рослинністю [5]. Класифікація вищої водної рослинності 

проводилася за еколого-флористичним методом. Динаміка рослинності вивчалася 

за допомогою непрямих методів: шляхом встановлення сукцесійних (часових) 

зв’язків на основі вивчення просторових (екологічних та фітоценотичних) рядів 

угруповань шляхом закладання еколого-ценотичних профілів [1]. Назви 

синтаксонів наведені відповідно до правил третього видання Міжнародного 

кодексу фітосоціологічної номенклатури (ICPN) [11], номенклатура таксонів – за 

«Vascular plants of Ukraine: A nomenclatural checklist» [10]. 

Зміни вищої водної рослинності долини р. Сів. Донець характеризуються 

різноманіттям, що обумовлено географічним розташуванням регіону, наявністю 

різних типів водойм та дією антропогенного фактору. Останній проявляється у 

прямому забрудненні території (скидання неочищених стічних вод, побутового і 

технічного сміття, органічних речовин безпосередньо у водойми або на їх 

прибережні ділянки) або опосередкованому (забруднення територій водозбору, 

зміни гідрологічного режиму у зв’язку з будівництвом гідроспоруд). На сучасному 
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етапі антропогенний вплив на динаміку рослинного покриву долини р. Сів. 

Донець є визначальним. Найсуттєвіші зміни вищої водної рослинності регіону 

відбулися під впливом активного гідробудівництва, створення штучних водойм, 

зарегулювання русел річок, які проводилися у 50-70 рр. ХХ ст. у зв’язку з 

вирішенням проблем водопостачання, гідроенергетики, зрошення, рибного 

господарства та ін. Це призвело до змін гідрологічного режиму водойм, що 

проявилося у їх замуленні, осушенні, рудералізації заболочених територій, 

зниженні рівня ґрунтових вод. Крім того, у регіоні значно поширені зміни вищої 

водної рослинності, які відбуваються внаслідок забруднення води та 

евтрофування водойм. 

Класифікаційна схема змін вищої водної рослинності долини р. Сів. 

Донець складена з використанням робіт В.Д. Александрової, Б.М. Міркіна, Т.Б. 

Чинкіної, А.А. Куземко, Л.М. Борсукевич [1, 2, 6-8]. 

Зміни вищої водної рослинності регіону поділяємо на природні і 

антропогенні (рис. 1). Природні зміни представлені автогенними 

(гідрообдукційні процеси сингенезу і ендоекогенезу), екзогенними 

гологенними (гідрогенні, евтрофогенні) та гейтогенними (зоогенні). 

Антропогенні екзогенні зміни представлені катастрофічними 

(гідрострукціогенні), гологенними (гідрогенні, евтрофогенні) та гейтогенними 

(фенісекціальні, гідроконтамінаціогенні, термогенні, рекреаційні, зоогенні). 

Прогноз змін вищої водної рослинності долини р. Сів. Донець розроблено 

на основі аналізу простеженої динаміки рослинного покриву різних типів 

водних об’єктів регіону, виявлених закономірностей і тенденцій [4]. На 

сучасному етапі комплексний вплив антропогенних факторів визначає характер 

змін, прискорює проходження екзогенних сукцесій вищої водної рослинності, 

серед яких у долині р. Сів. Донець переважають гідрогенні та евтрофогенні. 

Результатом таких динамічних процесів є трансформація та деградація 

угруповань вищої водної рослинності внаслідок антропогенного евтрофування 

водойм, змін гідро- і терморежиму, прямого забруднення водних об’єктів, 

рекреаційного навантаження [3]. У зв’язку зі змінами гідрологічного режиму 

відбуватиметься поширення евритопних угруповань вищої водної рослинності, 

заміщення рідкісних ценозів. Ті ж процеси будуть спостерігатися при 

подальшому посиленні антропогенного евтрофування водойм. В результаті, 

майже на всій території формуватимуться флористично і ценотично 

неповночленні угруповання вищої водної рослинності. За таких умов під 

загрозою зникнення опиняються ценози, які знаходяться у регіоні на південній 

межі поширення (Nymphaeetum candidae, Ceratophylletum submersi) та 

стенотопні угруповання (Wolffietum arrhizae, Ceratophylletum tanaitici, 

Potametum sarmatici, Trapetum natantis (вірогідно зниклі), Batrachietum rionii). В 

той же час, під впливом ТЕС відбуватиметься поширення термофільних ценозів 

(Elodeetum canadensis, Potameto perfoliati-Vallisnerietum spiralis та угруповань з 

домінуванням Pistia stratiotes). 
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Рис. 1 – Схема змін вищої водної рослинності долини  

р. Сіверський Донець 
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РОСЛИННОСТІ ДОЛИНИ р. 

СІВ. ДОНЕЦЬ 
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Посилення алювіальних процесів у водоймах, підвищення рівня 

ґрунтових вод в результаті зарегулювання стоку, будівництва гідроспоруд 

зумовить збільшення площ повітряно-водних угруповань широкої екологічної 

амплітуди (Phragmitetum australis, Typhetum angustifoliae, Glycerietum maximae). 

В результаті посилення рекреаційного навантаження відбуватиметься  

трансформація ценозів вищої водної рослинності в місцях відпочинку. При цьому 

збільшуватиметься площа синантропних угруповань, сформованих найбільш 

стійкими до рекреаційного навантаження видами (Bidens tripartita L., Potentilla 

anserina L., Polygonum aviculare L.). Такого типу змін зазнають передусім міські 

водойми та ті, які розміщені поблизу великих населених пунктів.  

Активізація рибного господарства призведе до збільшення площ, 

зайнятих зануреною водною рослинністю. Однак, внаслідок накопичення 

значної кількості органічних сполук у таких водоймах, будуть формуватися 

флористично бідні ценози, утворені переважно видами-евтрофами 

(Ceratophylletum demersi, Potametum pectinati, Potametum crispi тощо). 

Таким чином, у загальних рисах розвиток рослинного покриву водойм 

долини р. Сів. Донець відзначається наступними тенденціями:  

 зменшенням площ, зайнятих справжньою водною та збільшенням – 

зайнятих повітряно-водною рослинністю; 

 зникненням, чи зменшенням кількості локалітетів рідкісних ценозів та 

збільшенням площ, зайнятих евритопними угрупованнями або розрідженими 

моновидовими заростями; 

 заміною мезотрофних видів евтрофами; 

 формуванням нових, нетипових для регіону, ценозів за участю 

адвентивних видів (Pistia stratiotes) внаслідок антропогенного впливу на 

екосистеми. 
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Актуальність. Чернігів – давнє та мальовниче місто з багатою історією та 

неповторним природним ландшафтом. Згідно з фізико–географічним 

районуванням (Національний атлас України, 2009) [2] місто Чернігів 

знаходиться в регіоні Чернігівського Полісся. Географічне положення 

(координати 48°37'N22°18'Е), площа міста становить 78 квадратних кілометрів . 

Збереження різноманітності дендрофлори в системі охоронних територій та 

в умовах культури забезпечує існуюча мережа природно–заповідного фонду, що 

виступає як сукупність природних територій та об’єктів (заповідники, заказники, 

заповідні урочища, пам’ятки природи, національні природні та регіональні 

ландшафтні парки), так і об’єктів колекційно–паркового типу (ботанічні сади, 

дендрологічні та зоологічні парки, парки–пам'ятки садово–паркового мистецтва), 

які мають певний статус (загальнодержавного або місцевого значення), 

знаходяться під особливою охороною держави і складають національне 

багатство України [2]. Більшість об’єктів, у яких охороняється дендрофлора, 

мають значну наукову, історико–культурну, освітню, естетичну, рекреаційну та 

оздоровчу цінність [1]. 

Багатовікові дерева є свідками багатьох історичних подій та пов’язані із 

життям багатьох відомих постатей. Вони мають естетичну, культурну, освітню, 

природничу та туристичну цінність. Інвентаризації та охороні підлягають 

рідкісні, своєрідні, меморіальні та вікові дерева. На території зеленої зони міста 

Чернігова під час дослідження нами виявлено багатовікові дерева, які в 

перспективі можуть отримати природоохоронний статус – ботанічна пам'ятка 

природи, що в подальшому  забезпечить належну охорону та догляд за цими 

рослинами. 

Мета дослідження: оцінити стан та провести інвентаризацію ботанічних 

пам'яток природи в структурі природно–заповідного фонду м. Чернігова і 

розробити обґрунтування щодо заповідання нових вікових дерев. 

Об’єкт дослідження: вікові дерева зеленої зони м. Чернігова.  

Предмет дослідження: підходи до вивчення та визначення вікових дерев та 

особливості сучасного стану природно-заповідного фонду м. Чернігова. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

✓ проаналізувати літературні джерела та матеріали досліджень і навести 

особливості формування  природно–заповідного фонду;  

✓ охарактеризувати цінність та перспективи охорони вікових дерев у 

природно-заповідній мережі; 

✓ провести інвентаризацію ботанічних пам'яток природи в структурі 

природно-заповідного фонду м. Чернігова; 

✓ провести комплекс заходів щодо визначення нових багатовікових дерев, 

розробити наукові обґрунтування щодо заповідання та програму заходів 

догляду. 

Методи досліджень. Обстеження та інвентаризація нами проводилася 

згідно із загальноприйнятими методиками. Для кожного вікового дерева нами 

визначено: окружність стовбура біля основи; діаметр стовбура на висоті 1,3 м 

та розраховувалася за формулою; діаметр крони; висоту дерева визначали за 

допомогою висотоміра; загальний стан (у балах); прямизну стовбура (у балах); 
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для кожного дерева відмічено наявність пошкоджень. Програма заходів 

догляду за досліджуваними віковими деревами включала заходи, зокрема: 

картографування об’єктів дослідження, лікування пошкоджень, ліквідування 

морозобоїн, дупел, боротьба зі шкідниками та ін. 

Результати дослідження. Пам’ятки природи – це окремі унікальні 

природні утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне, 

пізнавальне і культурне значення, метою є збереження їх у природному стані 

[3]. Згідно з класифікацією Міжнародного союзу охорони природи, пам’ятка 

природи має природоохоронну категорію III, проміжну між національними 

парками і заказниками [3]. Залежно від характеру, походження і необхідного 

режиму охорони пам’ятки природи поділяються на такі типи [3]: 

✓ комплексні (ділянки мальовничих місцевостей, еталонні ділянки 

недоторканної природи, природні ландшафти унікальними формами рельєфу та 

ін.); 

✓ ботанічні (місця зростання цінних, реліктових, ендемічних, рідкісних і 

зникаючих видів рослин; цінні лісові масиви та ділянки; окремі гаї, дерева-

довгожителі та їх групи, дерева, що мають особливе значення та ін.); 

✓ зоологічні (місця проживання цінних, реліктових, ендемічних, рідкісних і 

зникаючих видів тварин та ін.); 

✓ гідрологічні (витоки річок, водно–болотні комплекси, ділянки заплав 

невеликих річок, ділянки морського узбережжя, окремі водні об’єкти, природні 

гідромінеральні комплекси та ін.); 

✓ геологічні (опорні розрізи, геолого–географічні полігони, прояви карсту, 

печери, гроти, окремі скелі та ін.). 

До 2008 р. в Україні заповідано близько 2600 вікових, меморіальних та 

унікальних дерев, але 45 тисячолітніх дерев України, з 52-х виявлених не мають 

охоронного індивідуального статусу пам’ятки природи, а протягом ХХ ст. 

шість дубів віком 1000–1500 років було знищено [3].  

Сучасна структура ПЗФ міста Чернігова налічує 22 об’єкти, а в якості 

ботанічних пам’яток місцевого значення – 15 об’єктів (таблиця) [2]. Більшість 

об’єктів природно–заповідного фонду міста Чернігова створено у 60 – 70-і роки 

ХХ ст., це були переважно території ботанічних пам’ятки природи незначної 

площі – багатовікові дерева (11), які на сучасному етапі знаходяться у 

задовільному або доброму стані, а окремі з них (в урочищі «Маліїв рів») 

потребують лікування стовбурів та запобігання подальшому руйнуванню. Для 

охорони та збереження вікових дерев нами пропонуються наступні заходи: 

проведення щорічного моніторингу по вивченню стану вікових дерев – 

ботанічних пам’яток природи; встановлення інформаційних щитів та 

охоронних знаків (де вони відсутні); огородження вікових дерев на територіях з 

інтенсивною рекреацією; проведення лікувально–оздоровчих заходів 

(пломбування дупел, пошкоджень та ін.); просвітницька робота з населенням м. 

Чернігова щодо збереження вікових дерев; виявлення та розробка наукових 

обґрунтувань та внесення вікових дерев до структури природно–заповідного 

фонду з метою їх охорони. 
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Таблиця  

Перелік ботанічних пам’яток місцевого значення природно-заповідного 

фонду м. Чернігова  

№ 

п/п 

Назва об’єкту 

ПЗФ 

О
со

б
л
и

в
о
ст

і,
 

в
ік

, 
к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
со

б
и

н
 

П
л
о
щ

а,
 г

а 

М
іс

ц
е 

зн
ах

о
д

ж
ен

н
я 

Р
ік

 с
тв

о
р
ен

н
я 

1 2 3 4 5 6 

1 
Багатовіковий 

дуб 
близько 400 р. 0,01  вул. Л.Толстого, 90 1964  

2 
Багатовіковий 

дуб 
понад 300 р. 0,01  

вул. Інтерна-ціоналістів, 

45 
1989 

3 
Багатовіковий 

дуб 
понад 250 р. 0,01  

заповідне урочище 

"Святе" 
1989 

4 Багатовікові дуби понад 250 р. 0,02  
заповідне урочище 

"Святе" 
1964 

5 Багатовікові дуби 
2 особини віком 

понад 200 р. 
0,02  вул. Коцюбинсь-кого, 20 1989 

6 Віковий дуб понад 200 р. 0,01  вул. Магістрацька, 19 1977 

7 Віковий дуб 250 р. 0,01  вул. Пушкіна 1972  

8 Віковий дуб понад 200 р. 0,01  вул. Коцюбинсь-кого, 12 1989 

9 
Група багато-

вікових дубів 

7 особин віком 

300–400 рр. 
0,07  Парк Міський сад 1972 

10 
Група багато-

вікових дубів  

3 особини віком 

250–400 рр. 
0,03  вул. Шевченка, 95 1972 

11 
Група багато-

вікових дубів  

5 особин віком 

250–400 рр. 
0,05 вул. Шевченка, 97 1972 

12 
Група багато-

вікових дубів 

4 групи дубів,                        

17 особин віком               

300–350 рр. 

0,5  
урочище  

Маліїв рів 
1972 

13 
Старовинна 

ялинова алея  

23 особини ялини 

звичайної понад 100 

р. 

0,05  вул. Шевченка, 54 1964 

14 
Багатовіковий 

дуб 
понад 300 р. 0,01  вул. 1-го травня, 31 1989 

15 
Група вікових 

насаджень 

26 особин: 1 – дуб 

звичайний (250 р.), 

14 – липа серцелиста 

(до 100 р.); 19 – клен 

гостролистий (100 

р.); 1 – сосна 

звичайна (90 р.) 

0,2  вул. Шевченка, 57 1964 

 

Туристична цінність багатовікових дерев полягає в тому, що кожен 

відвідувач славетного міста Чернігова зможе ближче познайомитися з історією 

України через «живий пам’ятник» природи – багатовікове дерево. Серед них 

група багатовікових дубів «Маліївські дуби» складається з 17 дерев віком 300–
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400 років, які розташовані на схилах урочища «Маліїв рів». Згідно місцевих 

переказів, саме в цьому лісі, біля дороги на м. Київ, ще в князівські  часи 

«господарював» розбійник Малій, а «шати» крон цих дубів «споглядав» Ілля 

Муромець. Вражає своєю величчю, кремезністю та монументальністю 500–

річний дуб на території парку пам’ятки садово–паркового мистецтва «Болдині 

гори», які є некрополем з язичницьких та князівських часів, де знаходяться 

Антонієві печери та ряд меморіальних поховань різних часів.  

З метою охорони, збереження в природному стані вікових дерев 

Чернігова, які мають естетичну, наукову та природоохоронну цінність, на 

виконання законів України «Про природно–заповідний фонд України» нами 

розроблено наукові обґрунтування створення нових об’єктів, яким доцільно 

надати природоохоронний статус – ботанічна пам’ятка природи місцевого 

значення та передано до впровадження в Департамент екології та природних 

ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації [2]. П’ять груп 

багатовікових дерев, історико–меморіальної та дендрологічної цінності [1, 2]: 

вікові дерева бувшої поміщицької садиби Г.М. Глібова, Сосна Василя 

Ялоцького, Липа губернатора O.K. Анастасьєва, Дуб архієпископа, Ясен 

Святителя Феодосія): група вікових дерев Чернігівського Дитинця  – Quercus 

robur L. (3 особини (далі особ.), вік від 100-200 рр.), Tilia americana L. (1 особ., 

150 р. ), Larix decidua Mill. (1 особ., біля 100 р.), Picea abies (L. ) Karst. (6 особ., 

біля 100 р.); Ясен Святителя Феодосія – Fraxinus excelsior (1 особ., біля 100 р.) 

на території Елицького монастиря; вікова Pinus sylvestris L. регіональний 

ландшафтний парк «Ялівщина» на території агробіостанції Чернігіського 

обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді – (1 особ., біля 

150 р.); група вікових дерев на території ЧНТУ та інституту мікробіології – 

Picea abies L. (1 особ., понад 100 р.), алея з Aesculus hippocasranum L. (4 особ., 

понад 100 р.), алея з Tilia cordata (6 особ., біля 100 р.), (4 особ., біля 100 р.); на 

території ЗНЗ №16 – Picea  abies L. (1 особ., понад 100 р.), алея з Aesculus 

hippocasranum L. (6 особ., понад 100 р.).  

Висновки. Отже, в результаті дослідження проведено інвентаризацію 

вікових дерев та оцінено стан п’ятнадцяти ботанічних пам'яток природи 

структури ПЗФ м. Чернігова. Нами розроблено наукові обґрунтування п’яти 

груп вікових дерев щодо збереження та подальшої охорони і передано до 

впровадження в Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської 

обласної державної адміністрації.  
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БІОМОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД КЛАСИФІКАЦІЇ 

РІЗНОРІВНЕВИХ ФЛОРИСТИЧНИХ ТА ЦЕНОТИЧНИХ СИСТЕМ 

(НА ПРИКЛАДІ НПП «ПИРЯТИНСЬКИЙ») 

Коваленко О. А. 

Національний науково-природничий музей НАН України, м. Київ 

e-mail: corydalis@ukr.net 

 

Annotation. Biomorphological structure of flora of National nature park 

“Pyryatynsky” is analyzed. It was found, that biomorphological structure is typical 

for the regional floras of temperate latitudes Holarctic. The dominance of semi-

rosette and non-rosette, non-rhizome and short-rhizome herbaceous perennials with 

summer-green type of vegetation is discussed. The main topic of article is a 

distribution of life forms in the floristic systems of different hierarchical level.  

Biomorphological structure of alien faction has thermophilic character. The 

distribution of life forms within ecocoenofitons and coenofloras mark specific 

environmental conditions of the fitosystems and has a value indicator of the ways of 

their ecological and historical development, the nature of adaptations to 

environmental conditions and anthropogenic pressure. 

 

Біоморфологічний аналіз є інформативним методом класифікації 

різнорівневих флористичних та ценотичних систем, що знайшов своє 

застосування у порівнянній флористиці, фітосоціології та популяційній біології. 

Біоморфологічна структура флори є наочним відображенням давніх та сучасних 

процесів флорогенезу, а її аналіз дозволяє виявити шляхи морфолого-

фізіологічних пристосувань рослин до еколого-ценотичних умов конкретних 

місцезростань, визначити на основі лабільності життєвих форм широту їхньої 

екологічної пластичності та виступає надійним критерієм адаптації флори до 

антропогенного впливу.  

Особливої актуальності набувають дослідження біоморфологічної 

структури різнорівневих фітосистем природно-заповідних територій найвищого 

рангу, однією з яких є Національний природний парк (далі НПП) 

«Пирятинський», що був створений у 2009 р. на площі 12028,42 га.  
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Дослідження рослинного покриву НПП «Пирятинський» проводилось 

протягом 2008–2015 рр. із використанням маршрутно-польових флористичних, 

геоботанічних, варіаційно-статистичних та популяційно-біологічних методів. 

Біоморфологічний блок аналізу флори включає 10 параметрів, які 

диференціюють види згідно з основною життєвою формою у розумінні І. Г. 

Серебрякова [6], а також за елементами лінійної системи біоморф В. М. 

Голубєва [2]: типом надземних пагонів, типом кореневої системи, типом 

підземних пагонів та характером вегетації. Ці відомості доповнюються 

біологічними характеристиками способу запилення [8], дисемінації [4], 

забарвлення квітки [1, 2, 5, 7], ступеню опушення пагонів рослин [1] та 

фенології цвітіння. 

Багатофакторний аналіз здійснювали в програмі Statistica for Windows v. 

7.0 (StatSoft). 

У спонтанній флорі НПП ,,Пирятинський“ переважають трав’янисті 

полікарпіки (718; 61,1 %), чисельність яких майже втричі вища, ніж 

монокарпіків (250; 21,1 %). Ще сильніше їхнє домінування виражене в 

аборигенній фракції флори (673; 69,6 % та 143; 14,8 % відповідно), тоді ж як 

для адвентивної компоненти характерне обернене співвідношення цих 

життєвих форм – монокарпіки (107; 51,4 %) більш ніж удвічі чисельніші за 

полікарпіків (45; 21,63 %). Третю позицію у біоморфному спектрі спонтанної 

флори займають дициклічні монокарпіки (99; 8,4 %). Менше представлені в 

спонтанній флорі дерева (48; 4,1 %), проте їхня частка вагоміша в адвентивній 

фракції (23; 9,6 %), ніж в аборигенній (28; 2,9 %). Найменш чисельною 

життєвою формою флори є напівкущики (17; 1,5 %), з яких 12 видів (1,2 %) 

представлені в аборигенній фракції та 5 (2,4 %) – в адвентивній. Як і в 

більшості мезотермофільних флор Голарктичного флористичного царства у 

флорі НПП, «Пирятинський» спостерігається паритетне співвідношення рослин 

з безрозетковими (562; 47,8 %) та напіврозетковими (526; 44,8 %) надземними 

пагонами. Рослини з розетковими пагонами представлені 87 видами (7,4 %). За 

типом кореневої системи в спонтанній флорі НПП переважають 

стрижневокореневі (614; 52,3 %) види над мичкуватокореневими (548; 46,6 %), 

а рослин без коренів – 13 видів (1,1 %). 

У спонтанній флорі домінують безкореневищні (445; 37,9 %) види, що є 

прямим наслідком її антропогенної трансформації. В адвентивній фракції їхня 

частка становить 75,0 % (156 видів), в аборигенній – 29,9 % (289), де їм незначно 

поступаються короткокореневищні види (276; 28,5 %). Короткокореневищні види 

розташовуються на другому місці і в біоморфному спектрі спонтанної флори (284; 

24,2 %), причому з них лише 8 видів (3,8 %) є адвентивними. Термофільні 

ксеромезофільні умови степофітону, маргантофітону, псамофітону та екофітону 

остепнених лук пратофітону сприяють розвитку каудексових біоморф. 

Довгокореневищні види посідають вагоме місце у біоморфних спектрах 

спонтанної флори (167; 14,2 %) та її аборигенної фракції (161; 28,5 %), тоді ж як в 

адвентивній компоненті представлені лише 6 видів (2,9 %). Участь 

бульбокореневищних (21; 1,8 %), бульбоцибулинних (3; 0,3%) та цибулинних (19; 

1,6 %) видів у спонтанній флорі незначна.  
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За характером вегетації у флорі НПП «Пирятинський» домінують 

літньозелені рослини (691; 58,8 %), що зумовлено бореальними рисами клімату. 

Літньо-зимовозелені рослини (386; 32,9 %) майже вдвічі менш чисельні у 

спонтанній флорі НПП, проте їхня роль посилюється в аборигенній фракції 

(358; 53,7 %). Для 39 видів спонтанної флори характерний стійкий вічнозелений 

феноритмотип (3,3 %), більшість із них є елементами аборигенної фракції (36; 

3,7 %) і лише 3 (1,4 %) – адвентивні. 

Проведений аналіз екоценофітонів у багатофакторному просторі 71 

параметру біоморфологічної структури дозволив виокремити 2 фактори, що 

пояснюють 45,82 % дисперсії ознак. Найвагоміший вклад у перший фактор 

вносять параметри відносної участі дициклічних монокарпіків, видів з 

розетковими надземним пагонами, мичкуватокореневих, стриж некореневих, 

каудексових, коротко кореневищних та вічнозелених видів. Другий фактор 

складають переважно ознаки участі дерев, кущів, безрозеткових, 

безкореневищних рослин у флористичному складі екоценофітонів. За 

множиною параметрів біоморфологічної структури найбільш подібними є 

флорокомплекси степофітону та маргантофітону. Загалом всі екоценофітони з 

переважаючим мезофітним та мезоксерофітним вектором еволюції 

демонструють значну подібність на фоні чіткої відокремленості тамнофітону та 

дрімофітону, в яких широко представлені життєві форми дерев та кущів. 

Мезогігрофільні та гігрофільні флористичні комплекси гігрофітону та 

палюдозофітону демонструють тісну спорідненість, тимчасом як екологічно та 

флористично близький до них гідрофітон чітко відокремлюється від них у 

просторі біоморфологічних координат. 

Також показовою є диференціація ценофлор, дисперсія яких пояснюється 

двома факторами (86,67 %). Найбільший вклад у перший фактор здійснили 

параметри відносної кількості без розеткових, розеткових, 

стрижневокореневих, бульбоцибулинних, довгокореневищних та каудексових 

видів. Другий фактор пояснюється в основному параметрами питомої ваги 

дерев, травянистих полікарпіків, ефемерів, ефемероїдів, а також рослин з 

літньо-зеленим та літньо-зимовозеленим феноритмотипом. Спостерігається 

тісна інтеграція ценофлор Lemnetea, Littorelletea, Potametea, Scheuchzerio-

Caricetea, тимчасом як Phragmito-Magno-Caricetea виявилась тісно 

інтегрованою з ценофлорою класів Alnetea, Isoёto-Nano-Juncetea, групами 

галофільних та ценофлор квазі-природної рослинності – Galio-Urticetea, 

Bidentetea tripartitae, Agrostietea stoloniferae. Тісно інтегрованими є 

представники усіх лісових ценофлор, включно зі штучними лісонасадженнями 

класу Robinietea. Рудеральні ценофлори Agropyretea та Artemisietea, 

демонструючи чітку взаємну спорідненість, тимчасом як Chenopodietea тяжіє 

до сегетальної ценофлори Stellarietea.  

Таким чином, біоморфологічна структура флори НПП «Пирятинський» – 

типова для регіональних флор помірних широт Голарктики та відображає 

домінування безрозеткових та напіврозеткових, безкореневищних та 

короткокореневищних трав’янистих полікарпіків з літньозеленим типом 

вегетації. Адвентивний компонент зміщує розподіл біоморф у бік більш 
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термофільних флор. Співвідношення життєвих форм у межах екоценофітонів і 

ценофлор носить відбиток специфічних екологічних умов макрокомплексів 

флори та має індикаторне значення, виявляє шляхи їхнього еколого-

історичного розвитку, характер пристосувань до екологічних умов та 

антропогенного пресингу.  
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Annotation. In conditions of pollution of natural and artificial reservoirs 

Lysyansky district of Cherkasy region the question of researching the state of the 
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coastal water plant communities is actual, with the aim of monitoring, forecasting 

further development and preservation of species diversity. 

The analysis of floristic lists of the two ecotopes of the studied area is made: 

natural ponds and artificial careers. Natural ecotype dominates by the number of 

species. In the place of artificially created career colonization by plant species of 

wide ecological amplitude is observed.  

 

Водні рослини виконують ряд позитивних екологічних функцій, тому стан 

їх популяцій вказує, наскільки ефективно вони відіграють свою роль у водних 

екосистемах [1,3]. 

В умовах забруднення природних та штучних водойм Лисянського району 

Черкаської області актуальним є питання дослідження стану прибережно-

водних фітоценозів з метою їх моніторингу, прогнозування подальшого 

розвитку та збереження видової різноманітності. 

Метою дослідження було вивчення видового різноманіття прибережно-

водної флори в околицях с. Бужанка Лисянсько району Черкаської області, 

проведення біоморфологічного аналізу водних і прибережних рослин різних 

екотопів. Дослідження проводилися у весняно-літній період протягом 2015 – 

2016 рр. в околицях с. Бужанка Лисянського району Черкаської області в межах 

двох екотопів: природної водойми – водно-прибережна зона річки Гнилий 

Тікич та штучно створений кар’єр після видобування каменю. 

Визначено флористичний склад прибережно-водних угруповань околиць 

с. Бужанка. Більшість видів та родів (13,8 % та 14,0 %) прибережно-водної 

флори околиць с. Бужанка належить до родини Hydrocharitaceae 

(Жабурникові): жабурник або водокрас, тілоріз алоєвидний, валіснерія 

спіральна. Дещо меншою кількістю видів (8,3 %) та родів (3,6 %) представлена 

родина Cyperaceae (Осокові).  

За життєвими формами на обстеженій території переважають гігрофіти  

(26 видів – 68,5 %), гідрофіти представлені 10 видами – 26,3 %, гідатофітів 

визначено лише два види, що складає 5,2 % від загальної їх кількості.  

Здійснено аналіз флористичних списків двох екотопів району дослідження: 

природної водойми та штучно створеного кар’єру. За кількістю видів переважає 

екотоп природної водойми (34 види). Екотоп штучно створеного кар’єру 

нараховує лише 15 видів. На місці штучно створеного кар’єру спостерігається 

заселення видами широкої екологічної амплітуди. Прируслові дамби річки 

Гнилий Тікич представлені більш різноманітними за видовим складом болотно-

лучними угрупованнями. 

Результати дослідження можуть бути використані для моніторингу стану 

популяцій прибережно – водної рослинності околиць с. Бужанка Лисянського 

району Черкаської області, прогнозування їх подальшого стану та збереження 

видової різноманітності.  
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Annotation. In reservoirs the process of overgrowing have certain 

characteristics due to water level fluctuations, instability of geocomplexes. The 

overgrowing of newly alluvial islands withgeocomplexes begin with colonization of 

underwater species morphostructures diagnostic class Potametea. In the final stages 

forming groups of floodplain and shrubs. 

 

Актуальність. Зарегулювання Дніпра та інших річок України і створення 

водосховищ істотно змінило природну циркуляцію води, погіршило її якість, 

призвело до значних трансформацій річково-долинних ландшафтів та їх 

рослинного покриву [1].  

В Україні за останні десять років, у зв’язку із постійним збільшенням 

площі новоутворених геокомплексів та їх заростанням у штучних 

гідрооб’єктах, зросла кількість наукових робіт даного спрямування. У 

формуванні морфоструктур на всіх етапах їх розвитку  провідна роль належить 

рослинності, яка на цих екотопах в першу чергу виконує закріплюючу функцію. 

Питанням з вивчення формування гідроморфних ландшафтів водосховищ 

та їх заростання досі приділялася недостатня увага. 

На водосховищах процеси заростання мають певні особливості, які 

зумовлені, коливанням рівня води, нестабільністю геокомплексів. Крім, того на 

території водосховища поєднуються природні умови (подібні до річкових 

екосистем) та штучні (зумовлені постійним регулюванням рівня води протягом 

вегетації). У зв’язку з цим значний науковий і практичний інтерес становлять 

питання пов’язані з заростанням новостворених алювіальних острівних ділянок, 
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які, є спусковим механізмом майбутніх процесів, що відбуватимуться у 

водосховищах, зокрема і формування морфоструктур, які будуть призводити до їх 

обміління [5, 7]. 

Мета. Дослідити особливості формування та сингенетичні процеси 

новостворених алювіальних острівних ділянок Кременчуцького водосховища. 

Основні результати. Новостворені острівні алювіальні ділянки, це 

геокомплекси, які формуються в місцях активної акумуляції донних відкладів. 

Інтенсивно такі процеси проходять у верхній частині водосховища, значно 

повільніше – у нижній [1, 2, 5]. Накопичення донних відкладів зумовлено 

сумісним впливом води яку скидає Канівська ГЕС у верхній частині та 

поступовим уповільненням її течії. Крім, того у середній частині водосховища 

захисна дамба біля м. Черкаси, виконує роль фізичного бар’єру, яка призводить 

до зменшення швидкості руху води та сприяє постійному осіданню і затримці 

дисперсних частинок, що переносяться. Такі процеси подібні до аналогічних у 

природних екосистемах, а саме у річкових дельтах. Внаслідок накопичення 

алювіальних відкладів там відбувається формування, спочатку підводних, а 

потім і наземних морфоструктур.  

Саме цим і пояснюється найбільша кількість новостворених островів у 

верхів’ї водойми. Процес заростання таких територій має певні особливості, які 

пов’язані з інтенсивністю формування алювіальних наносів і вертикального 

росту поверхні дна новостворених екотопів. Утворення таких ділянок 

відбувається під впливом основного русла та у гирлових частинах річок приток 

р. Дніпро. У першому випадку накопичення алювіальних частинок проходить 

значно повільніше, ніж у другому. Це пов’язано з постійним рухом води 

основного русла, тоді як у гирлових ділянках, відбувається уповільнення течії. 

Загальна площа новостворених алювіальних острівних ділянок становить 

близько 14 %, від частки екотопів, які заростають. Сингенетичні зміни 

новостворених алювіальних острівних геокомплексів на водосховищі найбільш 

характерні для верхньої та середньої частин. Внаслідок постійної динамічності 

та нестійкості цих екотопів, процеси заростання відбуваються повільніше на 3-5 

років, ніж у природних екосистемах [2, 3].  

Заростання новостворених алювіальних острівних геокомплексів 

гирлових частин приток р. Дніпро розпочинаються з заселення підводних 

морфоструктур діагностичними видами класу Potametea (Potamogeton 

perfoliatus, Р. pectinatus, P. lucens). На наступній стадії (2-3 роки) при піднятті 

поверхні дна та зменшенні прямого впливу водосховища, переважають види 

алюофіти Bidens cernua, B. tripartita, Echinochloa crusgalli, Agrostis stolonifera та 

ін. Кінцевою стадією є формування угруповань справжньо-лучної рослинності 

порядків Galietalia veri та Arrhenatheretalia elatioris. Такий тип заростання 

характерний для геокомплексів верхньої частини водосховища, у середній 

частині зміни завершуються утворенням – болотної рослинності [4, 6].  

Новостворені алювіальні острівні геокомплекси основного русла, мають 

більшу глибину, ніж попередні ділянки. Їх заростання розпочинаються із 

заселення підводних морфоструктур видами класу Potametea (Рotamogeton 

pectinatus). Наступною стадією (3-5 роки) при поступовому піднятті рельєфу  
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дна у складі рослинних агрегацій з’являються види класів Phragmitо-Magno-

Caricetea (Alisma plantago-aquatica, Phragmites australis), Bidentetea tripartite 

(Bidens cernua, B. tripartita), Salicetea purpureae (Amorpha fruticosa, Salix alba, S. 

triandra). На кінцевих стадіях формуються угруповання заплавно-чагарникової 

рослинності Salici acutifoliae-Amorphaetum fruticocae, Myosotido palustris-

Salicetum albae [8].  

У нижній частині водосховища, заростання новостворених алювіальних 

ділянок відбувається лише поодинокими видами широкої екологічної 

амплітуди, з яких переважна більшість є адвентивними (Bidens frondosa, 

Amorpha fruticosa, Salix alba, Echinochloa crusgalli, Agrostis stolonifera, Petasites 

spurius та ін.), що зумовлено постійним розмиванням цих територій. 

Висновки. Проведені дослідження є початковим етапом вивчення 

сингенетичних змін острівних алювіальних ділянок штучних гідрооб’єктів. 

Наступним, з огляду на виключно важливу формуючу та закріплюючу роль 

рослинності в геокомплексах новостворених територій, мають бути враховані 

прогнози динамічних процесів під впливом антропогенних факторів (надмірне 

евтрофування, штучна зміна русел, намивання нових територій, рекреація). Ці 

завдання набувають актуальності у зв’язку з існуючими пропозиціями 

поступового спуску водосховищ, що призведе до виходу значних площ 

поверхні дна, які почнуть інтенсивно заростати.  
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The article is devoted to estimation of representation of modern of nature 

reserve fund in the context of functioning of the regional eco-network Cherkassy 

region. In efficiency of the natural-protected network of region is analyzed by the 

index of insulyarization 

 

Природно-заповідні території в ландшафтних областях є стабілізаторами 

екосередовищної рівноваги, центрів гено- і ценофондів, місць відпочинку 

і оздоровлення населення, ареалів збереження ландшафтного та біотичного 

різноманіть. На сучасному етапі природно-заповідні території виконують, окрім 

природоохоронних, середовищепідтримувальні, ресурсовідтворюючі, рекреаційні, 

естетичні та науково-пізнавальні функції.  

Збалансованість функціональної структури територій та об’єктів ПЗФ 

забезпечує виконання ними передбачуваних функцій. Оптимізація геопросторової 

структури спрямована на досягнення виважених співвідношень між екостабільними 

природними і еконестабільними антропогенізованими ЛК, на встановлення 

відповідних режимів природокористування у межах конкретних територій, 

на поетапну трансформацію природно-заповідної мережі з локальної – 

в регіональну і вище – в складові національної екомережі. 

Об’єктом досліджененя було вивчення різнорангових сучасних та 

перспективних заповідних територій Черкаської області. 

Головним завданням було здійснити ретроспективний аналіз формування і 

розвитку природно-заповідного фонду та оцінити її комплексну і компонентну 

презентативність. 

Системою підтримання оптимального рівня самовідновлення 

та збереження ландшафтних комплексів є ПЗФ Черкаської області. Станом 

на 1. 01.2016 р. він охоплює 522 об’єктів площею 72,107 тис. га, або 3,0 % від 

загальної площі області.  
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Сучасна мережа територій та об’єктів ПЗФ Черкащини, зважаючи на 

різнорідні історичні особливості її формування, має істотні відміни у межах 

адміністративних районів і є неоднорідною в територіально-функціональному 

відношенні.  

Природозаповідання території Черкаської області розпочалося достатньо 

пізно і протягом історичного періоду відбувалося нерегулярно, шляхом створення 

численних, незначних за розмірами низько-категорійних об’єктів. При створенні 

їх перевага, як правило, надавалася збереженню ботанічних, гідрологічних 

пам’яток природи або парків-пам’яток садово-паркового мистецтва. 

Типологія адмінрайонів Черкащини за кількістю заповідних об’єктів 

засвідчує, що найпоширенішу типологічну групу формують райони з кількістю 

заповідних об’єктів у межах 10-29 (11 адміністративних районів). Саме на неї 

припадає середньостатистичний показник кількості заповідних об’єктів, яких 

дорівнює 24. Цим зумовлена потреба продовження дослідження природи і 

виявлення цінних для заповідання ПЗТ в адміністративних районах цієї групи. 

Наявність чотирьох адміністративних районів із кількістю ПЗО менше 

десяти однозначно демонструє недостатню вивченість їхньої природи на 

предмет виявлення перспективних для природо-заповідання територій. 

У п’ятьох адміністративних районів кількісний показник заповідних 

об’єктів є удвічі вищим за пересічно-обласний, що відображає належну вивченість 

їх ландшафтних комплексів і високий рівень заповідності. Особливе місце у цьому 

ряду займають чотири адміністративні райони, представлені найбільшою 

кількістю заповідних об’єктів – Канівський, Звенигородський, Черкаський, 

Корсунь-Шевченківський, з відповідними показниками – 79, 63, 48 і 48 одиниць.  

Слід відзначити, що десять адміністративних районів Черкащини (44,2 %) 

мають неприпустимо низький ступінь заповідності території – менше 1 %. Ще сім 

районів (33,9 %) мають ступінь заповідності у межах 1-5 %. Тільки у двох 

адміністративних районах (14,5 % території області) ступінь заповідності теренів 

є вищим за пересічно-український показник, тоді як у Канівському районі 

(6,1 % території області) цей показник досяг європейського рівня – вище 10 %. 

Оскільки ступінь заповідності території значною мірою відображає збереженість 

ландшафтно-біотичного різноманіття, то проведений аналіз вказує на низький 

рівень збереження ландшафтного і біотичного розмаїття Черкаської області 

в межах Середнього Придніпров’я. 

У ПЗФ регіону простежується низка диспропорцій і проблем. Зокрема, 

вкрай нерівномірною є заповідність адміністративних районів, відмінності між 

якими різняться на порядок і сягають десятків разів. Найменшою є площа запо-

відних територій у межах Кам’янського району – всього 112 га. Значну частину 

адміністративних, а відтак і ландшафтних районів Черкащини не виявлено в запо-

відній мережі заповідними об’єктами площею понад 500 га, що негативно 

позначається на можливостях належної репрезентативності і збереження ланд-

шафтного й біотичного різноманіття. Зокрема, відсутні такі ПЗО 

у Городищенському, Драбівському, Звенигородському, Кам’янському, Катерино-

пільському, Лисянському, Монастирищенському, Тальнівському, Уманському, 

Христинівському, Шполянському адміністративних районах Черкаської області. 
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Основу сучасного ПЗФ Черкаської адміністративної області (як і в інших 

регіонах та в Україні в цілому) складають об’єкти охорони біотопів, видів біоти 

і ландшафтів, а саме: національні природні парки (2), природний заповідник (1), 

регіональний ландшафтний парк (1), заказники (219): гідрологічні (116), ботанічні 

(57), ландшафтні (19), ентомологічні (12), загальнозоологічні (10), орнітологічні 

(5) та інші заказники, заповідні урочища (52). Найбільшою питомою вагою у ПЗФ 

області характеризуються заказники (>55 % від площі заповідних територій), 

національні природні парки (>16 %), природний заповідник (>11 %). 

В табл. 1 представлена оцінка ПЗФ Черкащини в розрізі адмінрайонів. 

Таблиця 1 

Кількісне оцінювання природно-заповідних об’єктів у межах 

адміністративних районів території Черкаської області 

№ 

Назва 

адміністративног

о району 

Площа 

району, 

га 

Загальна площа 

ПЗФ, га 

З
-н

а 
к
іл

ьк
іс

ть
 

ПЗО ≤ 50 га ПЗО≥ 50 га 

Ін
д
ек

с 

ін
су

л
яр

и
зо

ва
н
о

ст
і 

о
д

. 

га
 

о
д

. 

га
. 

S, га % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Городищенський 88311 469,1 0,5 17 12 72,2 5 396,9 0,39 

2 Драбівський 116062 457,1 0,4 10 7 159,1 3 298,0 0,52 

3 Жашківський 96378 1956,1 2,0 9 4 33,7 5 1922,4 0,23 

4 Звенигородський 100997 915,1 0,8 64 58 497,5 6 417,6 0,8 

5 Золотоніський 149312 16968,8 11,3 27 21 170,8 6 16798 0,39 

6 Кам’янський 72540 112,0 0,1 17 17 112,0 – – 1 

7 Канівський 128253 15943,4 12,5 82 74 388,2 8 15555 0,46 

8 Катеринопільський 67229 130,2 0,2 11 11 130,2 – – 1 

9 К-Шевченківський 89621 4191,4 4,7 48 44 62,4 4 4128,9 0,46 

10 Лисянський 74601 293,0 0,4 27 26 240,9 1 52,1 0,84 

11 Маньківський 76492 1871,9 2,4 37 33 397,6 3 1474,4 0,55 

12 Монастирищенський 71949 1003,4 1,4 8 4 51,79 4 951,6 0,31 

13 Смілянський 93424 2237,5 2,3 20 16 146,6 4 2090,9 0,43 

14 Тальнівський 91679 586,0 0,6 10 8 100 2 486 0,48 

15 Уманський 140017 213,81 0,1 8 7 34,6 1 179,2 0,51 

16 Христинівський 63218 281,5 0,4 7 5 98,8 2 182,7 0,65 

17 Черкаський 160859 6241,0 4,7 45 34 245,8 11 5995,2 0,37 

18 Чигиринський 121682 1378,7 1,1 22 16 30,1 6 1348,5 0,39 

19 Чорнобаївський 155353 8157,3 5,2 14 11 149,3 3 8007,9 0,39 

20 Шполянський 110533 354,4 0,3 15 13 165,8 2 188,6 0,65 

21 м. Черкаси 7759 171,6 2,4 24 24 171,6 – – 1 

 Область в цілому 2091670 63932,8 3,05 522 445 3458,9 77 60473,9 0,45 

 

У цілому для території Черкаської області індекс інсуляризованості складає 

0,45. Це досить високий показник, який вказує, що на території даного регіону мають 
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місце 445 еконестабільні за площею ПЗО, що не виконують своїх природничо-

географічних функцій.  

Коментуючи табл., можна відзначити, що Канівський і Золотоніський райони 

мають високі показники заповідності території (відповідно 12,9 % та 11,3 %) за 

рахунок великої кількості дрібних об’єктів, тому їхні показники інсуляризованості 

становлять – 0,39 та 0,46. Певна відповідність індексу інсуля-ризованості та процента 

заповідності має місце у Жашківському, Монастирищенському адміністративних 

районах – позитивна: низький індекс інсуляризованості (0,23 та 0,31) при середньому 

проценті заповідності території (2,0 % та 1,4 %). У Кам’янському, 

Катеринопільському районах – індекс інсуляризованості сягає 1 – найгірший, що 

свідчить про недосконалість та малоефективність об’єктів ПЗФ.  

Актуальним для збереження ландшафтного різноманіття є створення 

об’єктів поліфункціонального призначення, а саме національних природних 

парків, природних заповідників, регіональних ландшафтних парків. Нині в 

області існує один ПЗ, два НПП та один РЛП. Показники ландшафтознавчої, 

ботанічної та флористичної цінності ключових території ПЗФ укладено 

автором та наведено в табл. 2  

Таблиця 2 

Характеристика репрезентативності та унікальності еталонних об’єктів 

природно-заповідного фонду Черкаської області. 

Назва природно-

заповідної території 
S (га) 

Місце 

знаходження 

(р-н, населений 

пункт) 

Показники цінності 

Ландшафтознавча 

Флористична Фауністична 

К-сть 

видів 

А 

Рідкісні 

види 

***/**/* 

К-сть 

видів 

А 

Рідкісні 

види 

***/** 

/* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Канівський 

природний 

заповідник 

8634 

Канівський 

(м. Канів, Пекарі, 

Прохорівка) 

Золотоніський 

(Бубнівська 

Слобідка) 

Яружно-

балкові, 

заплавні 

комплекси 

правого берега 

р. Дніпро 

>980 1/47/71 290 10/14/- 

Білоозерський 

національний 

природний парк 

3355 

Канівський 

(Озерище, 

Ліпляве) 

Плавневі 

комплекси 

борової тераси 

лівого берега р. 

Дніпро 

> 750 -/11/20 120 5/10/- 

Національний 

природний парк 

Нижньосульський  

7871 

Чорнобаївський 

(Мохнач, Велика 

Бурімка, Лящівка, 

Жовніно) 

Сулинська 

затока із 

типовими 

заплавними 

комплексами. 

>300 -/3-/8 249 6/18/24 

Регіональний 

ландшафтний парк 

«Трахтемирів» 

5562 

Канівський 

(Трахтемирів, 

Григорівка, 

Луковиця) 

Лісостепові 

комплекси 

Канівських 

дислокацій 

>900 -/16/9 240 8/19/- 

Ландшафтний 

заказник Тарасів 

обрій 

405,0 

Канівський, кв. 10, 

12, 13, 15-17 

Прохорівського л-

ва, КСП «Дніпро» 

Ландшафтні 

комплекси 

лівобереж. 

дніпровської 

заплави та 

борової тераси 

>400 -/5/11 80 -/8/- 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Липівський 

орнітологічний 

заказник 

4500 

Золотоніський 

(Кедина гора, 

Чапаєвка, станція 

Панське) 

Аквальні 

плавнево-

острівні 

комплекси, 

лівого берега 

Кременчуцького 

водосховища 

> 150 -/2/2 220 -/12/- 

 Примітка: А – кількість видів вищих судинних рослин, Б – хребетних тварин, *** – види, 

занесені до Світового Червоного списку, ** – до Червоної книги України, * – регіонально 

рідкісні. 

 

Коментуючи таблицю 2, слід відзначити, що найвищі показники 

ландшафтної, ботанічної, зоологічної цінності й унікальності мають Канівський 

природний заповідник та регіональний ландшафтний парк «Трахтемирів». 

Національний природний парк Нижньосульський та Липівський орнітологічний 

заказник є важливими для міграції та збереження цінних орнітофауністичних 

комплексів долина середньої течії річки Дніпра.  

Всі згадані ключові території мають високий рівень унікальності, і, 

безперечно, є еталонами ландшафтного, фітоценотичного та фауністичного 

розмаїття Середнього Придніпров’я України. 

В результаті експедиційних досліджень (2009-2016 рр.) та синтезу польових 

і літературних даних створена схема оптимізації функціонально-територіальної 

структури ПЗФ у розрізі ландшафтних областей і районів. Вона передбачає 

формування нових природоохоронних територій і розширення та реорганізацію 65 

наявних. Серед них: два національні природні парки, два регіональні 

ландшафтні парки, шість заказників, п’ятдесят пам’яток природи, три 

заповідних урочища та розширення Канівського природного заповідника.  

Висновки. Заповідні території є істотними елементами ландшафтно-

середовищного захисту регіону. Вони дають можливість зберігати біотичне та 

ландшафтне різноманіття у межах ландшафтних екоядер (ключових територій) 

і забезпечувати міграційні біотичні зв’язки між ними завдяки мережі 

ландшафтних екокоридорів. Заповідні зони поліфункціональних об’єктів ПЗФ 

є центрами ландшафтних екоядер природного каркасу регіональної екомережі, 

а рекреаційно-туристичні зони повною мірою виконують буферну роль. 

Дані, отримані в результаті оцінювання ландшафтного й біотичного 

різноманіття фонових ландшафтних комплексів природно-заповідних об’єктів 

та суміжних з ними територій, можуть бути корисними при вирішенні природо-

охоронних проблем розвитку ПЗФ в адміністративних районах Черкаської області. 
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The results of preliminary surveys of flora around Ratsevo Chigirin district, 

Cherkasy region on the availability and diversity of medicinal plants. Made bio-

ecological analysis of fraction of herbs, raw stork set 4 the most common species of 

medicinal plants of the study area. 

 

Надмірне використання природних фіторесурсів призводить до 

порушення екосистем, незворотних сукцесій рослинності і це гостро 

виявляється в природних популяціях лікарських рослин. Тому збереження 

біологічного різноманіття ставить перед науковцями актуальні завдання з 

розробки заходів, спрямованих на збереження і стале використання лікарської 

сировини [1,2]. Зростаюча популярність фітотерапії та застосування біологічно 

активних харчових добавок спричинюють збільшення попиту на лікарську 

рослинну сировину та лікарські засоби з використанням сировини із 

дикорослих лікарських рослин [4]. 

У зв’язку з цим, проведення таких досліджень є актуальним серед 

сучасних наукових проблем у галузі збереження навколишнього природного 

середовища[3]. 

Метою дослідження було визначення видової і родової різноманітності 

флори лікарських рослин околиць с. Рацево Чигиринського району, 

проведення біоморфологічного аналізу визначеної флори та комплексної 

оцінки сировини. Об’єктом дослідження були дикорослі трав’янисті та 

дерев’янисті лікарські рослини околиць с. Рацево Чигиринського району 

Черкаської області.  

Вихідний матеріал було отримано завдяки детальним польовим 

фітоценотичним і ресурсним дослідженням природних популяцій 

дикоростучих лікарських рослин. Вибір пробних площ проводився з 

врахуванням охоплення найбільшого різноманіття біотопів за основними 

зовнішніми факторами, які мають вплив на формування ресурсної значимості 

ценопопуляцій дикоростучих лікарських рослин. Проективне покриття 

рослин визначали окомірно, за допомогою рамки Л. Г. Раменського. Для 

визначення «ціни» 1 дм2 з 20-25 облікових площадок зрізали всі рослини та 

визначали масу в свіжозібраному вигляді. 

Під час дослідження флори лікарських рослин околиць с. Рацево було 

визначено 115 видів рослин, які належать до 102 родів із 38 родин [5]. 

Виділено 10 домінуючих родин даного району дослідження.  
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Рис. 1 – Кількісні показники домінуючих родин лікарських рослин у флорі 

околиць с. Рацево. 

 

За тривалістю життя до складу лікарських рослин району 

дослідженняа багаторічників – 79 видів (68,7 %); однорічників – 28  видів 

(24,35 %); кількість дворічників незначна – 8 видів (6,95 %) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Розподіл лікарських рослин с. Рацево Чигиринського району за 

тривалістю життя. 

 

Екотопічний аналіз показав, що більшість зібраних для дослідження 

лікарських рослин зростають в лісових угрупованнях (30,43 %) та на 

посушливих місцях (24,35 %) (рис. 3). 
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Рис. 3 – Різноманітність лікарських рослин району дослідження в залежності 

від місця зростання 

 

Маса сирої сировини деяких дикорослих лікарських рослин в околицях 

с. Рацево має найбільше значення у подорожника великого (190,9 г/м2), а 

найменше у чебрецю звичайного (77,34 г/ м2) (рис 4). 

 

 
 

Рис. 4. – Маса сирої сировини дикоростучих лікарських рослин за проективним 

покриттям 
 

Найбільшу повітряно-суху масу має подорожник великий (рис. 5). 
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Рис. 5. – Маса повітряно-сухої сировини дикоростучих лікарських рослин 

за проективним покриття 

 

Під час дослідження лікарських рослин у флорі околиць с. Рацево 

Чигиринського району визначено 115 видів, що відносяться до 102 родів та 38 

родин. Домінуючими родинами флори лікарських рослин даного району є: 

Asteraceae (16,52 %), Rosaceae (13,04 %), Lamiaceae (8,7 %), Fabaceae (6,08 %). 

Більшість з них є багаторічниками та приурочені до лісових та посушливих 

місць існування. Первинна оцінка кількості лікарської сировини деяких видів 

дасть змогу в майбутньому визначити їх сировинний запас з метою 

невиснажливого використання території дослідження  для заготівлі цих видів.  
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It’s research oak growing on eroded lands ravine-gully systems of the central part 

of the Dnieper Upland. Shown agroforestry characteristics of artificial stands in oak 

ravine-gully systems. The carried dynamic modeling heights in antierosion oak stands. 

 

Дослідження росту і продуктивності штучно створених деревостанів на 

яружно-балкових системах має велике значення, оскільки, як відомо, 

високопродуктивні насадження є біологічно стійкішими та виконують повною 

мірою свої захисні властивості. Це також пов’язано з тим, що лісові культури в 

усіх зонах нашої країни стали єдиним способом заліснення земель, які не 

використовуються в сільському господарстві, а також широко 

використовуються у лісовідновленні. 

Ріст дуба обох форм залежить від умов атмосферного зволоження. У 

посушливі роки дуб звичайний пізньої форми зменшує приріст, у роки з 

достатньою кількістю, навпаки, – відрізняється вищою інтенсивністю росту, 

ніж дуб ранньої форми [1,6]. 

За даними М. І. Гордієнка максимальний приріст за висотою дерев дуба 

звичайного дібровного екотипу в насадженнях спостерігається у другому 

десятиріччі і становить 4,0–6,5м [2]. З віком приріст за висотою поступово 

уповільнюється і в 90–100 років складає 0,3–1,0 м за десятиріччя. 

Академіком П. С. Погребняком встановлено, що в умовах вологої діброви 

дуб відставав у рості протягом перших 30–40 років, а потім ріст прискорювався 

і відбувалася зміна бонітетів від ІІІ до Іа [6]. 

Ріст природних і штучних насаджень залежить від лісорослинних умов, 

особливо це стосується дуба звичайного. Дубові деревостани, що зростають по 

дну балок і ярів, які знаходяться в стадії затухання, а також біля підніжжя 

схилів, характеризуються відносно слабким приростом у молодому віці і 

пришвидшеним типом росту в середньовікових групах з підвищенням бонітету 

на один-два класи. 

Проаналізувавши літературні джерела (П. С. Погребняк, 1955; 

М. І. Гордієнко, 2005; В. В. Успенский, 1974; А. Г. Лащенко, 2006; та ін.), 

зауважимо, що в умовах України для дубових деревостанів характерним є 

розвиток за різними типами росту: поряд з помірним, звичайним типом росту за 

висотою, культури дуба нерідко ростуть з прискореним ростом в молодому віці 

із спадаючою інтенсивністю в старшому, що супроводжується "падінням" класу 

бонітету з віком. [3,4,8]. 

Метою досліджень стало дослідити ріст дуба звичайного в дубових 

протиерозійних насадженнях центральної частини Придніпровської височини. 

mailto:yaroslav_1990_r@meta.ua
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Об’єкт досліджень – протиерозійні дубові насадження центральної 

частини Придніпровської височини. 

Матеріали і методика дослідження. У протиерозійних насадженнях ДП 

«Уманське лісове господарство» і ДП «Звенигородське лісове господарство» 

було закладено 19 тимчасових пробних площ (ТПП). Для визначення росту 

дуба звичайного на яружно-балкових схилах було зрубано та досліджено 5 

модельних дерев в Жашківському лісництві «ДП Уманське ЛГ».  

На модельних деревах за 2-метровими секціями заміряли діаметри в корі і 

без кори, а також величину поточного приросту за останні 5 років.. На згаданих 

пробних площах за даною програмою обчислено запаси і прирости 

деревостанів. На решта пробних площах запаси були обраховані за таблицями 

ходу росту [5].  

Для визначення динаміки висот протиерозійних насаджень створено 

масив даних, який включає матеріали лісовпорядкування. З використанням 

програмного забезпечення «MS Excel» проведено моделювання росту у висоту 

дубових насаджень залежно від віку. 

Результати дослідження. Культури дуба звичайного створювались у 30-

80-х роках XX ст. на площах, які внаслідок дії ерозійних процесів вийшли із 

сільськогосподарського користування.  

Підготовку ґрунту здійснювали смугами впоперек схилу. Розміщення 

посадкових місць на всіх пробах становило 3,0 м між рядами і 0,7 м у ряду. 

Насадження створювались за початкової густоти рослин 4762 шт.∙га-1. 

Проведена оцінка збереженості лісових культур свідчить, що за весь період 

росту і розвитку дубових лісостанів відпад становив від 84,6 до 93,4 %. 

Одержані дані порівнювали з табличними, які характеризують хід росту повних 

штучних дубових деревостанів України. Така низька збереженість рослин 

пояснюється проведеними рубками формування і оздоровлення насаджень. 

У процесі досліджень були визначені основні лісівничо-таксаційні 

характеристики штучних насаджень дуба звичайного. Характеристика дубових 

насаджень свіжої грабової діброви на еродованих схилах центральної частини 

Придніпров’я наведена в табл. На період обстежень збереглося дерев дуба 

звичайного 314–675 шт.∙га-1. Досліджувані насадження високоповнотні (0,8–

1,0), зростають за Іа, І і ІІ класами бонітетів, а їх запас коливається в межах від 

259 до 497 м3 .га-1. 

Таблиця 

Таксаційні показники насаджень за даними пробних площ 

Номер 

ТПП 
Склад 

Рельєф А, 

років 

N, 

шт.∙га-

1 

Середні Повнота 
Боні-

тет 

M, 

м³∙га-

1 
H, 

м 

D, 

см 

G, 

м²∙га-

1 

P 
експо-

зиція 

стрім-кість, 

град. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 8Дз2Кл Сх 20 о 70 410 23,3 23,2 13.27 0,8 І 305 

2 9Дз1Гз Пн–Сх 25 о 71 314 23 34,1 23.02 0.8 І 305 

3 9Дз1Гз Пн–Зх 20 о 86 546 22 25,9 14.34 0,8 ІІ 288 

4 7Дз3Яз Пд 5 о 50 605 23,3 23,7 26,66 0,8 ІІ 360 

5 10Дз+Вз Пн 20 о 62 675 18 21,7 9,99 0,8 ІІ 285 

10 10Дз Зх 20 о 70 316 20,8 30,3 22,49 0,8 ІІ 259 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 6Дз4Яз Пд 150 62 608 24 25,5 31,12 1,0 Іа 322 

12 6Дз2Бк2Клг Пн 200 60 486 24 28,0 31,0 0,9 Іа 258 

13 7Дз2Яс1Клг Пн 10-150 60 609 20 20,4 31,13 0,9 I 287 

14 8Дз1Гз 

1Клг 

Пд 200 78 458 25,3 27,3 36,76 0,9 ІІ 497 

15 6Дз3Гз1Лпд Зх 10-150 55 670 20 23,0 27,84 0,9 І 270 

16 10Дз+Гз Зх 10-150 80 481 25 24,0 20,76 0,8 І 345 

17 9Дз1Гз Зх 10-150 85 390 23 20,0 25,08 0,8 І 302 

18 10Дз+Гз Сх 15-200 65 412 21 24,0 17,24 0,7 І 218 

19 9Дз1Гз Зх 10-150 96 476 27 29,0 19,01 0,8 І 375 
 

Всі пробні площі закладено на сірих лісових ґрунтах в умовах свіжої 

діброви, на різних частинах схилу. Підріст представлений кленом гостролистим 

на ТПП № 6, 7, 8, 9, 13 і грабом звичайним на ТПП № 3, 9, 13. Підлісок 

складається із бузини чорної, ліщини звичайної, жостеру проносного та 

карагани деревоподібної. Живий надґрунтовий покрив переважно на всіх 

пробних площах складався із копитняку європейського, кропиви дводомної, 

пшінки весняної, гравілату міського, підмаренника чіпкого та ін.  

Аналіз моделей висвітлив певні особливості в їхньому рості. Хід росту 

модельних дерев дуба звичайного представлено на рис 1. 

  
Рис. 1 – Хід росту у висоту модельних дерев дуба звичайного 

 

Дані рис. 1 свідчать, що протиерозійні насадження дуба звичайного по 

дну балок зростають за Іа і І класами бонітету (ПП № 11 і 14). Насадження, що 

займають верхні частини схилів зростають за ІІІ класом бонітету (ПП № 5 і 4), а 

лісові культури на середніх частинах схилів – за ІІ класом бонітету (ПП № 2). 

Динаміку висоти найкраще описує рівняння полінома другого степеня, 

так як має найвищий показник апромаксимації (R²=0,938). Отже, ріст у висоту 

деревостанів з дубом звичайним в умовах свіжої грабової діброви описано 

формулою 1, а графічна інтерпретація цієї залежності ілюстрована рис. 2. 
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Рис. 2 – Динаміка висоти у протиерозійних насадженнях дуба звичайного 

H = -0,0035A2 + 0,602A - 1,8501; R² = 0,938  (1) 

де Н – середня висота, м; А– вік насадження, років. 
 

На рис. 3 зображено модель росту у висоту протиерозійних насаджень 

дуба звичайного залежно від віку на фоні бонітетної шкали М. М. Орлова [5]. 

Пунктирні лінії описують верхні межі бонітетів. Дані рис. 3 свідчать про те, 

що насадження зростають за нормальним типом росту до ІІІ класу віку, а 

потім їх ріст уповільнюється. Протиерозійні дубові насадження на яружно-

балкових системах зростають на еродованих землях різної інтенсивності і, 

звичайно, характеризуються відмінностями у рості порівняно з насадженями 

рівнинних умов. Визначено, що на різних частинах схилів, внаслідок зміни 

ступеня змитості ґрунтів та їх зволоження, формуються певні лісорослинні 

умови, від яких залежить продуктивність дубових деревостанів. 

Отже, для дубових протиерозійних насаджень, які зростають на середніх 

частинах схилів яружно-балкових систем, характерний прискорений ріст у 

молодому віці та спадаюча його інтенсивність у старших класах віку. 

Насадженням, які зростають по дну, або у підніжжях ярів і балок, властивий 

повільний ріст у молодому віці і пришвидшений ріст у середніх і старших 

класах віку. 
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The genital structures of pompilid females are modified in a sting that is used 

for paralyzing of the prey (spiders) and protection. The skeletal structure of the sting 

apparatus of a typical representative of the family (C. versicolor) is considered in the 

work. The shape of sclerites, their relative position and ways of joint are described. It 

is supposed that that the following morphological adaptations provide fastness and 

accuracy of the wasp’s sting movements. 

 

Так же как и другие представители дорожных ос самки C. versicolor для 

выкармливания личинок используют пауков. В ячейку гнезда помещается 

только один парализованный паук, обычно соизмеримый по величине с осой 

[3]. Охота на такую добычу требует выработки адаптаций, которые 

обеспечивают быстрое и точное внесение яда в тело жертвы. 

Как и у других представителей жалоносных перепончатокрылых 

(Aculeata), у дорожных ос жалящий аппарат происходит из яйцеклада и состоит 

из высоко модифицированных 8-11 брюшных сегментов. Аппарат 

располагается внутри жалоносного кармана сформированного 7-ми сегментами 

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article
mailto:kumpaneko@gmail.com
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брюшка и состоит из тех же скелетных образований, что и у других, 

исследованных ранее, жалоносных перепончатокрылых [1, 2, 5, 9]. В основном 

особенности строения жалящего аппарата дорожной осы C. versicolor касаются 

деталей строения и взаимодействия некоторых скелетных образований. Однако 

имеется и ряд существенных особенностей, которые отличают дорожных ос от 

других групп жалоносных.  

 

 
Рис. 1 – Скелетные структуры жалящего аппарата дорожной осы C. versicolor. 

 

Примітка: 1vf – 1-ый вальвифер; 2vf – 2-ой вальвифер; 1vv – 1-я створка 

жала; vv – 2-я створка жала; 3vv – 3-я створка жала; ap – анальная 

пластинка; blb – бульбус; fu – фурка; ivi – мембрана; r1 – 1-ый рамус; r2 – 

2-ой рамус; T8 – 8-ой тергит; T9 – 9-ый тергит. Шкала – 1 мм.  

 

Для C. versicolor характерно отсутствие вальвий, что связано с 

«инжекторным» типом впрыскивания яда [4]. В месте перехода бульбуса в 

канал жала имеется непарный клапан, который перекрывает протоку ядовитой 

железы, таким образом дозируя количество яда. Работу клапана обеспечивает 

парная мышца, которая начинается на внутренней стенке бульбуса и 

резилиноподобным компонентом. Подобные структуры описаны у 

складчатокрылых ос и муравьев [2, 8]. Интересной особенностью строения 

помпилид является формирование, закрытого на всем протяжении жала, 

ядовыводящего канала [7], который обеспечивает доставку яда в конкретную 

точку. Еще одной особенностью строения жалящего аппарата C. versicolor 

является широкая и хорошо хитинизированая анальная арка, которая у 

представителей других семейств жалоносных представлена тонкой структурой 



80 

[1, 2, 6, 9]. В связи с этим анальная пластинка у дорожных ос представлена 

цельным (неразделенным) склеритом.  

Перечисленные морфологические особенности обеспечивают очень 

быстрый механизм движения жала, и позволяют насекомому быстро и точно 

поразить жертву, впрыснуть дозированную порцию яда и вытащить жало из 

тканей жертвы.  

 

Литература: 

1. Da Silva M. The usefulness of the sting apparatus in phylogenetic 

reconstructions in vespids, with emphasis on the Epiponini: more support for the 

single origin of eusociality in the Vespidae / M. Da Silva, F.B. Noll, J.M. Carpenter // 

Sociedade Entomológica do Brasil. – 2014 – Published online: 21 Jan 2014  

2. Kugler C. A comparative study of the myrmicine sting apparatus 

(Hymenoptera, Formicidae) / C. Kugler // Studia Entomologica – 1978 – № 20. – Р. 

413-548. 

3. Локтионов В. М. Дорожные осы (Hymenoptera: Pompilidae) Дальнего 

Востока России / В. М. Локтионов, А. С. Лелей // Владивосток: Дальнаука, 2014. 

– 472 с. 

4. van Marle J. Morphology of the Venom Apparatus / J. van Marle, T. Piek // 

Venoms of the Hymenoptera. – Academic Press, New York:1986. – рр. 17–44. 

5. Matushkina N. A. Sting microsculpture in the digger wasp Bembix rostrata 

(Hymenoptera, Crabronidae) / N. A. Matushkina // Journal of Hymenoptera Research 

– 2011 – № 21. – P. 41–52.  

6. Oeser R. Vergleichend-Morphologische Untersuchungen über den Ovipositor 

der Hymenopteren / R. Oeser // Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin 

– 1961 – № 37. – P. 1–117. 

7. Quicke D.L.J. Ovipositor structure and relationships within the Hymenoptera, 

with special reference to the Ichneumonoidea / D.L.J. Quicke, M.G. Fitton, J.R. 

Tunstead, S.N. Ingram, P.V. Gaitens // Journal of Natural History – 1994 – № 28. – P. 

635–682. 

8. Robertson Ph.L. A morphological and functional study of the venom 

apparatus in representatives of some major groups of Hymenoptera / Ph.L. Robertson 

// Australian Journal of Zoology – 1968 – Vol. 16, № 1. – P. 133–166.  

9. Snodgrass R. E. Morphology of the insect abdomen, pt. II. The genital ducts 

and the ovipositor / R. E. Snodgrass // Smithsonian miscellaneous collections – 1933 – 

Vol. 89, № 8. – P. 1–148. 

 

FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE STING APPARATUS OF THE 

SPIDER WASP CRYPTOCHEILUS VERSICOLOR (SCOPOLI, 1763) 

(HYMENOPTERA: POMPILIDAE) 

Kumpanenko A. S. 

Institute for Evolutionary Ecology, National Academy of Sciences of Ukraine, 

Kyiv 

 

 



81 

УДК 598.243 

СУЧАСНИЙ СТАН ОРНІТОФАУНИ НАДРЯДУ КУЛИКИ (CHARADRII) 

НА СХІДНІЙ ЧЕРКАЩИНІ 

 

Лавріненко К. В., Гаврилюк М. Н. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси 

e-mail: lavrinenkokaterina@mail.ru 

 

Annotation. The modern status of waders on the Eastern Cherkasy region is 

present. The article provides information about the species diversity and its 

abundance. The analysis of literary data and own observations gives information 

about 10 breeding species, 24 passage migrants and 1 vagrant specie. 

 

Актуальність дослідження. Підряд Кулики (Charadrii) – група птахів з ряду 

Сивкоподібних (Charadriiformes), що тісно пов’язані з прибережними біотопами. 

Представники цього підряду володіють досить високою мінливістю екологічних 

та етологічних адаптацій. Не зважаючи на це, зміни у природних ландшафтах 

України значно впливають як на видовий склад, так і на чисельність різних видів 

куликів в окремих частинах їх ареалів. Для прогнозування подальших змін в 

орнітофауні, мінімізації негативного впливу антропогенного фактора, 

ефективного впровадження природоохоронних заходів необхідними є регулярні 

орнітофауністичні спостереження, зокрема – за птахами досліджуваної групи. 

Орнітофауні куликів на території Черкаської області присвячені роботи 

Є. О. Лебедя, М. Н. Гаврилюка, В. М. Грищенка [1-7] тощо. 

Метою дослідження було з’ясування сучасного стану орнітонаселення 

куликів Східної Черкащини, закономірностей динаміки фауни цієї групи.  

Матеріали і методи дослідження. Обліки проводили на території окремих 

районів східної частини Черкаської області – Черкаського, Золотоніського та 

Чорнобаївського. Основними точками проведення регулярних обліків були: 

Липівський орнітологічний заказник (Золотоніський район); риборозплідні 

ставки біля смт Іркліїв (Чорнобаївський район); риборозплідні ставки біля с. 

Лозівок (Черкаський район). Окремі поодинокі спостереження здійснено також 

на водоочисних спорудах м. Черкаси в околицях с. Червона Слобода 

(Черкаський район), на риборозплідних ставках поблизу с. Худяки (Черкаський 

район), на ставках біля с. Деньги (Золотоніський район), в околицях с. 

Хвильово-Сорочин (Золотоніський район), на березі Кременчуцького 

водосховища поблизу с. Сагунівка (Черкаський район) та в межах м. Черкаси 

(мікрорайони Дахнівка та Митниця). 

Дослідження статусу птахів здійснювали шляхом польових виїздів 

протягом року. Пошук гніздових пар здійснювали у відповідних біотопах 

протягом квітня – червня. Дослідження міграцій куликів здійснювали на 

риборозплідних ставках, водоочисних спорудах і на дамбі через Кременчуцьке 

водосховище.  Обліки в Липівському орнітологічному заказнику здійснювали з 

кількох точок на дамбі. На ставках риборозплідних комплексів та водоочисних 

споруд застосовували тотальний облік з однієї точки.  
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Дослідження здійснені з жовтня 2014 по жовтень 2016 рр. Для оцінки 

подібності між видовим складом куликів під час весняних та осінніх міграцій 

різних досліджуваних ділянок, використовували індекс Жаккара (Cj), для 

порівняльної оцінки видової неоднорідності – показник Шенона (Hsh). 

Результати досліджень та їх обговорення. Протягом періоду дослідження 

нами відмічено достовірне гніздування 3 видів куликів: кулика-сороки 

(Haematopus ostralegus), пісочника малого (Charadrius dubius) і чайки (Vanellus 

vanellus). Для баранця звичайного (Gallinago gallinago) та слукви (Scolopax 

rusticola) відмічено випадки шлюбного токування, крім того, про їх гніздування 

свідчать і літературні дані [5]. З літератури відомо також про випадки гніздування 

ще 5 видів куликів у регіоні дослідження (кулик-довгоніг (Himantopus 

himantopus), чоботар (Recurvirostra avosetta), коловодник звичайний (Tringa 

totanus), мородунка (Xenus cinereus), набережник (Actitis hypoleucos)) [4]. 

У період міграцій кулики є звичайними пролітними видами в Липівському 

заказнику, проте їх чисельність ніколи не буває високою. Більшість з них, 

зазвичай, тримається на дамбі, частина (наприклад, чайка, коловодник великий 

(Tringa nebularia)) – на піщаних обмілинах водосховища. Ступінь подібності 

видового складу куликів заказника весняного періоду порівняно з осіннім є 

досить низьким (індекс Жаккара Cj=20). Чітко простежуються й відмінності в їх 

загальній чисельності – в осінній період кількість мігруючих особин вища 

порівняно з весняним, оскільки міграція восени іде повільніше, птахи довше 

залишаються у місцях скупчення їжі. Видовий склад осіннього періоду є більш 

однорідним порівняно з весняним (Hsh становить 1,48 та 0, 99 відповідно). 

На риборозплідних ставках біля смт Іракліїв кулики є численними 

пролітними птахами у період осінніх міграцій. Найчисленнішим видом є чайка; 

у окремі місяці значною була чисельність брижача (Philomachus pugnax), 

баранця звичайного, побережника чорногрудого (Calidris alpina). Частка інших 

видів незначна. Навесні загальна чисельність куликів значно нижча. Птахи 

тримаються на піщаних та мулистих обмілинах. Ступінь подібності між 

орнітофауною надряду періодів літньо-осінньої та весняної міграції на ставках 

є досить невисоким (індекс Жаккара Cj=42), видова однорідність осіннього 

періоду дещо вища за весняну (Hsh становить 0,99 та 0,78 відповідно). 

На риборозплідних ставках біля с. Лозівок кулики є численними 

пролітними птахами у період весняних міграцій та звичайними – у період 

осінніх. Птахи тримаються на численних піщаних обмілинах. 5.06.2015 на 

ставках відмічено скупчення понад 1,5 тис. особин грицика великого (Limosa 

limosa), що заслуговує на увагу, адже такі великі зграї цього виду невідомі для 

континентальної України. Навесні досить чисельними були також чайка і 

брижач. Восени загальна чисельність куликів не була високою. Ступінь 

подібності видового складу куликів на ставках у весняний період порівняно з 

осіннім є вищим за такий у Липівському заказнику та на ставках біля Іркліїва, 

але все рівно є досить невисоким (індекс Жаккара Cj=46). Видовий склад 

куликів періоду осінньої міграції є більш однорідним порівняно з періодом 

весняної (Hsh становить 1,51 та 0,75 відповідно). 



83 

Видовий склад міграційних скупчень куликів в основних точках 

регулярних обліків досить сильно відрізняється (індекс Жаккара Cj в 

середньому склав 48±0,03). На всіх трьох ділянках спостерігалося лише 7 видів, 

що становить 33,3 % від відмічених видів. Це зумовлено тим, що різні види 

куликів віддають перевагу різним біотопам (піщані чи мулисті обмілини, голий 

кам’янистий берег річки чи заболочені ділянки зі значною густотою 

трав’янистої рослинності), які є найбільш сприятливими для пошуку певного 

виду поживи тощо. 

Окрім вищезгаданих обліків окремі спостереження були здійснені й у 

інших точках Східної Черкащини. Зокрема, варто відмітити випадки зимівлі 

коловодника лісового (Tringa ochropus) та набережника (Actitis hypoleucos), 2 та 

3 особини яких відповідно спостерігали 14.12.2014 р. на водоочисних спорудах 

м. Черкаси; а також – спостереження «тяги» самця слукви 13.06.2015 р. поблизу 

с. Хвильово-Сорочин (Золотоніський район).  

Таким чином, за період спостережень у Східній частині Черкаської області на 

прольоті нами відмічено 22 види птахів підряду Кулики. Серед відмічених видів – 

три, що занесені до Червоної книги України (кулик-сорока, пісочник великий 

(Charadrius hiaticula) та кульон великий (Numenius arquata)). З літературних 

джерел відомо ще про 13 видів куликів [1-7], що хоча б раз спостерігались на 

Східній Черкащині з 80-х років ХХ ст., проте нами не відмічені. Отже всього 35 

видів птахів підряду Кулики. Перелік видів та їх статуси подані в таблиці, дані 

таблиці охоплюють як результати власних спостережень, так і аналізу літератури 

періоду від початку 80-х рр. ХХ ст. до сьогодення. 

Таблиця 

Видовий склад куликів Східної Черкащини та їх статуси 

Вид Статус Вид Статус 

Burhinus oedicnemus (П**) Phalaropus fulicarius (З**) 

Haematopus ostralegus Гн* Phalaropus lobatus (П**) 

Pluvialis squatarola П* Philomachus pugnax П* 

Pluvialis apricaria П* Calidris minuta П* 

Charadrius hiaticula П* Calidris temminckii (П**) 

Charadrius dubius Гн* Calidris ferruginea (П**) 

Arenaria interpres П** Calidris alpine П* 

Vanellus vanellus Гн* Calidris alba П** 

Himantopus himantopus (Гн**) Limicola falcinellus П** 

Recurvirostra avosetta (Гн**) Lymnocryptes minimus (П**) 

Tringa ochropus П* Gallinago gallinago Гн* 

Tringa glareola П* Gallinago media (П**) 

Tringa tetanus Гн** Scolopax rusticola Гн** 

Tringa erythropus П* Numenius arquata П** 

Tringa nebularia П* Numenius  phaeopus (П**) 

Tringa stagnatilis (П**) Limosa limosa П* 

Xenus cinereus (Гн**) 
Limosa lapponica 

(П**) 

Actitis hypoleucos Гн* 
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Примітка: Гн. – гніздовий; П – пролітий; З – залітний; * – звичайний; ** –

рідкісний; у дужках – дані про види, відмічені іншими авторами з початку 80-х 

рр. ХХ ст, проте нами протягом періоду дослідження не відмічені. 

 

Слід відмітити, що зустрічі зі значною частиною вищеперерахованих видів 

є нерегулярними [2]. Остання зустріч із плавунцем плоскодзьобим (Phalaropus 

fulicarius) належить до 1981 р. [3]. Чисельність лежня (Burhinus oedicnemus) як 

пролітного виду різко скоротилась починаючи з 1980-х рр. Востаннє вид 

відмічений у 1998 році [3, 6]. Порівняно з попереднім століттям скоротилась 

також і загальна чисельність більшості звичайних видів (у табл. – «*»), що 

значною мірою пов’язано зі створенням Кременчуцького водосховища, 

осушенням ставків та скороченням площі луків.  
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Clogging by Solidago canadensis L. in 9 districts of Cherkasy was researched 

with geobotanical methods, was found some patterns of its spread, its bond to specific 

habitats and has been suggested about its further spread. The resulting data can be 

used for further study of foreign species in urboecosystem of Cherkasy. 

 

Золотарник канадський (Solidago canadensis L.) – трав’янистий 

кореневищний багаторічник з родини Айстрові (Asteraceae). Стебло заввишки 

80-140 см, іноді більше, розгалужене у верхній частині з лінійно-ланцетними 

листками довжиною 5-12 см, верхні 2-8 см. Цвіте в липні – вересні. Квітки 

жовті, зібрані в косо-пірамідальні волоті із дрібних кошиків [1, 3]. Плід – 

сім’янка з чубком[2]. Є адвентивним видом, що активно поширюється, має 

високу конкурентоспроможність (віолент), володіє алелопатичними 

властивостями [1, 3], має високу насіннєву продуктивність (до 100 тис. насінин 

з 1 особини). Насіння характеризується високою схожістю (до 95 %) [4]. 

Рослина відновлюється кореневищами, тому легко колонізує порушені ділянки 

і може пригнічувати і витісняти аборигенні види рослин, крім того є алергентом 

[1]. Дослідження поширення золотарника канадського є актуальним, оскільки 

дає змогу краще визначити приуроченість його до певних місцезростань і 

розробити методики боротьби із ним. 

Метою дослідження було встановити стан засмічення золотарником 

канадським (Solidago canadensis L.) території м. Черкаси. Застосовано 

маршрутний метод дослідження. Було закладено 50 облікових майданчиків в 

період липень – вересень 2016 року у таких умовно виділених районах міста: 

Залізниця біля ЗТА, Полігон, Південно-західний район, 1 Міська лікарня, 

Соборний сквер, Район Д, Хімселище. Митниця, Долина троянд Отримані 

геоботанічні описи статистично обробляли в програмі Microsoft Excel. 

Виявлено, що на 74 % облікових майданчиків з. канадський виступав 

домінантом (едифікатором), а на 26 % – субдомінантом, що свідчить про його 

високу конкурентоспроможність і досить високу пристосованість до різних умов. 

Однак, на ділянках, розміщених на піску в районі Митниця (ближче до р. Дніпро), 

золотарник канадський був повністю відсутній, хоча на ділянках із суглинистими і 

чорноземними ґрунтами він був присутній в значній кількості. На облікових 

майданчиках разом із золотарником було визначено 56 супутніх видів рослин 

(табл. 1), серед яких найбільший коефіцієнт трапляння мали: пирій повзучий 

(76 %), амброзія полинолиста (64 %), деревій майжезвичайний (50 %), стенактис 

однорічний (36 %), клен ясенелистий (30 %), осот жовтий польовий (26 %), 

конюшина лучна (18 %), полин гіркий (16 %), конюшина польова (16 %). 
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Таблиця 1  

Коефіцієнт трапляння супутніх із золотарником видів рослин (у %) 

Назва рослини 
R 

% 
Назва рослини 

R 

% 

Elymus repens (L.) Gould 76 Linaria vulgaris Mill. 

Potentilla argentea L. 
6 

Ambrosia artemisiifolia L. 64 

Achillea submillefolium Klok. 

et Krytzka 
50 Agrimonia eupatoria L. 

Arctium lappa L. 

Chelidonium majus L. 

Fragaria vesca L. 

Galium mollugo L. 

Hieracium pilosella L. 

Hypericum perforatum L. 

Rubus idaeus L. 

4 

Stenactis annua (L.) Cass. ex 

Less. 
36 

Acer negundo L. 30 

Sonchus arvensis L. 26 

Poa trivialis L 20 

Trifolium pratense L. 18 

Artemisia absinthium L. 

Trifolium arvense L. 
16 

Artemisia vulgaris L. 14 Amaranthus retroflexus L. 

Asclepias syriaca L 

Cichorium intybus L. 

Daucus carota L. 

Erigeron canadensis L. 

Eryngium campestre L. 

Euphorbia virgata Waldst. & Kit. 

Fragaria × ananassa (Duchesne ex 

Weston) Duchesne ex Rozier 

Plantago major L. 

Quercus robur L. 

Robinia pseudoacacia L. 

Rubus caesius L. 

Salix alba L. 

Trifolium fragiferum L. 

Trifolium repens L. 

Verbascum densiflorum Bertol. 

Vicia cracca L. 

Prunus armeniaca L. 

2 

Humulus lupulus L. 

Polygonum aviculare L. 
12 

Lamium amplexicaule L. 

Oenothera biennis L. 

Oxalis stricta L. 

Parthenocissus quinquefolia 

Planch. 

Setaria glauca (L.) P.Beauv. 

Taraxacum officinale Wigg. 

10 

Consolida regalis Gray. 

Echium vulgare L. 

Equisetum arvense L. 

Festuca pratensis Huds. 

Melilotus albus Medik. 

8 

Convolvulus arvensis L. 

Galium verum L. 

Glechoma hederacea L. 

Lamium purpureum L. 

6 

 

Можливо, ці види можуть успішно конкурувати із золотарником, або вони 

пристосувалися до умов, які він створює у фітоценозах, виступаючи видом- 

едифікатором. Однак, амброзія полинолиста і клен ясенелистий самі є 

адвентивними та інвазійними видами. 

В ході обробки геоботанічних описів розраховано середню кількість видів 

на площах в 1 м2 – 7 видів, також було отримано таке значення амплітуди 

варіювання кількості видів – 4 – 12 і побудовано варіаційний ряд за схемою  
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Крім того, розраховано коефіцієнт розсіювання – 8,2 і коефіцієнт 

строкатості складення – 12 %.  

Видовий склад ділянок кожного району порівняно за коефіцієнтом 

Жаккара. Середній коефіцієнт Жаккара по районах становив 23 %. Найбільші 

показники коефіцієнта Жаккара було отримано при порівнянні таких районів: 

Митниця і Соборний сквер – 50 %, Район Д і Митниця – 43,75 %, Район Д і 

Соборний сквер – 38,89 %, Соборний сквер і ПЗР – 37,5 %, Район Д і Долина 

троянд – 35,71 %, Полігон і ПЗР – 33,33 %, Митниця і Долина троянд – 33,33 %, 

Залізниця біля ЗТА і Полігон – 30,23 %, Соборний сквер і Долина троянд – 

30 %, Район Д і ПЗР – 30 %, митниця і ПЗР – 29,17 %. Отже, видовий склад 

ділянок цих районів найбільш подібний, що пов’язано з подібним рівнем 

екологічних факторів у цих районах (табл. 2). 

Таблиця 2 

Найбільші значення коефіцієнта Жаккара 

Порівнювані райони Коефіцієнт Жаккара 

Залізниця біля ЗТА і Полігон 30,23±10,59 

Полігон і ПЗР 33,33±10,59 

Район Д і Митниця 43,75±10,59 

Район Д і Соборний сквер 38,89±10,59 

Район Д і ПЗР 30,00±10,59 

Район Д і Долина троянд 35,71±10,59 

Митниця і Соборний сквер 50,00±10,59 

Митниця і ПЗР 29,17±10,59 

Митниця і Долина троянд 33,33±10,59 

Соборний сквер і ПЗР 37,50±10,59 

Соборний сквер і долина троянд 30,00±10,59 

 

Обраховано середнє проективне покриття золотарника канадського (в 

місцях засмічення) для кожного району (рис. 1).  

Крім того, викликає занепокоєння інвазія золотарника канадського до 

рослинного покриву Парку хіміків. Отримані показники дають змогу 

прогнозувати розширення площі інвазії в майбутньому [2]. 
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Рис. 1 – Середнє проективне покриття золотарника канадського (у %) по 

районах м. Черкаси 

 

Середнє проективне покриття по районах дослідження переведено в бали 

рясності (табл. 3). 

 Таблиця 3 

Середнє проективне покриття золотарника канадського в балах рясності 

за шкалою Браун-Бланке 

Район дослідження Бали рясності 

Залізниця біля ЗТА 5 

Перша міська лікарня 3 

Полігон 3 

Південно-західний район 3 

Соборний сквер 4 

Митниця 3 

Долина троянд 2 

Район Д 3 

Хімселище 2 

 

В результаті досліджень встановлено значний рівень присутності 

адвентивного виду S. canadensis L. в угрупованнях урбоекосистеми м. Черкаси. 

Найбільший рівень засмічення золотарником канадським спостерігався в 

районі Залізниці біля ЗТА (середнє проективне покриття в місцях засмічення – 

82,67 %), яка фактично є «північними» воротами міста та на покинутих 

територіях колишнього полігону (Південно-Західний мікрорайон). Там, крім 

відсутності догляду за станом рослинного покриву, поблизу знаходяться 

основні автомагістралі для транзитного вантажного потоку. Середнє значення 
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коефіцієнту Жаккара дає змогу стверджувати про значну подібність виявлених 

фітоценозів. Викликає занепокоєння інвазія  золотушника до рослинного 

покриву Парку хіміків. Обраховані показники дають право прогнозувати в 

найближчому майбутньому розширення площі інвазії. 

Вважаємо за доцільне звернути увагу екологічно свідомої частини 

черкасців на реально існуючу загрозу біорізноманіттю міського рослинного 

покриву, як прояву його подальшої синантропізації. Висвітлене питання 

потребує більш докладного вивчення і розробки дієвих методів боротьби з 

агресивним адвентом. 
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Annotation. The paper deals with the analysis of the current state of small 

rivers of Cherkasy region in the context of increasing anthropogenic impact and their 

influence on the water network in Ukraine. The measures to ensure ecological safety 

and maintain ecological balance of the hydrological objects. 

 

За запасами доступних до використання водних ресурсів Україна 

належить до малозабезпечених країн. Разом з цим, в Україні практично немає 

жодної поверхневої водойми за ступенем забруднення води, екологічним 

станом, яку можна віднести до водойм першої категорії з чистою питною 

водою. Малі річки становлять близько 99 % річкової мережі басейнів великих 
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річок і несуть надзвичайно велике антропогенне навантаження. Водою малих 

річок забезпечується понад 20 % усіх народногосподарських потреб України.  

Істотний вплив малих річок на екологічну безпеку держави, особливе їх 

значення у встановленні екологічної рівноваги та водночас збільшення 

антропогенного впливу на водну мережу України спонукає до встановлення 

пріоритетності їх захисту. Проблеми малих річок України тісно пов’язані з 

проблемними питаннями водних об’єктів Черкащини. Тому екологічна оцінка 

сучасного стану поверхневих об’єктів області дозволить вчасно приймати 

об’єктивні природоохоронні заходи для забезпечення екологічної безпеки та 

підтримання екологічної рівноваги на території усієї України [1,2].  

Мета роботи: провести екологічну оцінку гідрологічних показників 

малих річок Черкащини, встановити структурно-функціональну організацію 

гідрологічних об’єктів та їх адаптацію до умов трансформованого середовища. 

Завдання роботи: проаналізувати сучасний стан гідрологічних 

показників у водних об’єктах, методи правового регулювання в галузі 

використання та охорони малих річок Черкащини, навести основні показники 

антропогенного навантаження на екосистеми річок, оцінити дієвість заходів 

щодо покращення екологічного стану малих річок Черкаської області.  

За даними статистичної звітності за формою 2 ТП (водгосп) загальний 

водозабір з гідрологічних об’єктів у 2015 році становив 174,3 млн. м3,і у 

порівнянні з 2014 роком (222,8 млн. м3 ) забір води зменшився на 48,5 млн. м3 

(21,8 %) [34]. Використання води у 2015 році становило 138,9 млн. м3, в тому 

числі: на виробничі потреби – 76,65 млн. м3, побутові потреби – 26,5 млн. м3 , 

зрошення – 10,94 млн. м3, інші потреби – 24,81 млн. м3 (рис.1) [3,4]. 

 

 
Рис.1 – Структура використання водних ресурсів у 2015 році, відсотки 

 

Разом з цим, у поверхневі водні об'єкти було скинуто 106,4 млн. м3 

зворотних вод, що на 59,1 млн. м3 менше в порівнянні з 2014 (165,5 млн. м3). Це 

відбулося за рахунок зменшення скиду нормативно очищених стічних вод та 

нормативно чистих без очистки стічних вод (рис. 2).  
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Рис.2 – Динаміка скиду зворотних вод у басейн р. Дніпро, млн. м3 

Обсяг скиду забруднених зворотних вод збільшився на 1,133 млн. м3 (з 

4,825 млн. м3 у 2014 році до 5,958 млн. м3 у 2015 році). Аналіз показав, що 

динаміка скидання забруднюючих речовин дещо зменшилась у порівнянні з 

2011 роком з 47695,2 т/рік до 40500,7 т/рік у 2015 році. Із забруднюючих 

речовин найбільша кількість приходиться катіони та аніони мінерального 

складу – 25370 т/рік, а небезпечні нафтопродукти складають – 6,349 т/рік. 

В цілому обсяг оборотного водопостачання у 2015 році становить 435,6 

млн. м3, а обсяг повторного водопостачання за 2015 рік становить 10,88 млн. м3. 

Показник економії свіжої води у 2015 році становить 85,74 %. 

Найбільшим користувачем води із малих річок Черкащини є 

сільськогосподарські підприємства – 76,67 млн. м3, що складає 55,2 % від 

загального показника по області. Сільське господарство також віддає найбільшу 

кількість зворотних вод – 57,32 млн. м3, що складає  53,9 %. Серед найбільших 

забруднювачів вод малих річок Черкащини можна відзначити КП «Міський 

водоканал» (м. Золотоноша – 928,32 т/рік), КП «ВодГео» (м. Сміла – 340,57 т/рік), 

до найменших належать – ТОВ «Жашківська кінно-спортивна школа», 

Старобабанівска виправна колонія № 92, ТОВ «Уманський гранкар’єр» [4]. 

За інформацією Черкаського обласного центру з гідрометеорології 

регулярні гідробіологічні спостереження (за розділами робіт біоіндикація та 

біотестування) здійснювалися на 5 водних об‘єктах (3 річках та 2 

водосховищах) [39]. Одержані дані про стан гідробіоценозів свідчили, що за 

середніми значеннями індексу сапробності на усіх водних об‘єктах 

спостерігалося помірне забруднення, 3-й клас якості вод – помірно забруднені 

води. Переважаючий тип трофності (продуктивності) вод – оліготрофні 

(малопродуктивні). 

Зокрема, у фітопланктоні малих річок басейну р. Рось влітку 2015 року 

домінували синьозелені, зелені та діатомові водорості, угруповання було багате 
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та різноманітне, знайдено 17 - 29 видів. У червні у створі 1 км вище м. Корсунь-

Шевченківський спостерігалась помірна стадія «цвітіння» води за рахунок 

збільшення біомаси діатомових водоростей (концентрація клітин така, що 

значно погіршує якість вод). Домінуючу роль відігравали β-мезосапробні 

водорості (індикатори помірно забруднених вод) [39]. Зоопланктон був багатим 

чисельно та за видовою представленістю, домінували оліго-, оліго-β-

мезосапробні гіллястовусі ракоподібні, в окремих пробах домінуючу роль 

відігравали коловертки. Спостерігався стабільний розвиток тваринного 

планктону. Макрозообентос був представлений різноманітними молюсками, 

водними жуками, клопами, личинками бабок та одноденок. Стан донних 

угруповань був стабільний та благополучний, структура збалансована. Було 

визначено 34 «групи» для розрахунку біотичного індексу (БІ). У червні в обох 

створах визначався 2-й клас якості – чисті води. У жовтні спостерігалось певне 

(сезонне) погіршення якості до 3-го класу – помірно забруднені води. 

Підсумовуючі, можна сказати, що стан водних екосистем малих річок 

басейну р. Рось за сукупністю гідробіологічних показників відповідав 3-му 

класу якості вод – помірно забруднені. 

По р. Вільшанка (с. Мліїв) розвиток фітопланктону був стабільний, стан 

водоростевих ценозів сталий. Загалом, стан водної екосистеми за сукупністю 

гідробіологічних показників відповідав 3-му класу якості вод – помірно 

забруднені. 

По басейну р. Тясмин були отримані такі результати: фітопланктон 

річок був чисельний, різноманітний та структурований, сезонна динаміка його 

розвитку простежувалась, але внаслідок високих температур води 

максимальний його розвиток прийшовся на жовтень. Влітку домінуючою 

групою були діатомові водорості, восени – синьо-зелені та зелені водорості. 

Загалом, стан водних екосистем досліджуваних малих річок 

характеризувався 3-м класом якості вод – помірно забруднені. 

За даними Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській 

області згідно з програмою «Комплексного моніторингу за якістю води р. 

Дніпро» здійснювався нагляд за якістю води поверхневих водойм у 92 

контрольних створах та у місцях водокористування населення. 

За даними лабораторних досліджень якість води в басейні р. Дніпро по 

всій течії відповідає ІІ - ІІІ класу якості води поверхневих водойм (ГОСТ 2761-

84) та характеризується помірним ступенем забруднення (СанПіН 4630-88). 

Одержані дані про стан гідробіоценозів засвідчили, що за середніми 

значеннями індексу сапробності на усіх водних об‘єктах спостерігалося 

помірне забруднення, 3-й клас якості вод – помірно забруднені води. 

Переважаючий тип трофності (продуктивності) вод – оліготрофні 

(малопродуктивні). 

У даний час в Україні існує певна правова основа, яка регулює 

відносини в сфері використання та охорони малих річок. На жаль, вона не 

повністю забезпечує належне використання та охорону малих річок України. 

Окремі положення, враховуючи їх специфіку, залишились неврегульованими, а 

деякі вирішені не повністю, що призводить до зниження ефективності 
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державного управління та діяльності правоохоронних органів у сфері 

застосування екологічного законодавства. Все це вимагає наукового 

обґрунтування і практичного вирішення існуючих проблем. 
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Annotation. Urbanization and a high level of air pollution in the city Kiev pose 

a threat to human health and the environment. Aerotechnogenic city pollution caused 

by emissions of stationary and mobile sources. The evaluation of air quality in Kyiv 

under EU Directive (Directive 2004/107 / EU, 2008/50 / EU), based on observations 

in 2010 (Klebanova, Klebanov, 2011), the national standards (Klebanova, Klebanov, 

2011) and regulations for woody plants. It is noted gaps in research of green spaces in 

urban ecosystems. 
 

Актуальність. Насьогодні природні екосистеми урботериторій великих 

міст знаходяться під надлишковим негативним впливом факторів 

антропогенного походження. Повітря і ґрунти в них забруднені твердими 

частинками (пилом, сажею, попелом), газами, аерозолями, фільтратами 

сміттєзвалищ, важкими металами та іншими шкідливими речовинами, які 

спричиняють не тільки негативний вплив на все живе у мегаполісі, але й під 

впливом зовнішніх умов перетворюються у комплекси інших речовин з 

непередбачуваними властивостями і непрогнозованими наслідками для 
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довкілля. Змішування різних за властивостями та походженням забруднювачів, 

їх взаємодія за принципами синергізму та аддитивності, серйозно ускладнюють 

оцінку впливу кожного окремо взятого компонента та прогноз наслідків для 

екосистеми міста та здоровя людини. Наразі суспільство прагне до 

встановлення балансу між економікою, що розвивається, сучасною 

промисловістю, забезпеченням життєдіяльності великої кількості людей і 

природним середовищем. Одним із шляхів вирішення цього 

багатокомпонентного питання може бути створення системи стійких зелених 

насаджень в урбоекосистемі, оскільки озелененню відводиться основна роль у 

стабілізації та оздоровленні міського середовища [1.  

Згідно Лісового кодексу України (Постанова ВР № 3853-XII від 

21.01.1994, ВВР, 1994, №17) та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 

травня 2007 р. №733 паркові екосистеми у межах зелених зон міст України 

входять до категорій «захисні ліси, рекреаційно-оздоровчі ліси, ліси 

природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення». Лісові 

насадження (фітоценоз) – сукупність рослинних компонентів в умовах певного 

середовища існування. Таким чином екосистеми зелених зон міст України 

підпадають під закони щодо лісових екосистем та мають таке ж важливе 

значення та набір функцій (з їх розширенням для урбосередовища), що і великі 

лісові масиви за межами населених пунктів. Отже ми в подальших 

дослідженнях приймаємо паркові екосистеми Києва як лісові насадження з 

усім набором їх властивостей і функцій. 

В умовах антропоцентричної парадигми раціонального 

природокористування істотно зростає тривалий негативний вплив людської 

діяльності на навколишнє природне середовище (НПС), спричиняючи 

критичний стан екосистем, низку екологічних катаклізмів на місцевому, 

регіональному та глобальному рівнях. Інтенсивне використання природних 

ресурсів з недостатніми оцінкою, обліком та збереженням спричинило 

деградацію лісових екосистем, зниження їх екологічної ролі, зменшення 

біотичного та ландшафтного різноманіття [1. Основну загрозу біорізноманіттю 

становлять діяльність людини та знищення оселищ існування флори і фауни. 

Спостерігаємо катастрофічне зменшення площ не порушених діяльністю 

людини екосистем. Знищення НПС відбувається внаслідок розорювання 

земель, вирубування деревних насаджень з подальшою зміною цільового 

призначення земель, осушення або обводнення територій, промислового, 

житлового та дачного будівництва тощо.  

Оскільки Всесвітня Конференція ООН з питань НПС і розвитку ухвалила 

декларацію та визнала концепцію сталого розвитку домінантною ідеологією 

цивілізації у ХХІ ст. та після саміту «Планета Земля» (Ріо – 1992) світова 

спільнота надає лісовим екосистемам важливого значення як найпотужнішому 

серед наземних екосистем регулятору стану довкілля на всіх рівнях організації 

життя та найбільш обємному довговічному резервуару біорізноманіття, 

важливому елементу оптимізації структурно–функціональної організації 

ландшафтів тощо. Україна бере активну участь у програмах Європейського 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3853-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3853-12
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Союзу із впровадження принципів сталого розвитку у практику, у т.ч. у лісове 

господарство та зелене будівництво [1. Згідно Закону України «Про Основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 

року» (2011 р.) за площею лісів Україна є державою з дефіцитом лісових 

ресурсів. Тому стратегічними завданнями країни визначено збереження та 

відтворення лісових екосистем, підтримання екологічної рівноваги на території 

України, збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, забезпечення 

ефективного функціонування національної екологічної мережі, зокрема 

включення до екологічної мережі крім заповідних лісів (ядер екомережі) також 

середовищезахисних і рекреаційних лісів впровадження до 2020 р. 

екосистемного підходу в управлінську діяльність та адаптація законодавства 

України у сфері збереження довкілля згідно вимог директив ЄС.  

Київ як мегаполіс має потужну систему зелених насаджень та об’єктів 

природо-заповідного фонду, які виконують функції збереження біорізноманіття 

та оселищ живих організмів, ландшафтів, грунтів від деградації; 

середовищетвірну, захисну, поглинальну та буферну; запобігання фрагментації 

та переривання ареалів поширення видів, що є основною передумовою 

збереження біосфери; оздоровлення населення, зменшення соціальної напруги 

у великих містах.  

Паркові екосистеми є водночас напівприродними регульованими 

екосистемами та буферними елементами між урбоекосистемами та природними 

екосистемами, або між напівприродними екосистемами та неприродними 

системами (житлова забудова, промислові підприємства), що робить 

діагностику їх стану складним і цікавим завданням, наразі дуже важливим з 

точки зору збереження екологічних функцій та самого існування зелених зон 

мегаполіса. Ці лісові екосистеми заслуговують якнайпильнішої уваги через 

свою стійкість, продуктивність і ефективність впливу на НПС порівняно з 

іншими наземними екосистемами.  

Паркові екосистеми за Я.П. Дідухом [2 можна віднести до пластичних 

екосистем (Р) – що знаходяться у стані постійної динаміки, легко 

відновлюються, оскільки екотоп не змінюється, мають низьке флористичне 

багатство, слугують осередками розселення адвентивних видів, мають дуже 

низький ступінь ризику втрати. Але оскільки в м. Києві велика частка ПЗФ, у 

якому містяться рідкісні і охоронювані види, то зелені насадження можна 

також віднести до інертних екосистем (І) – що при руйнуванні здатні до 

відновлення через тривалий час, проходять стадії сингенезу, ендоекогенезу, 

філценогенезу (переважають процеси трансгенезу), що супроводжується 

поступовим відновленням екотопу.  

Таким чином, питання оцінювання стану лісових екосистем у межах 

мегаполісу, виявлення ступеню та діагностичних показників їх порушення, 

популяційний моніторинг рослин у техногенних екотопах, потребують 

подальших досліджень для прогнозування рівня стійкості та встановлення 

механізмів адаптації видів в умовах техногенного впливу.  

Основні результати. Вивчення зелених зон урбанізованих територій 

орієнтоване на виявлення різноманітності флори міст (ботанічний аспект), 
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дослідження хімічного складу грунту, вод, повітря (екологія міст), оцінювання 

здоровя населення залежно від вмісту шкідливих речовин в урбосередовищі 

(медична, промислова екологія), пошук індикаторів стану міського середовища 

серед рослин та тварин, що пристосувалися до змінених умов. У той час як 

комплексний екологічний моніторинг стану урбосередовища з використанням 

системи індикаторів та прогноз його змін, потребує доопрацювання на 

екосистемних засадах з урахуванням максимальної кількості ефектів від 

внесення у природне середовище чужорідних компонентів, якими є відходи 

життєдіяльності великих міст. У цьому аспекті актуальним є пошук і вивчення 

систем індикаторів на різних рівнях організації живого, що дасть цілісну 

картину змін природних екосистем внаслідок урбогенного впливу.  

Урбанізація та високий рівень забруднення атмосферного повітря у м. 

Києві становлять загрозу здоров’ю населення та довкіллю. Аеротехногенне 

забруднення міста зумовлене викидами стаціонарних (промислові 

підприємства, ТЕЦ) і пересувних джерел (річковий та автотранспорт, авіаційна 

техніка). У звязку зі зниженням рівня промислового виробництва та закриттям 

деяких підприємств, збільшенням кількості автотранспорту, наявністю на 

території столиці аеропорту, рівень викидів від пересувних джерел значно 

перевищує викиди промисловості, не зважаючи на те, що останніми роками, у 

звязку з політичною ситуацією, ТЕЦ перейшли на тверде паливо і мазут, що 

збільшило рівень викидів стаціонарними джерелами (особливо сполуками 

сульфуру, сажею, формальдегідом, важкими металами). Обсяги викидів 

аерополютантів (рис. 1) від стаціонарних та пересувних джерел свідчать про 

щорічне зростання шкідливих викидів у атмосферу. Зокрема, 

найнебезпечнішими для зелених насаджень міст є надмірні концентрації 

аерофітотоксикантів NH3, NOх (NO, NO2, NO3), SO2, важких металів, джерелами 

надходження у довкілля яких є промислові підприємства, ТЕЦ і автотранспорт.  
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Рис. – Викиди забруднювачів у повітря загалом по м. Києву, за [3, 4 
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За обсягами викидів з 2000 р. по 2014 рр. відмічено зниження їх від 

стаціонарних джерел на 3,7% та збільшення викидів від пересувних джерел на 

24,6% (рис.), що зумовлене зменшенням потужностей промислового 

виробництва та збільшенням кількості автотранспорту. 

У офіційних джерелах, що інформують про надходження шкідливих 

речовин від промислових об’єктів у довкілля, їх кількість оцінюють саме з 

точки зору небезпеки для людини, відповідно, нормування аеротехногенного 

навантаження (ГДК) теж визначені тільки для людини. Хоча надлишковий 

вміст у повітрі і ґрунтах шкідливих речовин справляє значний негативний 

вплив на біоту і теж потребує нормування навантаження [5. Слід зазначити, що 

в офіційних документах України ці норми визначені недостатньо. Зокрема, не 

встановлені норми ГДК для багатьох фітотоксикантів (табл.). Пріоритет також 

надають такому критерію безпеки, як можливий ризик для здоров’я людини [6. 

А для біоти такі критерії ще не розроблені. 

У Європейському Союзі наявні нормативні показники, викладені в 

директивах 2004/107/ЄС , 2008/50/ЄС, які прийняті до впровадження у нашій 

країні в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС. Ці Директиви встановлюють цільові 

показники та верхні й нижні пороги оцінки якості повітря з метою запобігання 

або зменшення шкідливого впливу на здоров’я людини та природного довкілля. 

Оцінку якості атмосферного повітря м. Києва проведено за Директивами ЄС 

(Директиви 2004/107/ЄС, 2008/50/ЄС), результатами спостережень 2010 р. [6, 

національними стандартами (ГДКс.д.) [6 та нормативами для деревних рослин (табл. 1). 

Фактичні середньорічні концентрації у повітрі міста значно перевищували 

допустимі норми по нікелю та кадмію. Концентрації NO2, CO щодо нормативів 

ЄС та ГДКс.д. для деревних рослин не перевищували національні стандарти.  

Таблиця  

Оцінка якості атмосферного повітря м. Києва за різними нормативними 

показниками 

Домішка 

Національні 

стандарти 

(ГДК с.д. для 

людини), 

мкг/м3 

ГДК с.д. для 

деревних 

порід1, 

мкг/м3 

Допустиме значення 

Директив 

2004/107/ЄС та 

2008/50/ЄС, мкг/м3 

Фактичні 

середньорічні 

концентрації в 

Києві за 2010 р., 

мкг/м3 

Нікель 1 – 0,02 0,02 

Кадмій 0,3 – 0,005 0,02 

Свинець 0,3 – 0,5 0,03 

Бенз(а)пірен 0,001 – 0,001 0,0004 

Диоксид 

нітрогену 
40 20 40 80 

Аміак 40 – 40 7,0 

Диоксид 

сульфуру 
50 15 80 15 

Оксид карбону 

(ІІ) 
5000  

10000 (максимально 

денне) 
14000 (м.р.) 

Тверді 

речовини (пил) 
150 50 – 123 

Формальдегід 3,0 3,0 – 8,0 
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Примітки: м.р. – максимально разові; с.д. – середньодобові; 1 – за [5, 7.  

Можна стверджувати, що перехід на нормативи ЄС та розроблення ГДК 

для рослин сприятиме покращенню стану повітря міста та, як наслідок, здоровя 

не тільки зелених насаджень, але і людини. 

Висновки. Отже, основним чинником забруднення атмосферного повітря 

в Києві є автотранспорт, кількість якого поступово зростає. Забруднення 

повітря фітотоксикантами погіршує стан зелених насаджень міста, що в свою 

чергу підсилює негативний вплив на здоров’я населення. Нормування ГДК 

шкідливих речовин потребує удосконалення. Тому доцільним є використання 

еко- і біомоніторингу зелених насаджень мегаполісу, як показника якості 

повітря, що підвищить обєктивність інформації про стан повітря та екологічну 

комфортність, безпечність умов проживання біоти та людини, виживання 

деревних рослин, в умовах дії екстремальних чинників урбосередовища.  
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(НА ПРИКЛАДІ РОДУ РОРULUS М. ЧЕРКАСИ) 
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Черкаський державний технологічний університет 

e-mail: mar.mosckalencko2011@yandex.ua 

 

Annotation. Cherkassy city is situated Ukrainian Crystalline Massif in the north-

eastern slope which is made from block of rocks. The climate of Cherkassy region is 

moderate -continental with the average year temperature+7.0-7.7 .  

Poplar takes 70% among the linear plantings of trees which is used for greening 

of sanitary-protecting areas, seaside and housing estate, highways. The most of 

pyramidal poplar trees in Cherkassy are hybrid. The plantings of poplar are the most 

damaged in the sanitary- protecting areas of industrial junction in the southern and 

eastern sides of Cherkassy city. 

 

Місто Черкаси розміщено в області північно-східного схилу гірського 

утворення – Українського кристалічного щита, який поступово опускається в 

напрямку річки Дніпро.  

За геоморфологічним районуванням територія відноситься до Ірдинсько -

Тясминської ерозійно акумулятивної терасової рівнини на палеогеновій основі. 

Переважна частина площі міста розміщена в межах третьої надзаплавної 

тераси, абсолютні відмітки якої 95 – 110 м і збільшуються у західному 

напрямку (район «Соснівки» – до 125 м).  

Безпосередньо до третьої тераси примикає друга надзаплавна тераса, 

абсолютні відмітки якої становлять 90 – 93 м. Відкладення цієї тераси виходять 

на поверхню у вигляді прибережної смуги річки Дніпро шириною до 150 м. 

Клімат Черкаської області характеризується як помірно-континентальний 

з середньою річною температурою повітря +7,0-7,7°. Найхолоднішим місяцем 

року вважається січень з середньою температурою 5,5-6,1° нижче нуля, а 

найтеплішим - липень з середньою температурою +19,2-20,8°. Абсолютний 

мінімум температури повітря досягає -34 - 38° і навіть нижче. Абсолютний 

максимум +36-39° припадає на липень-серпень. 

Площа, яку займають зелені насадження, становить 2070,8 га, що складає  

29 % від площі міста Черкаси. 

Серед лінійних насаджень деревних порід, що використовуються для 

озеленення санітарно-захисних зон, набережних, житлових масивів, автошляхів 

тополі складають 70 %. З огляду на елімінації (вирубування) старих жіночих 

екземплярів (осокір, бальзамічний) основну масу (до 50 %) складають гібридні 

пірамідальні тополі, які представлені чоловічими екземплярами. Більшість 

пірамідальних тополь у м. Черкаси є гібридами; до найбільш поширених належить 

гібрид тополі пірамідальної італійської (Р. italika Roz) тополі чорної (P.nigra L.). 
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На теперішній час у великої кількості гібридних тополь спостерігається 

всихання (починаючи з окремих гілок поступово ушкоджуються  верхівки). На 

території міста найбільш ушкодженими є насадження тополь санітарно-захисних 

зон підприємств Південного та Східного  промислових вузлів, лінійні насадження 

вздовж автомагістралей міського та міжміського сполучення, житлових масивів.  

Основними причинами всихання гілок першого порядку, верхівок тополь 

відповідно до літературних джерел [1] та наших досліджень, є: 

• зменшення вмісту вологи в ґрунтовому покриві, як наслідок - ущільнення 

ґрунту та зниження рівня ґрунтових вод; 

• легкий механічний склад ґрунтового покриву, незначний вміст гумусу 

(середні показники по місту 2,9 %); 

• порушення метаболізму, росту, розвитку внаслідок накопичення 

аеротоксикантів; 

• засолення ґрунтів примагістральних шляхів, алей внаслідок використання 

сольових сумішей на автошляхах. 

Існуючий досвід зеленого будівництва у м. Черкаси не враховує  

специфічність екологічних умов та рівень техногенного забруднення, а питання 

стану деревних насаджень селитебних та промислових районів залишаються 

недостатньо вивченими. 

Моніторинг стану деревних насаджень антропогенно трансформованих 

територій з урахуванням принципу екологічного районування повинен бути 

основним критерієм відбору видів основного асортименту для утворення 

ефективно функціонуючої системи зелених насаджень та диференціації засобів 

догляду за ними. 
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Annotation. A place and role of the natural reserve fund objects in the big city are 

revealed. The structure of the natural reserve fund of the city of Lviv are considered. 

Particular attention to the prospects of creating new protected areas was paid and the 

problems of their functioning are considered. Biocenotical role of the natural reserve 

fund in supporting the sustainable development of the territory are analysed. 

 

Важливе значення в збереженні природного довкілля в місті мають об’єкти 

природно-заповідного фонду (ПЗФ). Вони є носіями історико-культурної 

інформації й спадщини, художньо-естетичними елементами міського середовища, 

візитною карткою міста та природним чинником, що впливає на містобудівні 

концепції. До того ж вони є базою для освітньої і науково-дослідної роботи, 

природною складовою міської екосистеми, чинником відновлення психічних і 

фізичних сил мешканців міста. Особливе значення має поєднання 

природоохоронної та рекреаційної функцій об’єктів ПЗФ. Аналізуючи 

територіальне розміщення рекреаційних зон у місті, можна прослідкувати пряму 

прив’язку до  природного комплексу Львова сукупності природних територій – 

об’єктів ПЗФ, лісових масивів, водойм і озер, міських озеленених територій – 

парків, скверів, садів, які є єдиною містоформуючою системою 

природоохоронного, середовищезахисного, оздоровчого та рекреаційного 

значення. Об’єкти ПЗФ відіграють важливу роль у системі рекреаційних територій 

міста, оскільки виконують компромісну функцію – збереження природного 

середовища при використанні місць відпочинку. Особливістю рекреаційної 

діяльності в межах ПЗФ є те, що вона повинна бути обов’язково керованою, тому 

що здійснюється на території з певним статусом [2].  

Об’єкт дослідження – природно-заповідний фонд міста Львова. Предмет 

дослідження – сучасні процеси функціонування ПЗФ міста, проблеми його 

розширення та роль у покращенні якості життєвого середовища мешканців міста. 

На території міста розташовано три об’єкти ПЗФ загально-державного 

значення загальною площею 81,7 га (ботанічні сади Національного державного 

лісотехнічного університету України та Львівського національного 

університету імені Івана Франка, пам’ятка садово-паркового мистецтва 

Стрийський парк) і 13 об’єктів ПЗФ місцевого значення загальною площею 

602,7 га, до складу яких включено регіональний ландшафтний парк Знесіння 

(312 га), ботанічний сад Львівського медичного університету (1,5 га), лісопарк 

Погулянка (100,3 га), дві геологічні пам’ятки природи – Медова печера (1,2 га) і 

Кортумова гора (21,4 га), вісім парків-пам’яток садово-паркового мистецтва 

(163,3 га). Окрім того, під охороною знаходиться 18 ботанічних пам’яток 
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природи (це переважно рідкісні дерева – магнолії, платани, скумпія, гінкго, 

тсуга тощо). Вони зосереджені, головним чином, у районах старої забудови 

(вулиць Труша, Мушака, Котляревського та ін.). Загальна площа природно-

заповідного фонду території міста становить близько 16 % міської зеленої зони 

та 4 % загальної площі міста [1].  

Упродовж 10 років у місті створено наступні парки: ім. Папи Римського 

Івана Павла, парк «Благовіщення», новий об’єкт ПЗФ – ботанічна пам’ятка 

природи дендропарк імені Бенедикта Дибовського. Внаслідок загальна площа 

парків збільшилась на 9,78 га. В останні роки проводиться значна робота з 

інвентаризації, консервації та реконструкції садово-паркових об’єктів. 

Особлива увага приділяється ботанічним об’єктам (це переважно вікові дерева, 

цінні екзоти або групи дерев). Такі пам’ятки підлягають паспортизації, 

передаються під охоронне зобов’язання господарствам або організаціям за 

місцем знаходження (табл.). 

Таблиця  

Перелік дерев, що пропонуються до заповідання, як пам’ятки природи [3] 

№ 

п/п 

Назва об’єкта 

ПЗФ 

Тип Площа, га Місцезнаходження 

об’єкта ПЗФ 

1. Бук 

(Fagus L.) 

Ботанічна 

пам’ятка 

природи 

Точковий 

об’єкт 

м. Львів,  

пл. Св. Юра 

2. Гінкго 

(Ginkgo biloba L.) 

Ботанічна 

пам’ятка 

природи 

Точковий 

об’єкт 

м. Львів,  

вул. І. Франка, 122 

3. Дуб черешковий 

(Quercus robur) 

Ботанічна 

пам’ятка 

природи 

Точковий 

об’єкт 

м. Львів,  

вул. Вербицького, 8 

4. Гінкго 

(Ginkgo biloba L.) 

Ботанічна 

пам’ятка 

природи 

Точковий 

об’єкт 

м. Львів,  

вул. М. Коперника, 40 

5. Метасеквойя 

(Metasequoia 

glyptostroboides) 

Ботанічна 

пам’ятка 

природи 

Точковий 

об’єкт 

м. Львів,  

вул. Університетська, 1 

6. Дуб великоплідний 

(Quercus 

macrocarpa) 

Ботанічна 

пам’ятка 

природи 

Точковий 

об’єкт 

м. Львів,  

вул. С. Бандери, 12 

7. Гінкго 

(Ginkgo biloba L.) 

Ботанічна 

пам’ятка 

природи 

Точковий 

об’єкт 

м. Львів,  

вул. Пекарська, 50 

8. Гінкго 

(Ginkgo biloba L.) 

Ботанічна 

пам’ятка 

природи 

Точковий 

об’єкт 

м. Львів,  

вул. Ш. Руставелі, 5 

9. Сосна Веймутова 

(Pinus strobus) 

Ботанічна 

пам’ятка 

природи 

Точковий 

об’єкт 

м. Львів,  

вул. Є. Коновальця, 47 

10. Група метасеквойі 

(Metasequoia 

glyptostroboides) 

Ботанічна 

пам’ятка 

природи 

Точковий 

об’єкт 

м. Львів,  

вул. А. Вахнянина, 29 
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Водночас, виникає проблема з ботанічними пам’ятками природи, адже на 

жодну з них ще не підписані охоронні зобов’язання. Часто ботанічні пам’ятки 

природи зростають за огорожами приватних будівель, до них немає доступу, 

відсутня інформація. Офіційно догляд за цими типами об’єктів здійснюють 

районні адміністрації або житлово-комунальні підприємства. 

Серед пропонованих об’єктів великий інтерес у науковців викликають 

Гінкго (Ginkgo) – «жива скам’янілість», одне з найдавніших листопадних дерев 

планети, релікт японо-китайського походження, що належить до відділу 

голонасінних. Для зелених насаджень урбанізованих територій гінкго є дуже 

перспективним. Рослина добре витримує міське середовище, невибаглива до 

ґрунту, стійка проти захворювань та шкідників. У наших умовах розмножується 

вегетативним способом.   

Серед інших реліктових деревних рослин, що пропонується до ПЗФ міста 

є метасеквойя (Metasequіa), що успішно росте на теренах нашого міста. Високе 

дводомне хвойне і водночас дерево з товстим збіжистим стовбуром, тендітною 

конусоподібною ажурною кроною з похилими, дещо скерованими догори 

гілками. Оригінальний вид та рідкісність метасеквої заслуговують на широке 

впровадження її у зелені насадження та подальші дослідження. Більшість 

пропонованих до заповідання дерев, як пам’ятки природи, мають досить 

поважний вік. Тому для їх збереження, а також для створення оптимального 

середовища їх існування. Необхідно розробити і впровадити консерваційні та 

реконструктивні заходи, спрямовані на покращення умов росту і розвитку, 

зокрема зрідження деревного намету в зоні зростання інтродуцентів, 

вирубування підросту малоцінних порід, внесення стимуляторів росту та 

поживних речовин для підтримання їхньої життєвості. Дотримання необхідних 

вимог дозволить продовжити тривалість існування пам’яток природи, які є 

свідками історії міста і одночасно, рекреаційно привабливими об’єктами, які 

можна включити у екскурсійні маршрути та зацікавлювати мешканців та 

туристів. 

При формуванні Програми регіональної екологічної мережі Львівської 

області значна увага приділяється перспективним територіям та об’єктам, 

зокрема, за результатами науково – дослідних робіт «Проект створення об’єктів 

природно-заповідного фонду на приміських землях Львова» проведених 

фахівцями провідних наукових установ міста на замовлення Львівської ради 

обґрунтовано доцільність створення ландшафтного заказника державного 

значення «Торфовище Білогорща». 

Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Торфовище 

Білогорща» пропоновано створити з метою збереження унікальних торфово-

болотних комплексів на Головному Європейському вододілі з найглибшим у 

регіоні заляганням покладів торфу, з високим біотичним різноманіттям 

підтвердженим наявністю оселищ 42 раритетних видів рослин та 25 раритетних 

видів тварин. Ландшафтні комплекси торфовища виконують важливу 

санітарно-екологічну роль у перевантаженій транспортними магістралями і 

промисловими підприємствами у західній околиці міста Львова. Ландшафтний 

заказник «Торфовище Білогорща» пропоновано створити на площі 119,6 га, з 
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якої 50,9 га – займають торфово-болотні комплекси сінокосно-пасовищних лук 

з гідрофільно-чагарниковими ценозами, а решту (68,0 га) – комплекси 

піонерних лісів з домінуванням берези повислої, трав’яних та трав’яномохових 

боліт на місці торфокар’єру. Для позитивного вирішення даного питання 

громадськість міста проголосувала петицію до міського голови. 

Висновки: 

- для реалізації завдань з покращення іміджу Львова через розвиток 

зелених територій важливе місце належить природно-заповідним об’єктам та 

територіям; 

- об’єкти та території ПЗФ у місті важлива складова у розбудові системи 

регіональних і локальних екомереж для посилення ролі «зеленого каркасу» в 

структурі міста.  

-  важливою складовою розвитку міста є наявність ефективних систем 

управління природно-заповідним фондом, розробленої та впровадженої 

екологічної політики і планування. 
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The valuation of the vital strategy of the plants is one of the main tasks in 

population botany. As a result of the environmental transformation, the favorable 

conditions are formed for the realization of invasion potency of  S. сanadensis and 

S. gigantea, which produced the combined tress tolerant-ruderal type of strategy for 
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the steady existence under the conditions of the different grade of anthropogenic 

pressure. 

 

Вступ Оцінка життєвої стратегії рослин залишається одним із ключових 

завдань популяційної ботаніки [4].  

Методи досліджень. Усі відібрані для аналізу популяції локалізуються в 

межах біотопів ППСПМ «Феофанія» та його околиць. 

Методи досліджень. При визначенні еколого-ценотичної стратегії 

використаний ряд висловлених раніше пропозицій [3, 5, 6]. Стрес-толеранти були 

розділені на дві групи N-стресс-толерантний (SN) і E-стрес-толерантний (SE): 

перші (ценотичні патіенти за Т.А. Работновим) ділять ресурси з конкурентами 

(CN) в зімкнутих спільнотах, другі освоюють екстремальні, часто з незімкнутим 

рослинним покривом місцезростань, в яких конкуренція з іншими видами значно 

ослаблена. Пригнічення екстремальних стрес-толерантів викликають абіотичні 

чинники. За Б.М. Міркіним [3] і Т.А. Работновим [6] E-стрес-толерантний (SE) 

відповідають екотопічним патієнтам, за А.А. Протасовим [5] – екстремалам. 

Таким чином, чотири первинні стратегії виділено незалежно від того, чи іде мова 

про види тільки в межах одного рослинного угруповання або в межах більших 

одиниць рослинності: конкуренти (CN), N-стрес-толерантний (SN), рудерали (RN) , 

E-стрес-толерантний (SE) (табл.). 

Основні результати. S. сanadensis та S. gigantea характеризуються 

широкими ареалами і подібною життєвою стратегією. Їх основні 

місцезростання пов'язані з біотопами різного ступеня антропогенної 

трансформації: від умовно непорушених до надмірно порушених. Спільними 

для них є життєва форма, швидкість захоплення території і тривалість її 

утримання, типи і тривалість онтогенезу і типи відновлення, темпи розвитку 

особин, типи вегетативного розмноження та розростання, репродуктивна 

здатність, невибагливість до едафічних умов зростання, інтенсивність росту 

надземних та підземних органів, толерантність до значного антропогенного 

впливу [1]. Заселяючи порушені ділянки переважно на другій стадії природних 

сукцесій рослинного покриву, вони беруть участь у формуванні вторинних 

угруповань (Rudbeckio laciniatae-Solidaginetum canadensis Tüxen et Raabe ex 

Anioł-Kwiatkowska 1974). У разі відсутності антропогенного впливу  швидко 

захоплюють території і протягом кількох років формують монодомінантні 

масиви. За цих умов максимально реалізується їх життєва стратегія. 
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Таблиця 

Ознаки для виділення еколого-фітоценотичних стратегій трав’янистих рослин [1] 

Стратегії 

Ознаки 

CN-конкурент SN – N стрес толерант RN – рудерал SE – E стрес толерант 

1. Висота рослин Великі рослини Особини незначних розмірів Особини незначних розмірів Особини незначних розмірів 

2. Особливості життєвої 

форми 
Багаторічники Мало-, багаторічники Однорічники, малорічники Мало-, багаторічники 

3. Характер 

конкурентних відносин у 

природних сприятливих 

умовах 

Висококонкурентноздатні Неконкурентноздатні Неконкурентноздатні Неконкурентноздатні 

4. Характер 

конкурентних відносин у 

порушених умовах 
Неконкурентноздатні Конкурентноздатні Висококонкурентноздатні Висококонкурентноздатні 

5. Вимогливість до 

основних елементів живлення 
Висока Низька, толерантна Низька/висока Низька 

6. Тип і мінливість 

вікового спектру 

Стабільний 

правосторонній віковий 

спектр з переважанням 

дорослих вегетативних і 

генеративних особин 

Стабільний 

правосторонній віковий 

спектр з переважанням 

дорослих вегетативних і 

генеративних особин 

Правосторонні спректри із 

значною участю генеративних 

особин або лівосторонні 

спектри з переважанням 

молодих особин 

Бімодальні вікові спектри із 

переважанням і молодих 

особин, особливо ювенільних 

і генеративних особин 

7. Динаміка чисельності 

популяцій 

Відносно незначні 

флуктуації чисельності 

популяцій 

Відносно незначні  флуктуації 

чисельності популяцій 

Значні флуктуації 

чисельності, особливо серед 

молодих особин 

Часті флуктуації чисельності, 

особливо серед молодих 

особин 

8. Чисельність популяцій Висока Різна Низька/висока Низька/висока 

9. Наявність природних і 

антропогенних порушень в 

місцях зростання 
Малоймовірно Можливі невеликі Можливі різні Часто значні 

10. Особливості 

зімкнутості рослинного 

покриву в місцях зростання 
Зімкнутий рослинний покрив Зімкнутий рослинний покрив 

Часто не зімкнутий 

рослинний покрив 

Часто не зімкнутий 

рослинний покрив 

11. Наявність природних 

чи антропогенних порушень в 

місцях зростання 
Малоймовірно Можливі незначні Можливі різні Часто значні 
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Виходячи з наших спостережень, S. сanadensis та S. gigantea високо 

конкурентоздатні види антропогенно-порушених місць зростання із коротким 

життєвим циклом (до 9–11 років [1], окремі клони живуть довго і досягають 

віку 100 років [2], швидким переходом до цвітіння в онтогенезі (на 2–3 рік), 

переважанням генеративних рослин в популяціях і відносно незначною 

флуктуацією чисельності популяцій, а отже за основними ознаками життєвої 

стратегії S. сanadensis та S. gigantea належать до СN – конкурентів з ознаками SE 

– екологічних стрес толерантів та RN – рудералів. Причому, в залежності від 

умов зростання і рівня стресу, переважають SE або RN складові комбінованої 

стратегії. В умовах сильного стресу види проявляють себе як SE – стрес 

толеранти, – це проявляється у зменшенні довжини генеративних пагонів та 

кількості листків на них і перерозподілом зусиль від розвитку вегетативної 

сфери на підтримку генеративної сфери. У сприятливих умовах посилюється 

RN-складова комбінованої стратегії – збільшуються і стабілізуються параметри 

вегетативної сфери, пригнічується насіннєве розмноження. Таким чином, в 

несприятливих умовах реалізується тактика рослини, спрямована на 

розмноження, а в оптимальних – на розвиток вегетативної сфери. 

Висновки. Внаслідок трансформації навколишнього середовища 

формуються сприятливі умови для реалізації інвазійних потенцій S. сanadensis 

та S. gigantea, які виробили комбінований конкурентний стрес-толерантно-

рудеральних тип стратегії для стійкого існування в умовах різного ступеня 

антропогенного навантаження. 
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Annotation: Each landscape type settlements and related structure possess 

certain natural capacities that directly or indirectly affect the functionality of the 

settlement and living conditions of the people, as expressed in the characteristics of 

dwellings, outbuildings, and other elements. While the current cultural landscapes 

of rural settlements create certain the sanitary, hygienic, ecological and aesthetic 

environment for people's lives. 

 

Одним из основных аспектов функционирования сельских поселений 

наряду с экономическими, социальными  проблемами, остаются вопросы, 

санитарно-экологической безопасности, решение которых подчас носит 

неотлагательный характер. 

Для некоторых районов области (Петровский, Мичуринский, 

Моршанский, Сосновский, Пичаевский, Тамбовский) ситуация осложняется 

радиационным загрязнением почвы по цезию – 137 (до 4,75 кюри на 1 км2) 

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.  

Попадая в почву, радиоактивные изотопы (стронций – 90, цезий – 137, 

йод – 131) «растворяются в почвенных водах, поступают в пищевые цепи или 

переносятся далее со стоком. По мере прохождения по пищевой цепи 

концентрация радиоактивных изотопов увеличивается». Так, стронций – 90, 

попадая в организм человека, усиленно поглощается костями, как эквивалент 

кальция. Многие очаги загрязнения находятся рядом с населенными 

пунктами (Малиновка, Троицкая Дубрава, Иноземная Духовка, Бондари, 

Пичаево, Старое Хмелевое и др.), поражая поверхностные и подземные воды. 

Абсорбируясь, загрязнители переносятся на большие расстояния, тем самым 

расширяя зараженные ареалы. 

Состояние подземных вод – глубина залегания (доступность 

использования) и качество (безопасность использования) – во многом 

определяет нормальное функционирование селитебных территорий и 

жизнедеятельность людей. 

Природной особенностью верхних горизонтов грунтовых вод 

Тамбовщины стало высокое содержание соединений железа, приводящее  к 

заболеваниям зубов, печени и мочевыделительной системы. Характерными в 

этом смысле являются районы аллювиальных отложений поймы, 1 и 2 

надпойменных террас. Например, на правобережье р. Цны в с. Заречье и п. 
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Карница грунтовая вода имеет цвет от светло-коричневого до бурого с 

металлическим привкусом [1]. 

Близкое залегание грунтовых вод в пределах границ сельских 

населенных пунктов приводит, по крайней мере, к трем негативным 

последствиям: 1) гниению корневой системы древесной растительности; 2) 

невозможности или удорожанию проведения строительных и вскрышных 

работ,  требующих понижение уровня и устройство сложной гидроизоляции; 

3) загрязнению самих грунтовых вод продуктами хозяйственно-бытовой 

деятельности. Последнее обстоятельство опасно там, где в качестве 

источников водоснабжения применяются шахтные колодцы, вода в которых 

часто не соответствует установленным санитарным нормам и 

государственным стандартам. В ряде случаев именно с этим связано 

обострение заболеваний в весенне-летний период вирусом гепатита А и 

бактериальной дизентерией, вызванной шигеллой Флекснера и Зоне.  

Представленная картина заболеваемости дает лишь общий обзор 

распространения по районам области, не выявляя причинно-следственных 

связей, в числе которых могут быть и низкое качество медицинского 

обслуживания (повторные обращения граждан), и недостаточная 

профилактика заболеваний, и многократный износ коммунальных сетей, и 

гигиеническая безграмотность людей, и природно-экологические 

особенности территорий и т.д. Однако даже первый сравнительный анализ 

показывает, что наиболее острая ситуация по инфекционным заболеваниям в 

сельских поселениях Сампурского, Кирсановского, Уметского и 

Мичуринского районов. К районам с наибольшим количеством инвазионных 

(паразитарных) заболеваний, в частности гельминитозом, относятся 

Мордовский, Петровский, Староюрьевский. 

Основное, с чем приходится сталкиваться при проведении инженерно-

строительных работ в сельских населенных пунктах, - это различные 

технические свойства грунтов (механическая прочность и состав, 

водопрочность, набухаемость, пластичность и др.). Данные показатели 

важны для строительства зданий, сооружений, дорог с учетом тех 

деформаций, которые происходят в породах под влиянием строительных 

мероприятий. В отличие от городских, в сельских поселениях глубина 

вскрышных работ ограничена первыми метрами, но и в этом случае 

необходим учет физико-механических свойств грунтов во избежание  

серьезных нарушений и аварий в работе инженерно-технических систем, 

особенно в районах развития крупных оползней (правобережье р. Вороны) и 

карстовых воронок (северо-западная часть области). 

Грунты центральной части Тамбовской равнины представлены 

глинами, суглинками, песками, супесями и их сочетаниями, что заставляет 

учитывать несущую способность этих пород при проектировании и 

сооружении жилых и производственных объектов. Наиболее 

неблагоприятными в этом плане являются поймы рек, в некоторых случаях 1-

я и 2-я надпойменные террасы, сложенные грунтами преимущественно 

песчаного состава, несущая способность которых менее 1,5 кг/см2. К 
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водоразделам значение увеличивается, достигая в осевых частях 5-6 кг/см2. В 

целом нормативное давление на грунты основания на глубине 2-2,5 м при 

ширине фундаментов 0,6–1,5 м составляет 2-3 кг/см2 [1]. 

При относительно равнинном характере территории Тамбовской 

области особую роль в размещении поселений и их санитарно-экологических 

условиях играет рельеф и связанные с ним типы местности, которые, по 

словам Ф.Н. Милькова [2], «обнаруживают обычно самую тесную связь с 

элементами эрозионного рельефа». Рельеф местности имеет немаловажное 

значение при решении санитарных вопросов, влияет на радиационный, 

температурный, влажностный и ветровой режимы, в значительной мере 

определяет условия распространения шума и рассеивания вредных выбросов 

в атмосфере. Рельеф должен учитываться при устройстве водопроводной и 

канализационной сети. Так при большой разнице отметок местности 

приходится строить дополнительные насосные станции. Наоборот, при 

равнинном рельефе затрудняется устройство самотечной канализации для 

хозяйственно-бытовых, промышленных стоков и ливневых вод. Рельеф 

местности существенно влияет и на условия рассеивания в атмосфере 

вредных выбросов. Так при безветренной погоде и при температурных 

инверсиях в котловинах и долинах вредные вещества накапливаются в 

атмосфере из-за ухудшения рассеивания и стекания по склонам [3]. 

На территории Тамбовщины эти условия выражены в сочетании 

речных долин и междуречий с их оврагами, балками, ложбинами стока, 

степными западинами. 

Расселяясь в долинах, население привлекает, прежде всего: а) большая 

доступность и обилие грунтовых вод для питьевых нужд (родники, колодцы 

на аллювии), б) значительные водные ресурсы для хозяйственных нужд 

(полив, водопой); в) близость продуктивных естественных кормовых угодий 

(пойменные луга); г) наличие хорошо увлажненных плодородных почв для 

приусадебных посадок; д) «островки» древесной растительности, 

сохранившиеся больше всего в долинах. В некоторых случаях к этому 

добавляется возможность использования реки для транспорта, для 

рыболовства и, особенно, для постройки гидроэлектростанций местного 

значения и гидроузлов у сел Горелое, Троицкая Дубрава, Мутасьево, 

Чернитово. Местный источник топлива – торф – также приурочен к речным 

долинам (правобережье Цны и левобережье Вороны). 

Еще в XIX веке отмечалось [4]: «Есть множество рек, которые весьма 

важны для благоденствия губернии (Тамбовской – Прим. наше.), так как по 

течению их расположены не только бесчисленное множество мельниц, но и 

все селения, между тем как плоские местности между реками, называемые 

балками, не населены а заняты полями, лугами и пастбищами для скота…» 

Однако именно придолинные поселения испытывают такие 

отрицательные стороны своего положения, как удаленность от основных 

сельскохозяйственных угодий, пересеченный рельеф с характерными 

эрозионными формами и большими уклонами, сложность рациональной 

планировки и застройки поселений в связи с неоднородным характером 
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территории, что обусловливает или стесненность селитебной площадки, или 

ее чрезмерное вытягивание, или «разбросанную» селитьбу. Для поселений 

пойменного типа характерны неблагоприятные санитарно-гигиенические 

условия, подтопление домов и приусадебных земель. К тому же 

хозяйственная деятельность на приречных землях оказывает негативное 

воздействие на природные комплексы аквальных и субаквальных 

территорий, нарушая экологическое равновесие.  

Анализ влияния на сельские селитебные ландшафты отдельных 

компонентов географической среды, на наш взгляд, представляет 

определенный интерес. Данный подход необходим, когда нужно изучить 

воздействие конкретного природного ресурса на поселение: определить 

степень и глубину оказываемого им влияния на структурные части поселения 

(функционально-экологический аспект); выявить благоприятные и 

неблагоприятные факторы, возникающие при этом контакте (санитарно-

гигиенический аспект); спрогнозировать дальнейшее развитие  селитебного 

ландшафта с учетом происходящих изменений под действием исследуемого 

фактора (прогностический аспект). В целом указанный подход носит больше 

теоретический характер, позволяет выделять определенные компоненты, 

рассматривать их во взаимосвязи с ландшафтами сельских поселений. 

Применение ландшафтно-типологического подхода, основанного на 

принципе комплексной оценки факторов, может иметь и прикладное 

значение. Суть заключается в том, что география и «морфология» сельских 

селитебных ландшафтов тесным образом связаны с типами местности, 

обладающими своими взаимообусловленными особенностями рельефа, 

микроклимата, грунтовых вод, почв, растительности и животного мира.  

Принадлежность к тому или иному типу местности определяет 

конфигурацию, пространственное размещение внутренних элементов 

поселений и их природное окружение, которое, в конечном счете, влияют на 

условия проживания и жизнедеятельность людей. Численное преобладание 

поселений какого-либо ландшафтного типа не всегда говорит о его 

благоприятности над другими. Часто это связано с исторической 

преемственностью в размещении поселений, в т.ч. их размеры, материальные 

формы и типы существующих построек; на ранних этапах необходимостью 

обороны; техническими сложностями, например, в использовании 

подземных вод и другое. 

Сегодня многие придолинные селения по совокупному действию 

санитарно-экологических условий уступают поселениям, расположенным на 

междуречьях. В свою очередь, недостатками этих поселений является 

отсутствие строевого леса, проточной воды в степи, а в прошлом – набеги 

кочевников. «Поверхностное безводье» водоразделов может быть 

преодолено и преодолевается  в случае необходимости путем создания 

прудов и водохранилищ (для хозяйственных нужд и рекреации), опыт по 

строительству которых был накоплен в 70-х годах XX века. С 1971 по 1977 г. 

в Тамбовском районе построено более 50 прудов, в Токаревском – 40, 

Мордовском – 30, Петровском, Сампурском, Первомайском, Сосновском – 
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20-25, Все они находятся или близ поселений, например, Большая Лазовка, 

Большая Зверяевка, Красный Куст, или непосредственно внутри поселений 

(Марьевка, Покрово-Марфино, Котовское, Степной и др.). 

Для питьевых нужд использование водоносных горизонтов четвертичных 

отложений в морене и надморенных суглинках позволяет решать проблему 

водоснабжения приводораздельных селений сравнительно легко: глубины 

залегания водоносных пластов с хорошим качеством воды около 4-6 м. 

А.И. Алексеев [5] отмечает, что если раньше малое сельское поселение 

было как бы «вписано» в окружающую среду, получало из нее почти все 

необходимое для жизни…, а все отходы утилизировались в окружающем 

ландшафте, то сейчас с точки зрения обмена веществ с окружением сельское 

поселение все больше приближается к городскому, базируясь на привозном 

топливе, энергии, средствах производства и т.д. И требуется специальные 

сооружения (мероприятия) по очистке территории, по предохранению 

окружающего ландшафта от загрязнения. На те же черты указывает В.В. 

Владимиров [Цит. по 5]: «…для сельского урбанизированного ландшафта 

характерно наличие мощных транспортных сооружений, линий электропередач 

и других инженерных коммуникаций; панорамы, типичные для сельской 

местности, нередко замыкаются крупными промышленными объектами, 

жилыми многоэтажными зданиями и другими крупными сооружениями». 

Помимо действия факторов природного происхождения, сельские 

поселения испытывают влияние техногенных факторов, связанных с работой 

инженерно-технических систем и транспорта, а также жизнедеятельностью 

населения (антропогенные изменения в ландшафте – сады, огороды, улицы, 

постройки и бытовые отходы). Происходящие при этом процессы как 

видимые, так и на энергетическом уровне оцениваются по-разному. 
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Annotation. We studied the change in size of earthworms settlement in the soil 

and the change of their biological activity in the soil with application of organic and 

mineral fertilizers. 

A comprehensive approach to the monitoring of soils makes it possible to use a 

biotic component of soil, which is an indicator for the assessment level of soil 

degradation in agro-ecosystems. 

 

В біологічній науці моніторинг стану ґрунтів посідає важливе місце, 

активно розробляються теоретичні та практичні основи контролю стану 

біологічної компоненти ґрунтів.  

Біологічні процеси, пов’язані зі структурою та родючістю ґрунту, є 

потенційно чутливими. Тому сьогодні зростає інтерес до біотичної складової 

ґрунту – функціонально й анатомічно невід’ємного компонента і сенсора всіх 

ґрунтових процесів. Більше того, біота розглядається у цілісності взаємодій і 

впливів, тому дає змогу отримати інтегральну оцінку фізичного, хімічного та 

біологічного стану ґрунту [8,671]. 

Згідно зі сучасним баченням, ґрунт є критично важливим компонентом 

біосфери, від котрого залежить як продуктивність рослин, так і підтримання 

локальної, регіональної та глобальної якості довкілля [7,51]. Якість ґрунту 

визначається взаємодією основних компонентів: структури, хімічного складу і 

біоти ґрунту [3,78]. 

Однією з важливих ознак родючості ґрунту у ньому мезофауни, зокрема 

дощових черв’яків, тому зростання їх чисельності свідчить про динамічний 

розвиток агроекосистеми. Вони здійснюють мінералізацію азотвмісних 

органічних сполук до утворення аміаку за рахунок амоніфікуючих 

мікроорганізмів, які живуть у їх кишечнику. Продукти переробки черв’яками 

органічних решток мають низку агрономічних властивостей: гомогенність, 

високу водоутримуючу здатність та ємність катіонного обміну. У нашому 

регіоні найбільш поширеним є справжній дощовий черв’як (Lumbricus terestirs). 

Вивчення морфометричних показників (чисельності, розмірів, біомаси) та 

видового складу дощових черв’яків дозволяє зрозуміти хід ґрунтоутворюючих 

процесів на досліджуваній території. Багаторічні дослідження вчених 

стверджують, що висока ступінь забруднення ґрунту приводить до збіднення 

видового складу та зниження чисельності і біомаси дощових черв’яків, або 

навіть «випадіння» із ланки складу ґрунтової фауни [2,12].  

Крім того, питання, що стосуються вивчення видового різноманіття 

дощових черв’яків, їх просторове поширення зв’язане з екологічними 
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особливостями урбоедафотопів Черкас ще не досліджувались. Саме тому дане 

дослідження є своєчасним і актуальним. 
Об’єктом дослідження була зміна біологічної активності та чисельності, 

дощових черв’яків залежно від застосування добрив під овочеві культури. 

Дослідження проводили протягом 2014-2017 рр. у стаціонарному польовому 

досліді, закладеному в Ботанічному саду Черкаського національного університету. 

Для підрахунку чисельності дощових червів ми скористалися методом розкопок. 

Тип ґрунту – сірий опідзолений супіщаний на лесовидному суглинку. Нами було 

вибрано три ділянки. На одній внесли 10 т гною з розрахунку на 1 га, на другій – 

30 т гною, на третій – 10 т гною та 20 ц/га мінеральних добрив. Повторність 

шестикратна. Розмір облікових ділянок 1х1 м. Глибина розкопок 20 см і 50 см. По 

черзі розкопуючи ями, ми вибирали ґрунт і ретельно розминали пальцями кожний 

шматочок землі, щоб вибрати з неї всіх черв’яків. Із кожної ями черви 

підраховувалися, дані записувалися в зошит. Контролем була ділянка землі, де 

органічні та мінеральні добрива не вносилися. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що кількість особин 

дощових черв’яків в ґрунті збільшується з внесенням органічних добрив, 

зокрема гною. Так, якщо на глибині 15 см у контрольному варіанті їх кількість 

у середньому становила 40 шт./м2, то при внесенні 10 т/га – 90 шт./м2, а при 

внесенні 30 т/га – 106 шт./м2. Порівняно з контролем різниця в обох випадках 

достовірна за t-критерієм (між контролем і варіантом з нормою внесення 30 

т/га, взагалі високий ступінь достовірності різниці – на рівні 0, 001). Отже, 

норми внесення гною 10 і 30 т/га сприятливо впливають на життєдіяльність 

люмбрицид на глибині ґрунту 20 см.  

Виявлено, що на глибині 50 см дощових черв’яків значно менше (на 

36%), їх чисельність відповідно до зазначених варіантів дослідів становить 45 

63 та 70 шт./м2. Однак, і в цьому випадку кількість особин досліджуваного виду 

збільшується при внесенні гною. Хоча різниця між контрольним варіантом з 

нормою внесення 30 т/га істотно перевищує контроль. 

Використання різних видів мінеральних добрив по різному впливало на 

кількість дощових черв’яків у сірому опідзоленому супіщаному ґрунті. Поєднання 

органічних та мінеральних добрив збільшувало чисельність заселення дощовими 

черв’яками ґрунту в середньому за три роки в 2,5 рази у порівнянні з контролем 

(без добрив), а саме, з 32 шт./м2 до 117 шт./м2. Внесення тільки мінеральних 

добрив зменшувало їхню кількість у ґрунті, до 24 шт./м2. Це свідчить про те, що 

мінеральні добрива пригнічували діяльність і розвиток черв’яків у ґрунті. 

Найбільша чисельність черв’яків у досліді була на ділянках з поєднанням 

гною та мінеральних добрив. Тобто, кількість дощових черв’яків у ґрунті є 

одним із біодіагностичних показників запасів органічної речовини ґрунту. Зі 

збільшенням її кількості збільшувалася кількість дощових черв’яків.  

Комплексний підхід до проведення моніторингу ґрунтів дасть змогу 

використовувати біотичну складову ґрунту, яка є індикатором для оцінки рівня 

деградації ґрунту у агроекосистемах. 
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Biosystem Рoronayskiy nature reserve (Sakhalin Island) includes the 

following natural systems: coastal-marine, marsh-meadow, valley-wetland, tundra-

like, and complexes larch mountain taiga forests. Its mosaic location of complexes 

in a small area of the reserve, the boundaries of localized faunal groups is not 

expressed clearly. The greatest diversity of stands of valley-water faunal complex. 

Deforestation in the past, the industrial fishing on the adjacent territory and 

Amateur unregulated fishing in the protected zone during the winter period negative 

influence on the functional state of the ecosystems of the reserve. 

 

Заповедник «Поронайский» расположен на восточном побережье 

Центрального Сахалин и занимает часть Тымь-Поронайской низменности, 

южную оконечность Сахалинского хребта Восточно-Сахалинских гор и 

полуостров Терпения. Заповедник расположен в нескольких ландшафтных 

зонах. Его западный участок входит в Тым-Поронайскую низменность, 

представляющую собой заболоченную равнину. Северо-западную часть 

заповедника занимают средневысотные горы до 350 м над уровнем моря. 

Южнее перешейка Лодочного простирается низкая гряда холмов с 

максимальной отметкой 207 м, с пологими склонами. Западное и восточное 

побережья полуострова сформированы интенсивно идущими процессами 

абразии и аккумуляции. У высоких обрывистых берегов приливно-отливная 

полоса нередко отсутствует, образуя «непропуски». По географическому 

положению заповедник находится на широте степной зоны, но суровые 

климатические условия «переносят» его значительно севернее - в подзону 

тайги. На формирование климата оказывают влияние рельеф острова и 

холодное Восточно-Сахалинское течение [1]. 

В типолого-зоогеографическом плане население позвоночных 

животных заповедника включает сообщества темнохвойных и лиственничных 

лесов, приморских разнотравных лугов, тундроподобных биотопов, речных 

долин и околоводных пространств, а также морского побережья [2]. 

Благодаря мозаичному размещению указанных комплексов и недостаточно 

выраженной высотной зональности на небольшой территории заповедника 

границы местных фаунистических группировок весьма «размыты». 

Наглядным примером размытости границ сообществ может служить 

совместное обитание в тундроподобных биотопах белой куропатки и 

северного оленя с типичными таежными видами - соболем, бурундуком, 

рябчиком. В связи с указанными особенностями, при составлении эколого-

фаунистического ряда от морского побережья до вершин гор в заповеднике 

можно выделить, с определенной долей условности, шесть природных 

комплексов: прибрежно-морской, болотно-луговой, долинно-околоводный, 

тундроподобный, лиственничных лесов и горно-таежный. 

Прибрежно-морской фаунистический комплекс позвоночных, 

занимающий в заповеднике узкую полосу морского побережья с прилежащей 

акваторией, представлен преимущественно морскими животными. Вполне 

обычны морские колониальные птицы. Кроме типично морских птиц, в 

орнитокомплексе морского побережья входят также чернозобая гагара (Gavia 
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arctica), горбоносый турпан (Melanitta deglandi), морянка (Clangula huemalis), 

белоплечий (Haliaeetus pelagicus) и белохвостый (Haliaeetus albicilla) орланы 

и др. Для перечисленных птиц, морское побережье и прибрежная часть 

акватории являются местом кормления, отдыха во время миграций и линьки. 

Из морских млекопитающих наиболее обычным представителем этого 

комплекса является ларга (Phoca largha). Реже встречаются полосатый тюлень 

(Phoca fasciata), морской заяц (Erignatus barbatus), касатка (Orcinus orca), 

северный морской котик (Callorhinus ursinus) и сивуч (Eumetopias jubatus). 

Последние два вида вполне обычны в водах охранной зоны заповедника во 

время сезонных миграций, образуя иногда кратковременные малочисленные 

залежки на мысе Георгия и каменистых рифах вдоль побережья Охотского 

моря. Настоящие тюлени обитают в прибрежной акватории постоянно. 

Обилие животных, встречающихся в морских выбросах, делают побережье 

привлекательным и для наземных плотоядных животных. Здесь вполне 

обычна лисица (Vulpes vulpes), бурый медведь (Ursus arctos), енотовидная 

собака (Nyctereutes procyonoides). 

Болотно-луговой комплекс, располагается в северо-западной части 

заповедника у озера Невское. Заболоченные и увлажненные участки здесь 

являются местом гнездования зеленоголовой трясогузки (Motacilla 

(tschutschensis) taivana), тростниковой овсянки (Schoeniclus schoeniclus), 

черноголового чекана (Saxicola torquata). На возвышенных сухих местах 

селятся бурая пеночка (Phylloscopus fuscatus), соловей-красношейка (Luscinia 

calliope). В период сезонных миграций орнитофауна этого комплекса 

увеличивается за счет пролетных воробьиных видов и куликов. Наиболее 

характерные млекопитающие этого комплекса - сахалинская (Microtus 

sachalinensis) и красно-серая (Clethrionomys rufocanus) полевки, ондатра 

(Ondatra zibethica), енотовидная собака. Вполне обычны дальневосточная 

лягушка (Rana semiplicata) и живородящая ящерица (Lacerta vivipara). Реже 

встречается сибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii), дальневосточная 

жаба (Bufo gargarizans) и сибирская лягушка (Rana amurensis). 

Долинно-околоводный комплекс, в сравнении с другими 

группировками, наиболее богат животными. В реках и озерах обитает 

большое разнообразие рыб. В весенне-осенний период ихтиофауна водоемов 

пополняется проходными и полупроходными рыбами – горбушей 

(Oncorhynchus gorbuscha), симой (Oncorhynchus masou), кетой (Oncorhynchus 

keta) и другими. Наиболее массовым нерестовым ходом отличается горбуша. 

Благодаря обилию, широкому распространению и доступности проходные 

рыбы играют в биогеоценозах заповедника существенную роль, влияя на 

сезонное распределение, плотность обитания и трофические условия многих 

видов животных соседних комплексов. Ими питаются не только плотоядные 

звери, но и грызуны – серая крыса (Rattus norvegicus), лесные полевки, белка 

(Sciurus vulgaris). Икрой и мальками питаются многие виды рыб и птиц. 

Амфибии и рептилии представлены особенно полным составом – сибирский 

углозуб, дальневосточная жаба, сибирская и дальневосточная лягушки, а 

также живородящая ящерица. Состав птиц этого комплекса очень обширен – 
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более 120 видов. Во время сезонных перемещений видовой состав 

увеличивается за счет птиц-мигрантов. К типичным млекопитающим этого 

комплекса можно отнести бурого медведя, лисицу, енотовидную собаку, 

речную выдру (Lutra lutra), американскую норку (Mustela vison), ласку (Mustela 

nivalis), горностая (Mustela ermine), а из мелких – сахалинскую и красно-

серую полевку, бурозубок, а также два вида рукокрылых – водяную ночницу 

(Myotis daubentoni) и сибирского трубконоса (Murina sibirica). Лисица, 

енотовидная собака и речная выдра образуют здесь довольно высокую 

плотность и распространены практически повсеместны. Бурый медведь 

становится особенно заметным здесь в период хода горбуши и кеты. 

К тундроподобному территориальному комплексу относятся 

лиственничные мари и другие открытые, напоминающие тундру биотопы. 

Основная часть таких биотопов находится в северо-западной части 

заповедника, на перешейке Лодочный и вблизи мыса Терпения. 

Фаунистический комплекс данного комплекса обеднен и представлен всего 

двумя фоновыми видами – белой куропаткой (Lagopus lagopus) и северным 

оленем (Rangifer tarandus). При этом северный олень, находясь в постоянных 

кочевках, чаще встречается в этих биотопах в летний период. Другие виды 

животных, обитающие в тундроподобных биотопах, - красная полевка 

(Clethrionomys rutilus), бурундук (Tamias sibiricus), заяц-беляк (Lepus timidus), 

зеленоголовая трясогузка, черноголовый чекан, кедровка (Nucifraga 

caryocatactes) и др.- являются мигрантами близлежащих сообществ. 

Привлекаемые присутствием добычи, эту территорию периодически 

обследуют также лисица, соболь (Martes zibellina), дневные хищные птицы и 

совы. Из представителей герпетофауны здесь изредка встречаются 

дальневосточная лягушка, живородящая ящерица и дальневосточная жаба.  

Фаунистический комплекс лиственничных лесов располагается на 

склонах южной оконечности Восточно-Сахалинских гор. Животное население 

не отличается разнообразием. Типичными видами являются кукша (Perisoreus 

infaustus), кедровка, ястребиная сова (Surnia ulula), вьюрок (Fringilla 

montifringilla), белка-летяга (Pteromys volans). Из представителей 

герпетофауны обычна дальневосточная лягушка, реже встречается 

дальневосточная жаба. В разреженных лиственничниках и в местах их выхода 

на приморские террасы встречается живородящая ящерица, у временных 

водоемов – сибирский углозуб. Из других вполне обычных здесь животных 

можно указать дикушу (Falcipennis falcipennis), рябчика (Tetrastes bonasia), 

длиннохвостую неясыть (Strix uralensis), черного дятла (Dryocopus martius), а 

также мелких воробьиных, а из млекопитающих - зайца-беляка, северную 

пищуху (Ochotona alpine). Периодически здесь встречается белая куропатка, 

северный олень. В период созревания орешков кедрового стланика в этих 

лесах образуют высокую плотность кедровка, щур (Pinicola enucleator), клест-

еловик (Loxia curvirostra), бурундук (Tamias sibiricus) и становятся вполне 

обычными бурый медведь, белка, соболь и лисица. В природоохранном 

отношении комплекс лиственничных лесов представляет особый интерес как 
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характерные почти не измененные хозяйственной деятельностью человека 

гнездовые стации белоплечего и белохвостого орлана.  

Горно-таежный фаунистический комплекс, расположенный в северной 

и северо-восточной части заповедника, завершает экологический ряд 

рассматриваемых природных комплексов. В этом типично таежном комплексе 

позвоночные животные представлены более 90 видами. Амфибий и рептилий 

здесь практически нет. Лишь дальневосточные лягушка и жаба изредка 

проникают на периферию. Наиболее характерными птицами этого комплекса 

являются дикуша, рябчик, черный дятел, глухая кукушка (Cuculus 

(saturates)optatus), синицы и многие другие лесные виды. Из млекопитающих 

здесь встречаются заяц-беляк, северная пищуха, белка, соболь, сахалинская 

кабарга (Moschus moschiferus), а также мелкие грызуны и насекомоядные. 

Обычен здесь и бурый медведь. Заходят сюда лисица и северный олень. 

Большинство животных этого комплекса - оседлые виды. Колебания их 

численности и плотности, в зависимости от состояния кормовой базы, 

происходят здесь очень резко и замечены у местных популяций белки, 

красной полевки, соболя и птиц – клеста-еловика и щура. Численность белки, 

например, по годам испытывает 5 - 12-кратные колебания [3], которые, 

вероятно, могли бы быть более значительными, если бы не одна особенность - 

в елово-пихтовых лесах Сахалина вовсе не урожайных лет не бывает [4].  

Все представленные природные комплексы Поронайского заповедника 

хотя и сохранили облик, близкий к исходному, носят следы антропогенного 

влияния. В процессе проектирования в 1980-х гг. территория заповедника 

неоднократно претерпевала изменения, в результате которых был принят 

крайне ущербный вариант. Достаточно сказать, что его изначальная 

проектируемая площадь составляла более 83 тыс. га. В настоящее время она 

равна 56,7 тыс. га. Лишились эффективной охраны камчатская крачка (Sterna 

camtschatica), дикуша, сахалинская кабарга, места отела и зимней 

концентрации дикого северного оленя, а также большинство мест гнездования 

и пролета хищных птиц, гусеобразных и ржанкообразных. Верхние течения 

таких рек как Голяная, Чайка, Дмитриевка не были включены в состав 

заповедника, в результате чего места нереста лосося остались без охраны. 

Такие «поправки» значительно обесценили природоохранную значимость 

заповедника. Более того, вырубки лесных массивов, поспешно проведенные 

лесозаготовителями «под занавес» у северо-восточных границ заповедника, 

существенно снизили роль последних в деле сохранения широко 

перемещающихся крупных животных. Сегодня признаки антропогенного 

присутствия отмечаются уже на морском побережье, изрядно замусоренном 

мотками рыболовецких сетей и прочим мусором. Континентальная часть 

заповедника в отличие от побережья имеет более первичное состояние, хотя и 

здесь обычны признаки давних рубок. Не осталась исходной в заповеднике и 

фауна. В результате интродукционных работ сюда проникли и устойчиво 

удерживаются серая крыса, енотовидная собака, американская норка и 

ондатра. За последние десятилетия во много раз сократилась численность 

единственного в заповеднике птичьего база на мысе Терпения. Причиной 



120 

является фактор беспокойства со стороны посетителей и персонала, 

обслуживающего маяк и метеопост. Массовое, по сравнению с прошлыми 

годами, любительское рыболовство в зимний период, осуществляющееся на 

крупных речках в охранной зоне заповедника, сводит к нулю все усилия 

сдерживания антропогенного пресса. Увеличение количества 

высокопроходимой техники, служит источником беспокойства для животных 

как в охранной зоне, так и непосредственно на территории заповедника. 

Ощутимые влияния на заповедную экосистему оказывает и промышленный 

вылов лососевых на морских акваториях, непосредственно примыкающих к 

охранной зоне заповедника, где основные объемы рыбы вылавливаются еще 

до подхода её к речкам. Последние данные ихтиологических исследований 

указывают на сокращение нерестовой площади горбуши в заповедных реках, 

что подрывает основу будущего состояния экосистемы. Незначительная 

площадь заповедника, вполне достаточная для сохранения мелких 

млекопитающих, не может предоставить оптимальных условий таким широко 

перемещающимся видам, как северный олень, бурый медведь, росомаха. 

Очевидно, что в таких условиях их надежная охрана не гарантируется. И этот 

вывод подтверждается историей истребления дикого северного оленя на 

прилежащих к заповеднику территориях [5]. Главная задача Поронайского 

заповедника состоит в сохранении естественных эталонных ландшафтов. Эта 

задача может быть выполнена лишь в том случае, когда заповедник будет 

представлять собой целостную биогеоценотическую структуру, способную 

функционировать самостоятельно и в «автономных» условиях. В связи с этим, 

необходимо срочно рассмотреть вопрос о расширении его территории с 

включением в его состав верховий рек с их истоками, сопредельные 

малоизмененные деятельность человека территории, что будет 

способствовать естественному возобновлению рыбных запасов, охране 

широко перемещающихся животных. Только в этом случае заповедник будет 

способным выполнить возлагаемые на него функции надежного комплексного 

природного резервата.  
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Annotation. For the first time the mycobiota of plasterboard and its development 

was characterized and compared. Simulation results of the modeling effects on 

plasterboard moist air and water directly, it was established that the species of genera 

Aspergillus, Chaetomium, Dicyma, Penicillium grew under the action of high relative 

humidity (above 90%). The direct effect of water promoted the growth of Alternaria, 

Cladosporium and Stachybotrys. More than 50 species of micromycetes were isolated 

from the surface of plasterboard and gypsum, among them A. flavipes, C. globosum, 

D. aurea, T. viride often occurred on cardboard and A. chlamydosopra, A. infectoria, 

C. cladosporioides, S. chartarum – in the gypsum core. 

 

Мікроскопічні гриби внаслідок ряду морфологічних, фізіологічних і 

генетичних особливостей займають домінуюче положення серед організмів, що 

викликають біопошкодження матеріалів [2]. Відомо, що у міських приміщеннях 

формуються відмінні від природних антропогенні мікоценози, на які 

безпосередньо впливають будівельні матеріали. В останні роки у всьому світі 

велика увага приділяється вивченню мікроскопічних грибів із пошкоджених 

будинків, що зумовлюють групу захворювань, які об'єднують під загальною 

назвою «синдром хворих будівель» (sick building syndrome) у людей, які 

тривалий час знаходяться у таких приміщеннях.  

У доступній нам літературі є лише поодинокі повідомлення щодо 

вивчення мікобіоти будівельних матеріалів, серед яких гіпсові композити та 

гіпсокартон, тому актуальності набуває вивчення видового складу 

мікроскопічних грибів – контамінантів цих матеріалів [3, 8, 10]. 

Метою роботи було дослідити розвиток мікобіоти звичайного (ГКЛ) і 

вологостійкого (ГКЛВ) гіпсокартону двох типів та надати її екологічну 

характеристику. 
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Об'єктами дослідження були зразки двох типів гіпсокартону – ГКЛ, 

виробництва 2005 (ГКЛ 2005) і 2010 (ГКЛ 2010) років та ГКЛВ – 2010 р. (ГКЛВ 

2010). 

Мікроскопічні гриби виділяли з використанням способу моделювання 

впливу на гіпсокартон вологого повітря і безпосередньо води, а також за методами 

серійних розведень і прямого посіву на агаризовані поживні середовища [4, 6]. В 

першому варіанті модельних дослідів на фрагменти впливали високою вологістю 

повітря (вище 90 %), поміщаючи їх на підставках в ексикатори, на дно яких 

наливали стерильну дистильовану воду; у другому варіанті фрагменти 

занурювали вертикально в колби зі стерильною дистильованою водою таким 

чином, щоб нижній сегмент був занурений у воду на 1/3 [4]. 

Для ідентифікації виділених мікроскопічних грибів використовували 

визначники мікроміцетів вітчизняних та зарубіжних авторів [1, 12, 13]. 

Для кількісного і екологічного аналізу виділених мікроміцетів визначали 

частоту трапляння, коефіцієнт Сьоренсена-Чекановського для порівняння 

видового складу, обраховували видове різноманіття (індекс Менхініка), 

повноту зборів за коефіцієнтом Тюрінга, де допустимий рівень вивчення 

мікобіоти становить 70–80 % [5, 7]. 

Результати та їх обговорення. В процесі дослідження 150 фрагментів 

двох типів гіпсокартону нами виділено 450 ізолятів мікроскопічних грибів, які 

належать до більш ніж 50 видів 17 родів відділів Zygomycota і Ascomycota. 

Кількість мікроміцетів, виділених з ГКЛ 2005, складала 15 видів. Серед 

них часто траплявся Stachybotrys chartarum; типовими були Chaetomium sp., 

Chaetomium globosum, Dicyma aureа, Aspergillus niger, A. terreus, Aspergillus sp., 

Penicillium chrysogenum, Penicillium sp., Trichoderma viride, Alternaria infectoria, 

інші види належали до випадкових (рис. 1). 

Мікобіота гіпсокартону виробництва 2010 р. істотно відрізнялась від ГКЛ 

2005 як за кількісним, так і за якісним складом. З ГКЛ 2010 було виділено 44 

види, а з ГКЛВ 2010 – 43, що майже втричі перевищує кількість мікроміцетів, 

виділених з ГКЛ 2005. Види роду Alternaria часто траплялись на всіх зразках 

гіпсокартону виробництва 2010 р. Для ГКЛ 2010 р. також часто траплялись 

види роду Chaetomium, типовими були Penicillium sр., A. niger, S. chartarum, 

A. flavipes, A. flavus, Cladosporium sp. та T. viride (рис. 1). Види роду Alternaria 

та Penicillium найчастіше виділяли з ГКЛВ. Chaetomium sp., Aspergillus sp., 

A. niger, A. flavipes, A. terreus, Cladosporium sp., S. chartarum, Trichoderma sp., 

T. viride належали до типових. 

В процесі кількісної характеристики мікобіоти різних зразків 

гіпсокартону визначено, що повнота дослідження мікобіоти за коефіцієнтом 

Тюрінга у всіх випадках була більшою за 70%, що є достатнім для екологічного 

аналізу. Найвищу подібність мікобіоти за коефіцієнтом Сьоренсена-

Чекановського встановлено для зразків гіпсокартону виробництва 2010 р. 
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Рис. 1 – Частота трапляння мікроскопічних грибів на гіпсокартні 

 

Найбільше видове різноманіття мікроскопічних грибів за індексом 

Менхініка представлено на ГКЛВ 2010, що було майже вдвічі більше, ніж для 

ГКЛ 2005 р., а загальна кількість видів була втричі більшою. Даний факт 

свідчить про більшу контамінованість гіпсокартону 2010 р. 

За результатами моделювання впливу на гіпсокартон вологого повітря і 

безпосередньо води, встановлено відмінності у видовому складі мікобіоти двох 

типів гіпсокартону. Вперше показано, що за дії підвищеної відносної вологості 

повітря (вище 90 %) розвивались види родів Aspergillus, Chaetomium, Dicyma, 

Penicillium. Прямий вплив води сприяв розвитку Alternaria, Cladosporium і 

Stachybotrys. На картоні гіпсокартону частіше траплялись A. flavipes, 

C. globosum, D. aurea, T. viride, а на осерді – A. chlamydosopra, A. infectoria, 

C. cladosporioides, S. chartarum. Зазначений комплекс мікроміцетів не співпадає 

з такими, що виділені з пористих матеріалів, в складі яких наявний гіпс [6]. 

Chaetomium sp. і S. chartarum часто траплялись або були типовими для всіх 

досліджених нами зразків гіпсокартону, що узгоджується з даними літератури [10, 

12, 13]. Вид S. chartarum частіше виявляли у приміщеннях після аварійних 

ситуацій, на виробах, що містять целюлозу, зокрема на гіпсокартоні і шпалерах. У 

США та Канаді описані випадки мікотоксикозів людей, пов’язаних з розвитком 

S. chartarum на гіпсокартоні і деревині [13]. Нами виявлено, що в умовах 

підвищеної вологості повітря гіпсокартон ‒ негрибостійкий матеріал і основним 
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його деструктором є Chaetomium sp. Даний факт узгоджується з результатами 

російських дослідників [13]. Види A. niger, A. terreus, T. viride та види роду 

Penicillium контамінували всі досліджені нами типи гіпсокартону і його складові. 

Характерними лише для гіпсокартону 2010 р. виробництва були 

представники роду Aspergillus: типовим був A. flavipes, рідше траплялись 

A. flavus, A. versicolor і A. carneus. Найвищу подібність мікобіоти, як і високе 

видове різноманіття мікроміцетів, встановлено для зразків гіпсокартону 

виробництва 2010 р. 

У наших дослідженнях вперше встановлено видовий склад та досліджено 

розвиток мікроміцетів-контамінантів гіпсокартону, що використовується у 

вітчизняному будівництві. У науковій літературі наявні дані про контамінування 

гіпсокартону видами Alternaria, Aspergillus, Penicillium, Trichoderma і Verticillium 

[3]. В Україні зі зразків гіпсокартону, пошкодженого під час аварійних ситуацій у 

приміщеннях, виділено: Acremonium strictum, Alternaria alternatа, Aspergillus 

flavus, A. versicolor, Scopulariopsis brevicaulis, S. сandida, Stachybotrуs chartarum, 

Trichoderma viride [12]. В наших дослідженнях ці мікроскопічні гриби, за 

виключенням S. сandida і Verticillium sp., виділяли з різних типів гіпсокартону, 

вони були типовими в дослідах моделювання впливу води і високої відносної 

вологості повітря. З гіпсокартону нами вперше виділено A. chlamydospora, 

A. infectoria, A. longipes, A. carbonarius, A. carneus, A. chevalieri, A. flavipes, 

C. hawaiiensis, D. aureа, D. olivacea, S. racemosum. 

Таким чином, вперше виділено, охарактеризовано і проведено порівняння 

мікобіоти звичайного і вологостійкого гіпсокартону. Найвища подібність мікобіоти 

встановлена нами для зразків гіпсокартону виробництва 2010 р. Найбільше видове 

різноманіття мікроскопічних грибів представлено на ГКЛВ 2010, що було вдвічі 

більше, ніж для ГКЛ 2005, а загальна кількість видів була втричі більшою. З 

поверхонь картону і гіпсу виділено більше 50 видів мікроміцетів, серед яких на 

картоні гіпсокартону частіше траплялись A. flavipes, C. globosum, D. aurea, T. viride, 

а на гіпсовому осерді – A. chlamydosopra, A. infectoria, C. cladosporioides, 

S. chartarum. На особливу увагу заслуговує S. chartarum як продуцент широкого 

спектру вторинних метаболітів, серед яких домінують макроциклічні трихотецени, 

що мають дерматонекротичну, дерматоцидну дію, викликати  неврологічні 

порушення, харчові інтоксикації, імунодефіцити, легеневі геморагії. Види родів 

Aspergillus, Chaetomium, Trichoderma відомі як збудники мікозів, Alternaria і 

Cladosporium - як причина алергії.  
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In this paper the problem of contamination of surface runoff from rural 

residential areas. These qualitative characteristics of melt water runoff as a result of 

research that formed in built up areas. 

Characterized parameters snowmelt runoff in different lands and residential 

areas in the forest agricultural landscapes Polessye. Presented statistical and 

probabilistic assessment of hydrological series of surface runoff from the perspective 
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of their representativeness and reliability. Based on probabilistic assessment refined 

classification of surface runoff for his character and dimensions to the definition of its 

repeatability. 

 

Актуальність теми. Господарське освоєння лісоаграрних ландшафтів 

Полісся, урбанізація міських та сільських територій, порушує сформований 

протягом багатьох століть баланс взаємодії природних стокоформуючих 

комплексів (ліс – річка; поле – річка; болото – річка; і інш.). Це призводить до 

негативних наслідків: неврегульованості та прискоренню поверхневого стоку і 

як результат розвитку ерозійних процесів, міграції та виносу з ґрунту і поверхні 

різноманітних поживних елементів, забрудненню та замуленню малих річок, на 

басейнах яких формується 60-70 % водних ресурсів України. 

Однією з основних причин забруднення поверхневих водних об'єктів є 

надходження в них вод поверхневого стоку і продуктів змиву під час випадання 

рідких опадів (в основному зливового характеру з інтенсивністю більш 0,5 

мм*хв.-1та сніготанення з різних угідь, промислових територій, забудованих 

селітебних територій. 

Аналіз останніх досліджень. За сучасним уявленням,поверхневий стік 

відносять до ведучих факторів формування потоків речовин у тому числі й 

ґрунтової в ландшафтах різних природничих зон. [1, 2]. Наукові дослідження 

останніх років показали, що поверхневий стік містить велику кількість 

забруднюючих речовин, які мігрують до гідрографічної мережі. 

До основних забруднюючих компонентів дощових і талих стічних вод 

відносяться: завислі речовини, органічні сполуки, що характеризуються 

узагальненими показниками БСК та ХСК; нафтопродукти; солі важких металів, 

біогенні елементи тощо [3, 5].  

Міграція продуктів ґрунтоутворення, та полютантів на Поліссі зумовлена 

водно-ерозійними процесами. Поверхневий стік на території міста та 

сільськогосподарських угіддях забруднюється за рахунок розмиву ґрунтового 

покриву, пухких підстилаючих шарів з переміщеного ґрунту, що містять різні 

полютанти [6, 7]. 

Об’єктом дослідження були процеси поверхневого стоку та його складових з 

урбанізованих територій та агроландшафтів. Експериментальні дослідження складу 

зливових вод з поверхні проводились шляхом спостереження за поверхневим 

стоком на стокових ділянках і елементарних водозборах та методом відбору проб 

продуктів стоку в рідкому та твердому станах. Методика та техніка експерименту 

достатньо інформативно описана раніше [4]. Облік поверхневого стоку проводили 

шляхом виміру висоти напорів (рівнів струменю) на тонкостінних водозливах із 

трикутним вирізом. Твердий стік (змив) розраховувався за каламутністю суспензії 

шляхом відбору термінових проб води (500 см3) і фільтруванням осаду з 

подальшим визначенням показників стандартними методами. 

Аналіз проб поверхневого стоку здійснювався в акредитованих 

лабораторіях з використанням метрологічно атестованої методики вимірювань 

з встановленими похибками вимірювань з визначенням надійного інтервалу за 
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допомогою коефіцієнта Стьюдента: завислі речовини і сухий залишок, 

гравіметричним методом [8].  

Результати досліджень. Відомо що, змив і розмив грунту викликаються 

стоком талих і зливових вод, та мають місце у всіх природних зонах. В залежності 

від сукупності факторів, які визначають об’єм і інтенсивність стоку, 

протиерозійну стійкість грунтів, ступінь пошкодження ґрунтів різний. 

Формування стоку талих і зливових вод визначається багато чисельними 

факторами. 

На стік впливають слідуючи фактори: рельєф (довжина, крутизна схилу, 

його форма); опади їх розподіл; тип сніготанення (температурний режим і сонячна 

радіація); наявність відлиг у зимовий період; властивості ґрунтів; агрофон; 

структура ландшафту, стан поверхні. Поверхневий стік, що утворюється на 

водозбірних територіях, насичений зваженими речовинами і адсорбованими на 

них забруднюючими речовинами. Джерела надходження забруднюючих речовин 

різні. На водозборах урбанізованих територій, дорожньому полотні і прилеглих до 

нього територіях відбувається насичення поверхневого стоку нафтопродуктами, 

важкими металами, зваженими речовинами, на сільськогосподарських угіддях – 

фосфором, хлоридами, азотом (табл.1). 

Частина забруднюючих речовин в поверхневому стоці транспортується в 

розчиненому вигляді, а частина в адсорбованому на наносах і зваженому вигляді. 

Розрахунок надходження забруднюючих речовин з поверхневим стоком з території 

забудов показав, що близько 95 % забруднювачів, що надходять до гідрографічної 

мережі складають зважені речовини. Така велика кількість зважених речовин в 

поверхневому стоці з території міста та доріг пояснюється наявністю великої 

кількості будівельних майданчиків, внесеними в зимовий період на дорожнє 

полотно противоожеледних сумішей, до складу якої входить пісок. 

Потрапляючи в гідрографічну мережу, суспензії з адсорбованими 

забруднюючими речовинами беруть участь в утворенні донних відкладень , які 

в свою чергу відіграють важливу роль у вторинному забрудненні. 

Таблиця 1 

Середні концентрації розчинених забруднюючих речовин в 

поверхневому стоці за період весняної повені, мг/л ( середнє за 2010 - 2015 р.р.) 

Речовини 

Водозбір 
*)ГДК 

забрудню- 
ючих 

речовин 

№ 1 
(приватна 
забудова з 

присадибним
и ділянками) 

№ 2 
(дороги з 
твердим і 

ущільненим 
покриттям) 

№ 3 
(польовий 
водозбір з 
озимими) 

1 2 3 4 5 
Азот амонійний 3,4 2,9 1,2 0,5 
Азот нітритний 0,23 0,15 0,04 0,08(3,3)  
Азот нітратний 1,2 2,9 0,8 40(45)  
Фосфор 0,65 0,54 0,43 0,2 
Хлориди 128 289 96 300 
Залізо 29,2 32,1 9,4 5(100)  
Мідь 0,05 0,03 0,002 0,001 
Цинк 0,14 0,16 0,008 0,01 
Кобальт 0,03 0,03 0,005 0,01 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 

Хром 0,05 0,05 0,003 0,02 
Свинець 0,09 0,13 0,004 0,006 
Нафтопродукти 39,4 52,4 0,002 0,1 

Зважені речовини 1135 2675 132 20(0,75+ФОН
) 

*) – для водних об'єктів рибогосподарського призначення (води для 

рекреаційних потреб) 

 

При аналізі даних регулярних гідрохімічних спостережень Державної 

гідрометеорологічної служби, а також власних експериментальних досліджень 

було виявлено наступне: 

– при оцінці впливу поверхневого стоку на водні об'єкти якість вод 

практично завжди визначається за концентраціями розчинених у воді 

забруднюючих речовин;  

– облік адсорбованих на частинках суспензії забруднюючих речовин , які 

потрапляють у річкову мережу з урбанізованих територій не проводиться. 

Якщо такі виміри і проводилися, то в якості одиниці забруднення 

використовувалося кількість забруднюючої речовини, що міститься в одному 

кілограмі суспензії (мг*кг-1). Така величина недостатньо відображає загальну 

концентрацію забруднення рідкого стоку, її неможливо порівняти з 

розчиненими речовинами, вимірюваними в мг*л-1. Для порівняння обсягів 

забруднень, що у розчиненому і адсорбованому вигляді, має сенс останні, так 

само перераховувати в мг*л-1.  

Кількість завислих речовин в поверхневому стоці , що надходить з різних 

водозборів, дуже висока (табл.1). Як правило, це дрібнодисперсні частинки: 

близько 80 % маси твердого стоку складають частинки діаметром, що не 

перевищує 0,05 мм, з них не менше 15 % складають частинки розміром до 0,005 

мм [5]. На підставі аналізу власних даних виникає необхідність проведення 

обліку забруднюючих речовин та елементів, не тільки розчинених у воді, а й 

адсорбованих на твердих залишках в суспензії. 

Для наочного прикладу візьмемо гідрохімічні показники водозбору № 1 

(приватна забудова з присадибними ділянками). У розчиненому стоці з цього 

малого стокового водозбору відзначені високі концентрації таких елементів, як 

азот амонійний та нітритний, фосфор, залізо загальне, мідь, цинк, кобальт, 

хром, нафтопродукти (табл. 1). Усі відзначені речовини перевищують ГДК до 

10-50 разів , а по нафтопродуктах – до 360 разів. 

З таблиці видно, що більше 98 % від загальної маси забруднюючих речовин 

в цій пробі припадає на зважені речовини. Ці зважені речовини були піддані нами 

аналізу за допомогою ренгенофлуорісцентного кристал – дифракційного 

скануючого спектрометра «Спектроскан» на вміст забруднюючих речовин. 

Проведений нами аналіз показав наявність на зважених речовинах важких 

металів, азота і нафтопродуктів (табл. 2). Щоб отримати більш повну оцінку 

забруднення, що виноситься з території водозбору, ми порівняли ці дані з вмістом 

забруднюючих речовин, виявлених у поверхневому стоці в розчиненому стані. 
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Щоб порівняти вміст адсорбованих на зважених частках твердого стоку 

забруднюючих речовин з розчиненими речовинами, виявленими в поверхневому 

стоці, ми перерахували їх концентрації з мг/кг, в мг/л стоку. У результаті були 

отримані дані, які можна порівнювати (табл. 2). 

Таблиця 2 

Вміст забруднюючих речовин, розчинених і адсорбованих на зважених 

речовинах, в стоці з водозбору № 1квітень 2014 р. 
Вміст забруднюючих 
речовин 

Сu Fe Со Сг Zn РЬ N 
Нафто-

продукти 
Адсорбованих, мг*кг-1 17,0 59,0 12,0 5,0 31,0 6,0 0,5 2,3 
Адсорбованих, мг*л- 1 0,08 0,4 0,046 0,03 0,17 0,03 3,11 11,4 
Розчинених, мг*л-1 0,05 31,3 0,03 0,05 0,13 0,09 4,96 39,4 
Сумарний вміст в 
поверхневому стоці, мг*л-1 

0,13 31,7 0,076 0,08 0,30 0,12 8,07 50,8 

 

Загальна маса забруднюючих речовин що виносяться поверхневим стоком з 

експериментального водозбору № 1 складається з розчинених і адсорбованих, 

речовини (табл. 2). З таблиці 2 видно, що якщо не брати до уваги хімічний склад 

суспензій то з водозбору не враховується винос в гідрографічну мережу більше     

20 % нафтопродуктів, 30 % азоту і близько 50 % важких металів. Вміст 

забруднюючих речовин у розчиненому і адсорбованому на частках твердого стоку 

вигляді характерно для всіх точок незалежно від сезону року, де проводили відбір 

проб , причому чим більше концентрація завислих речовин, тим, природно, вище 

концентрації адсорбованих різних забруднюючих речовин.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. До основних 

забруднюючих компонентів поверхневого стоку відносяться: завислі речовини, 

органічні сполуки, нафтопродукти, біогенні елементи, важкі метали. У 

розчиненому стоці з водозборів відзначені високі концентрації таких елементів, 

як азот амонійний та нітритний, фосфор, залізо загальне, мідь , цинк, кобальт , 

хром, нафтопродукти. Усі відзначені речовини перевищують ГДК до 10-50 

разів, а по нафтопродуктах – до 360 разів. 

Більше 98% від загальної маси забруднюючих речовин припадає на 

зважені речовини. Оцінка впливу поверхневого стоку на якість водних об'єктів 

практично завжди визначається за концентраціями розчинених у воді 

забруднюючих речовин без врахування адсорбованих на частинках суспензії які 

потрапляють у річкову мережу з урбанізованих територій і сільсько-

господарських угідь. 

Одна з головних причин збільшення талого і зливового стоку з території 

міста під впливом господарської діяльності полягає у зменшенні 

інфільтраційної здатності території. Тому перспективи подальших досліджень 

має напрям вивчення умов формування поверхневого стоку та його екології. 
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Полянська К. В.  

Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» 

 

The river valleys still remain and continue to be the major geospatial 

assemblies of regional and local, and geologically componential, geo-factor, 

geomatics, biotic, and complex landscape manifestations of nature.  

River valleys require a wide range of research focused on landscapes and other  

historical and natural scientific aspects, that is, manifold interdisciplinary studies 

of environmental, social sciences and humanities. The purpose of such research 

is a comprehensive scientific rationale of landscape conservation, especially through 

finding ways of harmonious coexistence of man and nature in modern 

anthropogenically changed, or, in fewer cases, in industrial cultural environment.  

 

Долини річок дотепер залишаються і надалі будуть головними 

геопросторовими зосередженнями проявів різноманіть природи: регіональних 
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і локальних, геокомпонентних і геофакторних, геоматичних та біотичних – 

і комплексних ландшафтних. 

Річководолинні ландшафти потребують широкого комплексу 

досліджень – ландшафтознавчих, галузевих актуально- та історико-

природознавчих, різнопланових міждисциплінарних, зокрема екологічних 

і гуманістичних. Мета їх – поєднане, комплексне наукове обґрунтування 

збережень ландшафтів, віднайдення шляхів гармонійного співіснування 

людини і природи в сучасному антропогенізованому середовищі. 

Головним науковим завданням природоохоронного значення постає 

проектування оптимальної середовищеохоронної ландшафтно-просторової 

структури, яка б поєднала між собою фрагментовані охоронні території 

та слугувала стабільному функціонуванню ландшафтних комплексів і вільному 

переміщенню тварин, розселенню та міграції рослин. Треба також розробити і 

втілити в життя дієву правову основу для збереження та охорони елементів 

екомережі – віднайти оптимальне функціональне співвідношення природних та 

господарських угідь.  

На виконання Бернської конвенції, Україна здійснює роботи щодо 

проектування Смарагдової мережі. При Міністерстві екології та природних 

ресурсів України діє Робоча група з охорони природи, одним з головних завдань 

якої є розробка законопроекту «Про збереження природних оселищ та видів 

природної фауни і флори (важливих для Європи)». 

У 2015 р. природоохоронці розпочали роботу з обґрунтування створення 

в долині Десни території Смарагдової мережі з метою набуття нею статусу 

NATURA 2000 при вступі України до Європейського Союзу. Також 

пропонується створити території в долинах приток Десни – Сейму і Снові.  

Обґрунтування створення в долинах Десни, Сейму і Снові територій 

Смарагдової мережі. Заповідання долини Десни як одного цілісного об’єкта 

не є можливим через недосконалу систему погоджень створення об’єктів 

природно-заповідного фонду із землевласниками та землекористувачами. 

Створення в долині об’єкту Смарагдової мережі дасть можливість забезпечити 

охорону її ландшафтних комплексів, оскільки вони є середовищем існування 

рідкісних тварин і рослин, вмістилищем оселищ, які охороняються «Конвенцією 

про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі», 

за ініціативою якої створюється мережа. 

За результатами аналізу поширення охоронної біоти і її оселищ у ланд-

шафтах долини Десни та її приток Сейму і Снові мають бути створені території, 

які охоплюють всю долину річки, а не лише її окремі фрагменти. 

В Європейському Союзі території NATURA 2000 створені в долинах 

річок Дунай, Рейн, Ельба, Вісла, Одер, Тиса, Сян, Нарва, Горнад, Шайо, Луара, 

Емс, та в багатьох інших. 

Території Natura 2000 в Польщі стали одним з типів охоронних територій. 

Відповідно до «Закону про охорону природи» («Ustawa o ochronie przyrody») 

від 16 квітня 2004 р. в Польщі існує система з охоронних територій 10 видів: 

національні природні парки (зонування: заповідна зона, зона часткової охорони, 

зона охорони ландшафту), резервати природи, ландшафтні (крайобразові) 



132 

парки, території охоронного ландшафту, пам’ятки природи, угіддя Natura 2000, 

ландшафтно-природні комплекси, геологічні охоронювані території, еко-

куточки, охоронні зони навколо гнізд, лігв, місць існування. 

Принциповою відмінністю територій Natura 2000 від територій природно-

заповідного фонду, які створюються на підставі національного законодавства, 

є те, що на відміну від заповідних територій, охорона яких базується на перелікові 

заборонених видів діяльності на їх територіях, території Natura 2000 забезпе-

чують охорону конкретних об’єктів охорони на своїх територіях – популяцій 

видів і типів оселищ (переліки яких наведено в Резолюціях № 6 і № 4 Бернської 

Конвенції) шляхом затвердження планів охорони цих територій на 10 або 20 

років. Тобто на їхніх територіях забороняється тільки та діяльність, яка може 

негативно вплинути на конкретні предмети охорони, які є на цій території. Крім 

того, мережа Natura 2000, як і її «прототип» – Смарагдова мережа, охороняють 

певний процент (мінімум 20%) чисельності популяцій охоронних видів і площ 

оселищ в країні. 

Для ілюстрації того, як саме території Natura 2000 впливають на практичну 

охорону природи, наводимо приклади зміни проектів великих інвестицій 

в Польщі. Так, У 2007 році в Польщі було запроектовано і розпочато будівництво 

окружної дороги міста Августова, яка мала перетнути територію Natura 2000 – 

торфовища долини річки Роспуда. Завдяки протестам громадських природо-

охоронних організацій, Європейська Комісія стала вимагати від польського уряду 

негайного припинення будівництва та надання пояснень. У 2009 р. проект був змі-

нений і дорога побудована в обхід цієї території. У 2006 р. біля міста Свіднік 

поблизу Любліна було заплановане будівництво злітної смуги аеропорту на терито-

рії розташування оселища ховраха крапчастого (Spermophilus suslicus). Проект був 

змінений – розташування злітної смуги пересунуто, збережено оселища ховраха. 

Важливим є вивчення досвіду функціонування національних парків 

Польщі, розташованих в долинах річок – Б’єбжанського і Нарвянського, які 

також мають статус територій Natura 2000.  

Б’єбжанський національний парк є найбільшим парком у Польщі, він 

створений у долині річки Б’єбжа у 1993 р. з метою охорони річководолинних 

ландшафтів, рідкісних за рівнем збереженості та унікальності природного різно-

маніття. Річка Б’єбжа бере свій початок недалеко біля кордону Польщі із Біло-

русією, її загальна довжина складає 165 км, з якої на довжині 155 км вона протікає 

через Б’єбжанський національний парк. Національний природний парк «Поде-

сення» в долині Десни, міг би стати найбільшим парком в Україні.  

Площа Б’єбжанського парку складає 592,23 км² (лісів 155,47 км², лук – 

181,82 км² , боліт – 254,94 км²). Болотні ландшафтні комплекси парку, 

починаючи з ХІХ ст., зазнавали осушувальних меліорацій. Тепер пріоритетним 

завданням парку з їх охорони є поступове обводнення осушених боліт, зведення на 

меліоративних каналах шлюзів та порогів. На торфовищах взимку (щоб не пошко-

дити рослинний покрив та поверхневий шар ґрунту) проводять заходи з косіння 

з метою попередження їх заростання. Проводиться моніторинг стану болотних 

комплексів, а також просвітницька діяльність щодо збереження та відновлення 

боліт. З метою збереження лучних місцевостей у парку проводиться сінокосіння 
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за допомогою спеціальних косилок, які не спричинюють шкоди, на відміну від 

важкої техніки, а також вручну. Випалювання трави на території парку заборонене.  

На сьогодні 58 % території парку є землями державної власності, а 41,3%  

це приватні землі (24486 га). В Польщі діє практика викуповування націо-

нальними парками земель навколо них за гроші державного еко-фонду. Парк здій-

снює багаторічну програму по викупу приватних земель, щорічно викуповуючи 

близько 100-200 га. Межі заповідних об’єктів вносять у плани територій при 

створенні об’єктів, на відміну від досвіду України, коли межі природоохоронних 

територій виностять в натуру при виконанні окремого проекту вже після створення. 

В долині річки Нарев у 1996 році створений Нарвянський  національний 

парк, площа його становить 68,1 км². Більшу частину території парку займають 

болотні та плавневі ландшафтні комплекси річки Нарев і її численних приток, 

наявні лісові й лучні урочища. Річка має широку заплаву та складний лабіринт 

проток. 

Найскладнішим у процесі створення природно-заповідних територій 

та об’єктів є погодження з землевласниками та землекористувачами, подальше 

ефективне управління і забезпечення дотримань природоохоронного режиму. 

Актуальним є вирішення питань залучення всіх сторін до процесу створення 

й функціонування природоохоронних територій і забезпечення співпраці з 

місцевими органами влади, землевласниками та землекористувачами, 

врахування інтересів громад, вивчення соціально-економічної ситуації в регіоні 

та вирішення проблем інформування і природоохоронної просвіти місцевого 

населення, постійний моніторинг станів і ситуацій, обмін досвідом з іншими 

громадами. 

Важливо об'єднати зусилля всієї природоохоронної спільноти, щоб перевести 

мережу природоохоронних територій з категорії «проектована» до реально діючої. 

В Україні за державні кошти вже більше десяти років проектується екомережа, 

більше шести – Смарагдова мережа, яка має стати мережею Natura 2000. Однак 

їх існування лише на папері не гарантує реального збереження природи. 

Збереження річководолинних ландшафтів та їхніх геокомпонентних 

і геокомплексних природних різноманіть передбачає реалізацію системи 

наукових, природоохоронних, еколого-просвітніх і виховних, законодавчих 

та адміністративних заходів. Це, зокрема: 

– збільшення площ існуючих та обґрунтування створень нових заповідних 

об’єктів у долинах річок; 

– обґрунтування створень територій Смарагдової мережі, які набудуть статусу 

Natura 2000 при вступі України до Європейського Союзу; 

– розробка та впровадження місцевих програм відновлення осушених 

у минулому боліт і торфовищ; 

– ведення моніторингу ландшафтів; 

– боротьба з порушеннями чинного природоохоронного законодавства 

та внесення змін і доповнень до нього; 

– створення і впорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг; 

– впровадження екотехнологій; створення осередків громадських організацій 

на місцях і формування природоохоронного руху. 



134 

Для розроблення ефективної та дієвої системи природоохоронних територій 

в Україні, яка б могла реально функціонувати і відповідати європейському 

рівневі вимог, потрібно використовувати найкращий досвід правової системи 

Європейського Союзу та України в сфері охорони довкілля. Важлива 

координація дій співробітників Міністерства екології та природних ресурсів 

України, народних депутатів профільного комітету Верховної Ради України, 

науковців та представників природоохоронних громадських організацій.  
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The features of the spread of Egeria denza Planch. of water bodies of the 

Middle Dnieper have been described. Cenotic structure of communities with this 

species, the distribution range according to the ecological classification of surface 

water quality, the status of this species have been established.  

 

Повідомлення про появу у флорі України нових чужорідних видів все 

частіше з’являються у науковій літературі. Ще якихось 14 років тому на 

території Києва та Київської обл. наводились дані щодо лише про один вид 

вищих водних рослин, не притаманний аборигенній флорі – Elodea canadensis 

Michx. Проте на сьогодні їх кількість зросла до 7 видів [1]. Серед недавніх 

нових знахідок чужорідних макрофітів – згадка про Egeria denza Planch. – 

кенофіт південно-американського походження, гідрофіт, агріофіт, гідрохор, 

орнітохор. За останніми систематичними зведеннями [2], вид належить до роду 

Egeria, родини Hydrocharitaceae. Це багаторічна, занурена, вільно плаваюча в 

поверхневому шарі води яскраво-зелена трав’яниста рослина з гнучким, 

ламким, густо вкритим листками стеблом 3-4 мм завтовшки та 0,5-1,0 (1,8) м 

завдовжки. На мілководді може вкорінюватись, закріплюючись до субстрату за 

допомогою довгих нерозгалужених коренів. Листки лінійні або вузько 

ланцетні, з однієї жилкою, розташовані кільцями, нижні по 3, середні та верхні 

по 4-5 (8) в кільцях. Їх довжина коливається в межах 1,2-4,0 см, ширина 

становить 0,2-0,5 см [3]. Від роду Elodea відрізняється чіткими ознаками [4].  

Цей теплолюбний вид з'явився в Східній Європі в межах кліматичного 

оптимуму натуралізованого ареалу: в Росії – в Абхазії, на Кавказі, Далекому 

Сході [5], перші знахідки E. densa в Україні також були на півдні – в Криму, в 

2001 г. [4]. Проте згодом його стали фіксувати у більш континентальних 
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регіонах: в Росії у водоймах Підмосков’я та на мілководдях р. Єнісей [6, 7], в 

Україні – у Середньому Придніпровїї [8, 9]. 

Ймовірно, E. densa свій шлях Середнім Придніпров’ям розпочала районі 

м. Києва із меліоративного каналу Бортницької очисної системи,  де і було 

виявлено у 2004 році в місці його з’єднання з р. Дніпро, навпроти о. Ольжин 

[8]. За рік вид був відзначений за 3 км нижче течії, де його угруповання 

фіксувалися протягом 2005-2006 рр. [8]. Велика відстань між точками першої 

знахідки виду (в каскаді ставків урочища «Максимова дача», околиць м. 

Севастополь) і водоймами Києва свідчить про незалежні вогнища інвазій виду.  

Ще через десять років цей вид трапився вже на 600 км нижче за течією 

Дніпра – у Сульській затоці Кременчуцького водосховища (гирло річки Сула) 

[9]. Стрімко поширившись більш ніж на 100 км вгору за течією по Сулі, її 

притоках (відзначений для малих річок Сулиця, Сліпород, Оржиця, Локня, 

Бишкинь, Олава) і меліоративним каналам, E. densa проявила високу ценотичну 

активність, зазвичай виступаючи домінантом угруповань макрофітів [9].  

Слід зауважити, що E. densa поки так і «не перебралася» на правий берег 

р. Дніпро, всі знахідки (і літературні [8,9], і наші [1]) були на Лівобережному 

Придніпров'ї. 

Швидка натуралізація E. densa, здатність успішно конкурувати з 

аборигенними видами та поширюватись на значні території, обумовлює 

важливість проведення досліджень щодо її екологічних особливостей в умовах 

Середнього Придніпров’я. Мета даної роботи: з’ясувати статус даного 

чужорідного виду, особливості поширення та ценотичну структуру угруповань 

за участю E. denza. Об’єктом досліджень виступили ценопопуляції E. denza 

водойм околиць Києва. Дослідження проводилися у 2013-2016 рр. з 

використанням стандартних методик [6,7,10–12]. У 2016 р. була також 

проведена  експедиція у Сульську затоку, що на р. Дніпро. Для встановлення 

діапазону поширення виду водоймами з антропогенним евтрофуванням, 

колориметричним методом проведені гідрохімічні дослідження на предмет 

оцінки вмісту основних біогенів (азоту нітритного, азоту нітратного, азоту 

амонійного, фосфатів). 

У вересні-жовтні 2013 року ценози з домінуванням E. denza 

спостерігалися нами в заплавних водоймах південно-східних околиць міста, в 

оз. Золоче (в районі с. Вишеньки). Вид утворював монодомінантні зарості на 

піщаних прибережних мілководдях глибиною до 0,5-1,0 м. Загальне проективне 

покриття грунту в фітоценозі (ЗПП) складало 80-90 %. Частка E. densa в 

проективному покритті (ПП) була 80-90 %. У фітоценозі поодиноко також 

траплявся Ceratophyllum demersum L.   

Влітку 2014 р. масового розвитку угрупувань E. denza ми не спостерігали, 

нам не вдалося підтвердити знахідки виду не тільки в оз. Золоче, а й в тих 

точках, де вид наводився за літературними джерелами. Спорадично, 

поодинокими екземплярами егерія траплялася лише в наносах макрофітів під 

берегом 1-го шлюзу Бортницької станції аерації. Пояснення цьому ми не 

знайшли, оскільки температурний режим літа нічим не відрізнявся від 
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попереднього року (табл.). Так само, дослідженнями 2016 р. ми не змогли 

підтвердити наявність E. denza у верхів’ї Сульської затоки. 

Таблиця  

Середні місячні температури повітря по м. Києву за період досліджень (за 

даними: Центральної геофізичної обсерваторії [13] 

 Місяці Середньорічні 

дані Рік I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2013 -4 - 1 
-

1,7 
10,3 18,9 21,6 20,8 19,9 12,4 9,7 6,4 -0,2 9,4 

2014 -5 - 1 6,8 10,3 16,9 18,2 22,1 21,3 15,3 7,7 1,7 -2,1 9,4 

2015 -1 - 1 5,1 9,7 16,0 20,4 21,9 22,6 17,8 7,3 4,7 1,9 10,5 

2016 -6 2,0 3,9 12,4 15,5 20,6 22,4 21,1 16,1 6,5 1,2 -1,5 9,5 

У вересні 2015 р. у 1 шлюзі Бортницької станції аерації, ми знову 

зафіксували егерію. На момент досліджень, вода у каналі була бурого кольору і 

мала неприємний запах, температура води +20° С. На прибережних 

мілководдях E. densa утворювала зарості, де виступала домінантом з ПП 80-

90%, субдомінував з ПП – 20 % C. demersum. У складі фітоценозів поодиноко 

також відмічені Lemna minor L. та Spirodela polyrhiza L. По обидва боки шлюзу 

егерія також масово зустрічалася в прибережних наносах макрофітів, що дає 

підстави стверджувати про її поширення вище за течією каналу. Показники 

основних біогенів були: азот нітритний – 0,086 мгN/ дм³, азот нітратний – 6,4 

мгN/дм³, азот амонійний – 0,77 мгN/дм³, фосфати – 2,75 мгР/дм³. За 

показниками основних біогенів якість води відповідала таким класам і 

категоріям: за вмістом нітритів – IV клас – погана, 6 категорія – брудна; 

політрофні α″– мезосапробні водойми; за вмістом нітратів – V клас – дуже 

погана, 7 категорія – дуже брудна; гіпертрофні, полісапробні водойми; за 

вмістом азоту амонійного – III клас – посередня, 5 категорія – помірно 

забруднені; ев-політрофні, α′ – мезосапробні; за фосфатами – V клас – дуже 

погана, 7 категорія – дуже брудна; гіпертрофні, полісапробні водойми. 

Цього ж року, наприкінці літа у оз. Золоче ми також спостерігали 

розвиток ценозів за участю егерії. Вона утворювала зарості з глибини 0,2 м і 

поширювалася на глибину до 0,5 м. Грунт – пісок. Домінантом в угрупованнях 

цього разу виступав Ceratophyllum demersum, частка егерії не перевищувала 20 

%. Показники основних біогенів були: азот нітритний – 0,375 мгN/ дм³, азот 

нітратний – 4,1 мгN/дм³, азот амонійний – 0,09 мгN/дм³, фосфати – 0,76 

мгР/дм³. Оцінка якості води за вмістом біогенів показала, що води належать за 

вмістом нітритів – V клас – дуже погана, 7 категорія – дуже брудна; 

гіпертрофні, полісапробні водойми; за вмістом нітратів – V клас – дуже погана, 

7 категорія – дуже брудна; гіпертрофні, полісапробні водойми; за вмістом азоту 

амонійного – I клас – відмінна, 1 категорія – дуже чиста; оліготрофні, β – 

олігосапробні водойми; за фосфатами – V клас – дуже погана, 7 категорія – 

дуже брудна; гіпертрофні, полісапробні водойми. 

Узагальнюючи результати досліджень, зазначимо, що в умовах водойм м. 

Києва вегетація виду розпочинається досить пізно. Масовий розвиток 

угруповань спостерігається наприкінці серпня – на початку вересня, коли вода 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Steud.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Steud.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Steud.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Steud.
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прогрівається вище 20°С. E. denza надає перевагу ділянкам із хорошим 

водообміном (тяжіє до каналів, заплавних озер, що не втратили зв’язку із 

основним річищем, русел із незначною течією). Поширюється піщаними 

мілководдями на глибину до 1,0 м. Формує щільні зарості, які на 80-90 % 

можуть вкривати поверхню мілководь. У фітоценозі може виступати як 

монодомінантом (ПП 80-90 %), так і субдомінантом (ПП 20-30 %), відповідно 

утворюючи угруповання рангу асоціації Egerietun densa та Egerieto-

Ceratophylletum. В заростях виду формуються значні запаси фітомаси – 0,225-

0,450 кг/м² (сира фітомаса). 

Проведений гідрохімічний аналіз показав здатність витримувати значне 

забруднення водойм нітритами, нітратами та фосфатами. 

Висока конкурентоспроможність виду, здатність до вегетативного 

розмноження та поширення егерії на значні відстані протягом короткого проміжку 

часу розглядається як підстава для віднесення до видів із К-стратегією. 

Підкреслимо, що активна експансія E. densa в Україні Середнім Дніпром і річками 

його басейну почалася за межами температурного оптимуму виду.  

Наші дослідження показали, що розвиток популяцій виду в умовах 

Середнього Придніпров’я носить флуктуаційний характер: егерія густолиста 

здатна до спалахів масового розвитку та затухань, аж до повного тимчасовго 

зникнення із гідрофітоценозу водойми. Формує монодомінатні зарості, або ж є 

чітко вираженим едифікатором. Здатна витримувати значне біогенне 

навантаження. E. densa на правому березі Середнього Дніпра не відмічена, всі 

знахідки (і літературні, і наші) були на Лівобережному Придніпров'ї. 
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Annotation. Climate change and human impact has a significant influence on 

riverine ecosystems, particularly on biota. In this investigation, we estimated the 

response of Quercus robur L. from a flooded old-growth forest in Kyiv to climate 

conditions (temperature, precipitation and the drought indices). Analysis of response 

function and correlation between tree ring chronology and climate variables provide 

strong evidences that under rising regional temperature oak enhances sensitivity to 

early spring precipitation, temperature in the end of previous growing season and 

current season in January-March, and to severe and extreme drought events. 

 

Лісові прирічкові екосистеми є досить вразливими до зміни клімату та 

впливу людини, що обумовлюється їх чутливістю до кліматичних факторів та 

здатністю ключових видів до адаптації [2]. Заплавні ліси зростають в умовах 

постійного впливу алювіальних та руслових процесів, де формується 

специфічний мікроклімат, що відрізняється своїми фізичними та хімічними 

умовами від прилежних територій [1]. 

http://www.cgo.kiev.ua/index.php?fn=k_klimat&f=kyiv&p=1
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Зазвичай покритонасінні деревні види більш стійкі до повеней ніж 

голонасінні, дорослі дерева – більш ніж молоді, а у стадії спокою – ніж в період 

вегетації [3]. Серед кільцево-судинних порід дуб звичайний (Quercus robur L.) є 

одним із найбільш толерантних видів до повеней за рахунок морфологічних 

особливостей деревини та специфічних метаболістичних адаптацій [3].  

Метою цієї роботи було встановити реакцію радіального приросту дуба 

звичайного (Q. robur), що зростає в умовах вікових заплавних дібров Києва на 

кліматичні фактори (температура повітря, кількість опадів, індекс посухи). 

Дослідження реакції заплавних дібров на кліматичні параметри проводили 

на основі аналізу кернів Q. robur. Зразки деревини відбирали у зимово-весняний 

період 2016 року з домінантних, візуально непошкоджених дерев за допомогою 

бурава Преслера, за загальноприйнятою в дендрохронології методикою. Після 

попередньої підготовки керни були відскановані з роздільною здатністю 3200 dpi 

планшетним сканером «Epson V33». Ширину річних кілець вимірювали у 

програмі «AxioVision» з точністю до 0,01 мм. Перевірку якості датування та 

розрахунок стандартних статистичних показників здійснювали в програмі 

«COFECHA» [4]. Кореляційний аналіз проводили в програмному середовищі «R» 

[5] за допомогою пакету «treeclim» [6]. 

Встановлено, що регулювання річкового стоку призводить до 

уповільнення здатності заплавних екосистем пом'якшувати локальні наслідки 

глобального потепління. При збільшенні регіональної температури в поєднанні 

з сезонним скороченням ґрунтової вологи із-за діяльності людини, Q. robur 

підвищує чутливість до опадів ранньої весни, температури в кінці 

вегетаційного періоду попереднього року і температури січня-березня 

поточного року та суворих і екстремальних посух. Зміна у структурі зв’язку 

радіального приросту дуба та клімату проявляється в ослабленні кореляції між 

деревно-кільцевою серією і температурою травня, тобто термічними умовами в 

період активного формування судин ранньої деревини. 

Враховуючи значення дуба звичайного в структурі і функціонуванні 

лісових екосистем в яких він домінує, стає очевидним необхідність проведення 

заходів з підвищення стійкості лісової екосистеми до екстремальних явищ, 

частота яких збільшується у зв’язку з глобальними змінами клімату. 

Література: 

1. Agafonov L. I. The influence of the lower Ob river runoff on radial growth 

of trees / L. I. Agafonov, M. A. Gurskaya // Contemp. Probl. Ecol. – 2013. – 6. – P. 

779–787. 

2. Capon S. J. Riparian ecosystems in the 21st century: hotspots for climate 

change adaptation? / S. J. Capon, L. E. Chambers, R. Mac Nally, R. J. Naiman, P. 

Davies, N. Marshall, J. Pittock, M. Reid, T. Capon, M. Douglas, J. Catford, D. S. 

Baldwin, Stewardson M., Roberts J, Parsons M & Williams SE // Ecosystems. – 

2013. – 16. – P. 359–381. 

3. Glenz C. Flooding tolerance of Central European tree and shrub species / 

C. Glenz, R. Schlaepfer, I. Iorgulescu, F. Kienast // For. Ecol. Manage. – 2006. – 235. 

– P. 1–13. 



140 

4. Grissino-Mayer H. D. Evaluating Crossdating Accuracy: a Manual and 

Tutorial for the Computer Program COFECHA / H. D. Grissino-Mayer // Tree-Ring 

Research. – 2001. – 57 (2). – P. 205–221. 

5. R Core Team // R: A language and environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. – 2017. URL https://www.R-

project.org/. 

6. Zang C. “treeclim”: an R package for the numerical calibration of proxy-

climate relationships / C. Zang, F. Biondi // Ecography. – 2015. – 38 (4). – P. 431–436. 

 

CLIMATE CHANGE INFLUENCE ON FLOODPLAIN OAK FORESTS 

IN KYIV 

Prokopuk Yu. S. 

Institute for Evolutionary Ecology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv 

 

УДК 633.88 (477.46) 

БІОЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИКОРОСЛИХ 

ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН У ФЛОРІ ОКОЛИЦЬ С. МАТВІЇВКА 

ЧИГИРИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Пчелінцева Л. Ю., Осипенко В. В. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси 

e-mail: masterlucha@mail.ru 

 

The results of the survey of suburban flora of Matviivka village, Chigirin 

district, for medicinal plants are represented. Taxonomic and biomorphological 

analysis of medicinal plants fraction of the studied area is done. Biological and 

operating margin of 5 species of medicinal plants is determined. Results can be used 

to monitor the status of populations of medicinal plants and planning the scale of 

harvesting of medicinal raw materials. 

 

Безконтрольне використання природних ресурсів багатьох цінних 

лікарських рослин, інтенсифікація господарювання на територіях з наявністю 

лікарських рослин, непродумане осушування заплав, особливо в лісових 

регіонах призвели до зменшення природних ресурсів багатьох видів флори, 

розвитку тенденції до скорочення сировинного ареалу багатьох цінних видів і, 

як наслідок, перехід їх до розряду рідкісних [1]. 

На сьогодні лікарські рослини ростуть на площі, що становить менше 10 

відсотків території України. В Україні в цілому близько 85 % лікарської 

рослинної сировини збирається в природних місцезростаннях видів лікарських 

рослин. З кожним роком збільшуються площі та різноманіття культивованих 

лікарських рослин, однак їх кількість, як правило, не перевищує 15 видів. 

Багато лікарських рослин неможливо вирощувати в культурі у зв'язку зі 

складністю агротехніки та рядом інших причин [3]. 

В сучасних умовах лікарські рослини набувають все більшої 

популярності, як і препарати на їх основі. Обмежений спектр побічної дії, 

mailto:masterlucha@mail.ru
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низька токсичність, висока біодоступність, можливість застосування при 

хронічних захворюваннях впродовж тривалого часу, особливо у дитячій та 

геронтологічній практиці, є перевагами фітозасобів.  

Метою дослідження було провести таксономічний та біоморфологічний 

аналіз фракції лікарських рослин у флорі околиць с. Матвіївка Чигиринського 

району Черкаської області, оцінити ресурсний потенціал та біологічні запаси 

деяких видів дикорослих лікарських рослин досліджуваної території. 

Використано традиційні методи вивчення лікарських рослин: аналіз 

літератури та флористична інвентаризація. Видовий склад рослин та їх 

систематичну приналежність визначали маршрутним методом, використовуючи  

визначники та атласи рослин [2; 5]. 

Щільність популяцій визначали як середнє значення з 10 пробних ділянок 

площею 1 м2. Чисельність обчислювали як добуток середньої щільності на 

площу поширення виду. Обліки запасу сировини дикорослих лікарських рослин 

проводили на попередньо закладених ключових ділянках. Було закладено 20 

облікових майданчиків. Для визначення рясності використовували окомірний 

метод прямого обліку [4]. 

Під час дослідження флори околиць с. Матвіївка Чигиринського району 

було зібрано і визначено 96 видів лікарських рослин, що належать до 86 родів  42 

родин, 32-х порядків, 4-х класів, 3-х відділів вищих судинних рослин. Виділено 10 

провідних родин у фракції лікарських рослин району дослідження. На них 

припадає 62,50 % видів та 59,30 % родів із загальної кількості визначених рослин. 

За кількісними  показниками провідними родинами у фракції лікарських 

рослин флори околиць с. Матвіївка Чигиринського району є такі родини: 

Айстрові (Compositae) –39,22 % родів та 43,33 % видів; Губоцвіті (Lamiaceae) –

15,69 родів та 13,34 % видів; Розові (Rosaceae) –13,73 % родів та 13,34 % видів; 

Бобові (Fabaceae)–5,88 % родів та 8,34 % видів; Жовтецеві (Ranunculaceae) – 

5,88 % родів та 5 % видів; Тонконогові (Poaceae) – 3,93 % родів та 3,33 % видів; 

Гречкові (Polygonaceae)–3,93% родів та 3,33% видів; Березові (Betulaceae) –

3,93% родів та 3,33 % видів; Хрестоцвіті(Cruciferaе) – 3,93 % родів та 3,33% 

видів; Мальвові(Malvaceae)–3,93% родів та 3,33 % видів (рис. 1). 
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Рис. 1 – Кількісні показники провідних родин лікарських рослин у флорі 

околиць с. Матвіївка Чигиринського району, %. 

 

Біоморфологічний аналіз фракції лікарських рослин у флорі околиць        

с. Матвіївка Чигиринського району показав, що серед них переважають 

багаторічні рослини – 59 видів (61 %); кількість дворічників і однорічників 

приблизно однакова – 17 та 20 видів відповідно (18 та 21 %). 

Серед досліджених видів лікарських рослин найбільшу групу 

представляють рослини катастрофічної групи (0 – 1 бал) – 28,57 %. Відносно 

багаточисельною є кризова група (4 бали) – 27,14 %. Рослини прогресуючої та 

критичної групи становлять по 15,71 %, а рівноважної – 12,87 %, що вказує на 

досить високий ступінь антропізації території (рис. 2). 



143 

 

Рис. 2 – Оцінка лікарських рослин як сировини, бали 

Визначено біологічний та експлуатаційний запас 5 видів лікарських 

рослин в різних біогеоценозах району дослідження. За обрахованими 

показниками найбільш перспективною є заготівля хвоща польового та полину 

звичайного. Заготівля чистотілу великого повинна лімітуватися (табл. 1). 

Таблиця 1 

Біологічні та експлуатаційні запаси деяких видів лікарських рослин в 

околицях с. Матвіївка Чигиринського району, г/1 м2 

Вид 
Узлісся Агроценоз, лісосмуга 

БЗ ЕЗ БЗ ЕЗ 

Чистотіл звичайний 19850,2±0,2 9452,47±0,2 6657,7±0,4 3504,05±0,4 

Кропива дводомна 447,1±0,1 203,23±0,1 223±0,3 105,4±0,3 

Кульбаба лікарська 2023,3±0,2 1064,89±0,2 1960,6±0,2 933,62±0,2 

Полин звичайний 7928,8±0,1 4173,05±0,1 5551,7±0,3 2523,5±0,3 

Хвощ польовий 5052,8±0,1 2406,09±0,1 6413,6±0,2 3375,58±0,2 

 

Результати дослідження можуть бути використані для моніторингу стану 

популяцій лікарських рослин у флорі околиць с. Матвіївка Чигиринського 

району Черкаської області. Також дані можуть бути використані в плануванні 

масштабів заготівель лікарської сировини на території Чигиринського району. 
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Annotation. The soil, including heavy metals, is the main storage of 

atmospheric contaminants. The accumulation of industrial wastes in the soil leads not 

only to a change i of their physicochemical properties, but also to a new contaminant 

in the elements of urban environment - the soil. 

The main centres of soil alkalization are located mainly in industrial areas with 

anthropogenic loading predominantly in the chemical and power-producing 

industries, engineering factories and the impact of vehicles. 

 

Основним депонатором атмосферних забруднень, зокрема і важких 

металів, є ґрунтовий покрив. Накопичення промислових викидів у ґрунтах 

призводить не тільки до зміни їх фізико-хімічних властивостей, але й до появи 

нового забрудника елементів урбсередовища – ґрунту.  

Істотне місце серед антропогенно змінених посідають насипні ґрунти, як 

правило, вони мають легкий гранулометричний склад. Залежно від потужності 

антропогенного фактора, постійно змінюються основні фізико-хімічні 

властивості ґрунтів (рН водний, вміст гумусу, ступень насичення основами), що 

в комплексі визначають стійкість ґрунтів до забруднення. 
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Значну роль в перерозподілі металів відіграє механічний склад та хімічні 

властивості ґрунтів. Ґрунти, що багаті на глини і гумус, акумулюють важкі 

метали. При цьому глинисті компоненти адсорбують їх, а гумінові кислоти 

утворюють гумати і комплексні сполуки, які легко засвоюються рослинами. В 

ґрунтах легкого складу, кислих і бідних на гумус, процеси міграції важких 

металів посилюються.  

Визначення гранулометричного складу міських ґрунтів як фактора, який 

обумовлює фільтраційні, водно-повітряні, сорбційні та інші властивості надало 

можливість визначити ряд особливостей міських ґрунтів. Так, поверхневі 

горизонти більшості досліджених ґрунтів мають легкий переважно супіщаний і 

легкосуглинковий гранулометричний склад, що зумовлює досить високі 

фільтраційні властивості ґрунтів [1,2].  

Встановлено, що у гранулометричному складі поверхневого шару (0-20 см) 

ґрунтів на піщану фракцію припадає 75-88 %, тобто, максимальна фільтраційна 

спроможність і, відповідно, нетривале утримання забруднювачів має місце  

досить незначний діапазон коливання значень вмісту гумусу: від 1,7 до 4,3 %, 

при середньому 2,9 %, що пояснюється легким механічним складом ґрунтів (з 

переважанням крупного та середнього піску). Такий вміст гумусу 

класифікується як низький. 

У просторовому розподілі вмісту органічної речовини виявляються певні 

закономірності. В районі Митниця і в районі центральної частини міста, особливо 

районах багатоповерхової забудови, значення цього показника найменші. 

Ґрунтовий покрив промислової зони міста характеризується низьким 

вмістом гумусу. Більша частина ґрунтів приватного сектора  має середні 

показники вмісту гумусу 4-5 %, що відповідає природному фону [1,2].  

Просторові закономірності зміни вмісту гумусу дають можливість пов’язати 

їх з фактором хронічного забруднення ґрунтів речовинами техногенного 

походження. 

Найбільші розбіжності із природним діапазоном вмісту гумусу визначені на 

територіях, що створенні на намивних пісках та територіях, що найдовше 

функціонують під впливом урбогенних чинників (промислова зона та житлова 

зона багатоповерхової забудови). 

Легкий механічний склад з переважанням піщаної фракції, низька 

гумусність ґрунтів м. Черкаси надають підстав щодо прогнозування слабкої 

здатності ґрунті до виконання санітарної функції.  

Визначення кислотно-лужних умов встановило, що поверхневий шар 

міських ґрунтів має переважно слабколужну реакцію середовища (рН) від 7,15 

до 7,85. При таких значеннях реакції ґрунтів (рН) свинець практично нерухомий, 

мідь і кадмій слабко рухомі, цинк в нейтральній реакції – рухомий, в лужній – 

слабко рухомий. 

Головні центри підлуження ґрунтів приурочені до промислових зон із 

техногенним навантаженням переважно від хімічної та енергетичної 

промисловості, машинобудівного комплексу та впливу автотранспорту. У 

якісному складі їх викидів переважають сполуки, що мають лужний характер. 
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Тривалість та систематичність подібного забруднення обумовлюють стійкість 

ґрунтів до підлуження. 

Наслідком підлуження поверхневих шарів міських ґрунтів є зменшення 

міграційної здатності забруднюючих речовин, у т.ч. важких металів [1,2]. 
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Тhe variability of morphological characteristics invasive species Phalacroloma 

annuum Dumort. аnalysed. The largest polymorphism is typical for such features 

observed length and width of the involucrum leaf, length and width reed flower, 

width tubular flowers. 

 

Актуальність дослідження. Види роду Phalacroloma Cass., що походять 

з Північної Америки, характеризуються високими адаптивними можливостями, 

натуралізувались в умовах України, здолавши географічний, репродуктивний і 

фітоценотичний бар'єри. Найбільшу загрозу для природних угруповань 

становить вид-трансформер Phalacroloma annuum Dumort., який досить 

інтенсивно поширюється на нові території. Потенціал чужинного виду та його 

популяцій до інвазій залежить від морфологічної пластичності, яка впливає на 

швидкість пристосування до нових умов, а також від кількості адаптацій, 

пов’язаних зі стійким утриманням захопленої території [1, 5]. Тому характер  
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варіабельності морфологічних ознак вегетативних та генеративних органів Ph. 

аnnuum є одним із критеріїв інвазійності, що необхідне для пізнання 

закономірностей адаптації виду до нових умов середовища.  

Мета роботи – аналіз варіабельності морфологічних ознак суцвіть Ph. 

annuum для виявлення шляхів адаптації рослин виду до умов трансформованого 

навколишнього середовища.  

Об’єкт та методи дослідження. Об’єктом дослідження є вид 

Phalacroloma annuum. У роботі використано класичний порівняльно-

морфологічний та морфометричний методи. Визначалися наступні 

морфометричні показники Ph. аnnuum: діаметр кошика, довжина та ширина 

листочка обгортки, довжина та ширина язичкової квітки, довжина та ширина 

трубчастої квітки. Серед якісних ознак особливо важливими при дослідженні 

поліморфізму даного виду є забарвлення язичкових квіток, форма та характер 

опушення листків обгортки. 

Для оцінки варіабельності виду за морфологічними ознаками були 

проведені математичні розрахунки. Для виявлення мінливості популяцій 

розглядались показники центральної тенденції ознаки (найменше, найбільше та 

середнє значення) та показники мінливості (середньоквадратичне відхилення, 

дисперсія, коефіцієнт варіації), встановлено кореляційні зв’язки між ознаками. 

Біометричні дані аналізували за допомогою пакета прикладних програм 

Statistica Ph. 6.0. і Microsoft Excel. Обробку отриманих результатів, визначення 

вірогідності відмінності ознак, ступеня їх варіабельності і наявності 

кореляційних зв’язків проводили загальноприйнятими методами [3, 8]. 

Результати досліджень. Ph. аnnuum – однорічна або дворічна рослина, 

характеризується значною варіабельністю морфологічних ознак, у т.ч. і 

діагностичних. Квітки зібрані в суцвіття кошик, розміщені на верхівці стебел та 

гілок, утворюють рихлий неправильний щиток. Обгортки 8-10 мм в діаметрі, 

голі, листочки їх по краю з широкою сизувато-зеленою облямівкою, по спинці 

зелені. Язички крайових квіток 4–6 мм завд., білого іноді сіро-бузкового  

відтінку [2, 4, 7]. 

Дослідження морфометричних ознак генеративних органів Ph. аnnuum  

дало змогу виявити середнє варіювання ознак (табл.).  

Таблиця  

Варіабельність кількісних ознак суцвіття Phalacroloma annuum Dumort. 

Морфологічні 

ознаки 

Морфометричні показники 

Середнє  

Значення 

Мінімальне  

значення 

Максима-

льне 

значення 

Середньо-

квадратичне  

відхилення  

Диспе-

рсія 

Коефіцієнт 

 варіації, 

%  

1 2 3 4 5 6 7 

Діаметр кошика 15,90 13,75 18,27 1,20 2,07 7,55 

Довжина 

обгортки 3,78 2,27 5,02 0,72 0,26 18,88 

Ширина 

обгортки 0,57 0,38 0,75 0,11 0,00 19,20 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 

Довжина 

язичкової 

квітки 

7,36 6,29 8,58 0,61 0,13 8,23 

Ширина 

язичкової квіти 
0,36 0,26 0,47 0,06 1,51 17,46 

Довжина 

трубчастої 

квітки 

3,17 2,59 6,60 0,70 0,24 21,96 

Ширина 

трубчастої 

квітки 

0,31 0,20 0,45 0,06 1,11 18,42 

 

Кошики численні, під час цвітіння 15-20 мм завш., на довгих (1,5-4,5 см 

завд.), густо опушених ніжках, зібрані на верхівці стебла щитковидним 

суцвіттям (min=13,75мм; max=18,27мм; Lim=4,52). Спільне квітколоже опукле, 

ямчасто-горбочкувате. 

 Обгортки майже кулясті, 2-3-рядні, їх листочки лінійно-ланцетні, 

загострені, розсіяно волосисті або майже голі, залишаються після опадання 

плодів і відігнуті донизу. Довжина листочків обгортки варіює в межах 2,27-5,02 

мм, Lim=2,75,а ширина листків обгортки – в  межах 0,38-0,75 мм, Lim=0,37. 

В опушенні поверхні листків обгортки домінують залозисті дворядні 

волоски. На зовнішніх листочках обгортки, рідше – на внутрішніх 

зустрічаються одиничні довгі і короткі прості волоски. Верхівка листочків 

обгортки загострена, з пучком одноклітинних волосків. В опушенні краю 

беруть участь багатоклітинні дворядні і однорядні залозисті волоски [6].  

Всі квітки у кошику плідні; зовнішні (2 ряди) квітки язичкові, значно 

довші за обгортку, внутрішні квітки – трубчасті (двостатеві).  Язичкова квітка 

містить лише маточку, приймочка якої дволопатева, прозора, із зеленкуватим 

відтінком. Зав’язь язичкової квітки вужча ніж зав’язь трубчастої квітки. Язичок 

(відгин) білий  з фіолетовим або рожевим відтінком. Довжина язичкової квітки 

варіює в межах  6,29-8,58мм (Lim=2,29), а ширина – 0,26-0,47мм (Lim=0,21). 

Серединні квітки у кошику трубчасті, двостатеві, дорівнюють обгортці, 

жовті. Віночок трубчастої квітки складається з п’яти зрослих пелюсток. 

Довжина трубчастої квітки змінювалась в межах 2,59-6,60 мм (Lim=4,01), а 

ширина – 0,20-0,45 мм (Lim=0,25). Для представників роду характерні тупі при 

основі пиляки тичинок, лопаті маточки плоскі, гострі, зверху густо опушені. 

Приймочка маточки дволопатева, забарвлення приймочки жовте, а стовпчик і 

зав’язь мають прозорий відтінок. Андроцей складають п’ять тичинок, які 

зростаються пиляками у трубку, що розташована навколо маточки. Тичинкові 

нитки при основі зростаються з пелюстками.  

Аналіз фенотипічної мінливості генеративних показників Ph. annuum 

виявив, що варіабельність параметрів квіток суцвіть у його зразків є низькою 

або середньою, що відповідає даним літератури про стабільність генеративних 

показників. Величина коефіцієнта варіації окремих параметрів свідчила про 



149 

низьку варіабельність параметрів: діаметр кошика (V=8 %), довжина язичкової 

квітки (V=8 %).Такі показники, як довжина обгортки (V=19 %), ширина 

обгортки (V=19 %), ширина язичкової квітки (V=17 %), довжина язичкової 

квітки (V=22 %), ширина трубчастої квітки (V=18 %) мали середній рівень 

мінливості (рис). 

 

 

Рис. – Варіабельність ознак генеративних органів Phalacroloma annuum Dumort. 

Установлено кореляційні залежності між  діаметром кошика і довжиною 

обгортки (r=0,53); між діаметром кошика і шириною обгортки (r=0,55); між 

діаметром кошика і довжиною язичкової квітки (r=0,47); між діаметром кошика 

і шириною язичкової квітки (r=0,63); між діаметром кошика і довжиною 

трубчастої квітки (r=0,2); між діаметром кошика і шириною трубчастої квітки 

(r=0,07). 

Висновки. Таким чином, дослідження фенотипічної мінливості окремих 

ознак генеративних органів Ph. annuum виявило, що варіабельність параметрів 

квіток у його зразків є низькою або середньою, що відповідає даним літератури 

про стабільність генеративних показників. Значно варіювали кількісні 

параметри листків обгортки кошика, та їх опушення та форми – від лінійної до 

лінійно-ланцетної із загостреним чи гострим краєм листкової пластинки. Було 

виявлено, що найсильніше варіює довжина і ширина язичкової квітки та її 

забарвлення від білого до рожевого або фіолетового кольорів. Найбільш 

сталими виявились кількісні показники діаметра кошика, ширини трубчастої 

квітки, між цими ознаками прослідковувався найслабший кореляційний зв'язок.  
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забруднюючих речовин у атмосферне повітря на долю пересувних транспортних 

засобів, включаючи виробничу техніку припадає 56 % викидів. Від двигунів 

пересувних джерел, які працювали на бензині, викинуто в атмосферу найбільшу 

кількість забруднюючих речовин – 52,5 тис. т. З яких 78 % – від автомобілів 

індивідуальних власників, на дизельному паливі, в повітря потрапило 18,8 тис. т, 

на зрідженому та стисненому газі – 6,7 тис. т [1, 2]. На сьогодні місто відноситься 

до мегаполісів з підвищеним навантаженням сірчистими сполуками та важкими 

металами, що депонуються в міських урбоедафотопах. Це негативно 

позначачається на функціонуванні рослинності та спричиняє повторне 

забруднення. Рослини як чутливі об’єкти середовища виступають добрими 

біоіндикаторами стану урбоґрунтів, засвідчуючи це своїми змінами біологічного 

та продуктивного розвитку, тому оцінка стану ґрунтів з використанням 

комплексних підходів дослідження є надзвичайно актуально. 

За мету роботи було поставлено дослідити деструктивний вплив джерел 

забруднення атмосфери м. Черкаси на процеси накопичення та міграції 

полютантів в урбоедафотопах. 

В завдання роботи входило: встановити наслідки впливу основних 

джерел забруднення атмосферного повітря міста на процеси депонації важких 

металів в урбоґрунтах, дослідити можливість використання споришу 

звичайного (Polygonum aviculare L.) в якості тест-об’єкта накопичення важких 

металів, розробити заходи щодо покращення екологічної ситуації в місті. 

Місто Черкаси було поділено на 11 районів дослідження. Особлива увага 

приділялася урбанізованим територіям, центральним ділянкам міста та дорогам 

з посиленим транспортним рухом. Для визначення вмісту важких металів у 

рослинному матеріалі було використано найбільш поширений вид однорічних 

рослин – спориш звичайний Polygonum aviculare L., що зростає по усій 

території міста, навіть на найбільш забруднених та витоптаних ділянках [3]. 

Важкі метали визначались за допомогою спектрофотометра СФ-16 атомно-

абсорбційним методом [4]. Для визначення Cu Zn Pb Cd (полютанти першого та 

другого класу небезпеки), використовували сухий рослинний матеріал.  

Дослідження ґрунту, відібраного на глибині 0-5 см, показали, що 

перевищення ГДК Cu спостерігається у ґрунтах Залізничного вокзалу, Центру 

міста та заводу «Аврора» (у 13 і 10 разів відповідно). Підвищений вміст Zn 

спостерігається у ґрунтах на більшості ділянок міста Черкаси, окрім Південно-

Західного району. Концентрація Pb та Cd не перевищує ГДК, за винятком 

Центральних ділянок міста.  

Дослідження рослинного матеріалу показало, що вміст Cu коливається в 

межах від 4,2 до 7,9 мг/кг. При цьому, найбільші концентрації спостерігаються 

на дослідних ділянках Залізничного вокзалу, Аеропорту, ПАТ «Азот». 

Найменші концентрації – на ділянках районів Дахнівка і Соснівка, що 

вибирались як фонові. Концентрація цинку у дослідних зразках є значно вищою 

і коливається в межах від 22 до 86 мг/кг рослинного матеріалу. На ділянках 

Залізничного вокзалу та ПАТ «Азот» його вміст в 3-4 рази вище фонової 

концентрації. Вміст свинцю у пагонах рослин коливається від 2,8 до 11,3 мг/кг. 

На ділянках ПАТ «Азот», Центр, завод «Богдан» його вміст у 3-4 рази 
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перевищує фонову. Вміст кадмію у досліджуваних зразках незначний і 

коливається від 0,8 до 2,05 мг/кг. Масові значення важких металів на кілограм 

проби зростають у такій послідовності: Cd < Pb < Cu < Zn. Отже спориш 

звичайний є добрим накопичувачем цих забруднювачів. Разом з цим наявність 

важких металів у едафотопах міста Черкаси негативно позначається на 

функціонування ґрунтових екосистем, зменшує кількість корисних 

мікроорганізмів та мезофауни, переводить гумусні речовини у недоступну для 

рослин форму, сприяє підвищеній щільності та низькій пористості ґрунту. 

Для покращення ситуації необхідно проводити заходи щодо поліпшення 

екологічних властивостей ґрунту, серед яких: підживлення та мульчування, 

обкопування ділянок та висадження рослин-седерантів. 
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The bioproductivity of Scots pine is analyzed in different forest-topology 

conditions of growth in Mizhrichynskyi Regional Landscape Park of Ukrainian 

Polissya. According to biometric indicators (height, diameter), empirical equations 

with aboveground phytomass in an absolutely dry state are developed – trunk, bark 
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and tree crowns. It was established that under pine forest conditions B3 pine ordinary 

accumulates a large aboveground phytomass than in conditions A1, A2, B2. 
 

Міжрічинський регіональний ландшафтний парк (РЛП), створено у 2002 

році. Територія парку займає 102472,95 га. РЛП розташований у міжріччі 

р. Дніпра й р. Десни тому і отримав назву Міжрічинський. Південно-західна 

частина парку розташована у Чернігівської області в Козелецькому (87672,95 га) 

та Чернігівському (14800,0 га) районах, а східна проходить по межі р. Десна [7].  

Переважаючою лісовою породою РЛП «Міжрічинський» є сосна 

звичайна. У південній частині парку переважають різновікові соснові 

насадження, а центральній та північній старовікові, також зустрічаються мішані 

дубово-соснові та іноді дубово-грабові деревостани.  

Для росту і розвитку сосни звичайної у парку спостерігаються 

різноманітні лісорослинні умови зростання. Тому, нашим завданням було 

оцінити біопродуктивність головної лісотвірної породи, залежно від 

лісотипологічних умов зростання. 

Матеріали та методи досліджень. Метою роботи була оцінка біологічної 

продуктивності соснових деревостанів Міжрічинського регіонального 

ландшафтного парку в різних лісотипологічних умовах зростання (А1, А2, В2, 

В3). Пробні площі закладали згідно методів закладки пробних площ у лісових 

насадженнях [3]. На кожній пробній площі встановлювали біометричні 

показники дерев. Об’єм деревини і кори визначали за чинними нормативними 

таблицями [4]. Фітомасу сосни встановлювали за методикою П. І. Лакиди [6]. В 

ході математичного моделювання використана базисна щільність деревини і 

кори згідно опублікованих даних радянських і зарубіжних авторів [2, 6].  

Для встановлення фітомаси крони сосни звичайної, нами було використано 

емпіричне рівняння яке запропонував А. С. Аткін [1]: 

 

                          (1), 

 

де, Ркрони – фітомаса крони, кг; Рстовбура – фітомаса стовбура, кг. 

Описуючи залежності компонентів фітомаси дерева від його 

морфометричних показників використано рівняння множинної статистичної 

алометрії:  

 

      
na

n

aa
xxxay ...21

210  ,                 (2), 

 

де, a0, а1, а2 – константи, відомі в економетрії як похідна функції Кобба-

Дугласа [5];  

х1, х2, хn – морфометричні показники дерева, у нашому випадку х1 – діаметр, см; 

х2 – висота, м. 

Результати досліджень. Для встановлення біомаси сосни звичайної в 

різних лісорослинних умовах зростання за формулою (2) розроблені емпіричні 

рівняння фітомаси постійні коефіцієнти рівняння наведені у табл. 

Таблиці   
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Числові значення коефіцієнтів регресії для фракцій фітомаси 

сосни звичайної 

№ 

п/п 

Лісорослинні 

умови зростання 

Фракції 

фітомаси, кг 

Значення коефіцієнтів Коефіцієнт 

детермінації а0 а1 а2 

1. А1 (сухій бір) 

стовбур 3,6×10–2 1,65 1,05 0,97 

Кора 0,6×10–2 1,47 1,03 0,97 

Крона 0,25×10–1 0,996 0,44 0,97 

2. А2 (свіжий бір) 

стовбур 4,5×10–2 1,61 1,02 0,98 

Кора 0,7×10–2 1,43 1,01 0,98 

Крона 1,1×10–1 1,12 0,609 0,99 

3. В2 (свіжій субір) 

стовбур 2,2×10–2 1,82 1,03 0,98 

Кора 0,4×10–2 1,46 1,19 0,88 

Крона 1,2×10–1 1,27 0,436 0,99 

4. 
В3 (вологій 

субір) 

стовбур 3,9×10–2 1,47 1,20 0,98 

Кора 0,8×10–2 1,34 1,09 0,99 

Крона 1,0×10–1 1,19 0,568 0,99 

 

Для наведених рівнянь типу (2) характерний високий коефіцієнт 

детермінації (R2 = 0,88–0,99), який підтверджує їх відповідність і точність.  

За отриманими емпіричними рівняннями здійснено розподіл фітомаси 

сосни звичайної в різних лісорослинних умовах зростання Міжрічинського 

регіонального ландшафтного парку (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Розподіл фітомаси сосни звичайної в різних умовах місцевиростання 

 

Отже, біомаса сосни звичайної в умовах В3 є більшою на 52 % порівняно з 

умовами А1, а з умовами А2 і В2 на 34 %. 

Висновки. Згідно отриманих результатів дослідження слід зазначити, що 

в РЛП «Міжрічинський» сосна звичайна найбільше накопичує надземну 

біомасу в лісорослинних умовах В3. Отримані результати є важливими, як в 
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екологічному, так і в ресурсознавчому питані і сприятимуть підвищенню 

вирощування сосни звичайної у Чернігівському Поліссі. 
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Annotation. In the work, such phytoindication indices of Tilia cordata Mill. as a 

share of leaves with varying degrees of chlorosis and necrosis and leaf area were 

analyzed. It has been established that the most damaged leaves are found in the Center 

and the «700-rіchchya» areas (98 % and 90 % respectively), and fewer leaves with 

chlorosis and necrosis in the areas of the «Sosnovy Bіr» and «Dakhnіvka» (65 %). The 

smallest area of leaf linden plates is heart-shaped (from 10 cm2 to 50 cm2) near trees in 

the area of «Hіmselishche» and in the area of «700-rіchchya». Conclusions are drawn 

about the level of anthropogenic pressure on the ecosystem of Cherkasy. 
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Сьогодні, у зв’язку зі збільшенням забруднення атмосферного повітря у 

міських екосистемах, існує необхідність у діагностиці стану навколишнього 

природного середовища, яку можливо проводити як фізико-хімічними, так і 

фітоіндикаційними методами. Рослинний покрив є достатньо чутливим до дії 

забруднювачів атмосферного повітря і може бути використаний в якості 

фітоіндикатора, що дає можливість комплексно оцінити екологічний стан 

міського середовища.  

Саме вивчення взаємовідносин рослин та урбанізованого середовища на 

сьогодні досліджено недостатньо повно, хоча проводяться активні наукові 

розробки, присвячені фітомоніторингу як одному з методів оцінки якості 

навколишнього середовища. Фітоіндикаційні методи дослідження довкілля 

набувають все більшого поширення у практиці екологічного біомоніторингу. 

Тому тема роботи є актуальною, оскільки сьогодні, у зв’язку з ростом 

антропогенних забруднень існує необхідність діагностики стану міського 

середовища простими та зручними методами. Мета роботи полягала у 

діагностиці ступеня антропогенного впливу на екосистеми міста Черкас за 

допомогою шкали крайових некрозів та площ листкових пластинок липи 

серцелистої (Tilia cordata Mill.). Об'єкт дослідження – липа серцелиста (T. 

cordata Mill.). Предмет дослідження – морфологічні зміни параметрів 

листкових пластин. Завдання роботи: за наявності крайових некрозів листків 

липи серцелистої та аназу варіаційного ряду площ листкових пластинок 

встановити ступінь антропогенного впливу на урбоекосистеми міста Черкаси. 

Методи дослідження: теоретичні методи – аналіз літературних даних та 

статистичних матеріалів, порівняння, узагальнення отриманих результатів та їх 

статистичне опрацювання; емпіричні методи – польові біометричні. 

Для проведення дослідження на території м. Черкаси було обрано сім 

дослідних ділянок з різним рівнем антропогенного навантаження. Район 

Дахнівки був контрольним, оскільки він віддалений від основних джерел 

забруднення та знаходиться в рекреаційній зоні м. Черкаси.  

В таблиці 1 представлено аналіз крайових хлорозів та некрозів листкових 

пластинок липи серцелистої.  

Таблиця 1 

Результати досліджень за шкалою хлорозів та некрозів липи 

серцелистої  

Дослідні ділянки Ступінь пошкодження листкової пластини,% 

1 2 3 4 5 

1. Район «Хімселище» 24 20 18 26 12 

2. Район «700-річчя» 10 30 26 28 6 

3. Парк «30-річчя 

Перемоги» 
26 52 18 4 - 

4. Район «Митниця» 26 54 20 - - 

5. Район «Центр» 2 18 24 34 22 

6. Парк «Сосновий Бір» 32 38 19 8 - 

7. Район «Дахнівка» 35 40 21 4 - 
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Аналіз некрозів показав, що мають некротичні ураження половина 

листків (56 %) в районі «Центр», 38 – 38 % листків в районах «700-річчя» та 

«Хімселище». Лише 8 % листків уражено некрозом в районі  парку «Сосновий 

бір» і 4 % – у парку «30-річчя Перемоги» та районі «Дахнівка». Зовсім відсутні 

некротичні явища у листків з району «Митниця». Також слід відмітити, що 

найбільшу частку непошкоджених листків (третю частину) відмічено в районі 

парку «Сосновий бір» та «Дахнівці».  

Таким чином,найбільш пошкоджено листки в районі «Центр» (98 %), 90 % 

листків пошкоджено в районі «700-річчя», 74 – 76 % пошкоджених листків у 

районах «Хімселище», «30-річчя Перемоги», «Митниця» і по 65 % листків з 

хлорозами та некрозами відмічено в районах парку «Сосновий Бір» та «Дахнівці». 

Аналіз варіаційного ряду площ листкових пластинок.  

Зменшення розмірів листкових пластинок є загальною тенденцією при 

інтенсифікації урботехногенного впливу. Результати досліджень за класами 

площ листкових пластин липи серцелистої (Tilia cordata Mill.) в табл. 2.  

Найменша площа листкових пластинок липи серцелистої (від 10 см2 до 50 

см2) у дерев в районі «Хімселище» та районі «700-річчя». Площу від 30-40 см2 і 

до 100 см2 мають від 70,7 % листків липи серцелистої в районі парку 

«Сосновий бір» до 84 % в районі парку 30-річчя Перемоги, а площу від 50-60 

см2 і до 100 см2 мають від 37,8 % листків в районі «Центр» до 12,2 % в районі 

парку «Сосновий бір». 

Таблиця 2 

Результати дослідження площ листкових пластин липи серцелистої 

Класи 

площ 

листкових 

пластинок, 

см2 

Частота зустрічальності, % 

Район 

Хімсел

ище 

Район 

700-

річчя 

Парк 30-

річчя 

Перемоги 

Район 

Митни

ця 

Район 

Центр 

Район 

Сосновий 

бір 

Район 

Дахнів

ка 

До 10 0 12,3 0 0 0 0 0 

10-20 14 1,7 2,1 2 2,8 0 0 

20-30 48 42,1 23,5 16 16,2 29,3 25,2 

30-40 38 31,6 36,2 36 24,3 31,7 35,8 

40-50 6 12,3 17,0 20 18,9 26,8 17 

50-60 0 0 8,5 12 21,6 9,8 13 

60-70 0 0 10,6 10 8,1 2,4 9 

70-80 0 0 0 4 8,1 0 0 

80-90 0 0 0 0 0 0 0 

100+ 0 0 2,1 2 0 0 0 

 

Таким чином, за аналізом фітоіндикаційних показників листків липи 

серцелистої найбільшим антропогенним навантаженням в м. Черкаси 

характеризуються райони «Центр» (98 % листків з хлорозами та некрозами та 

2,8 листків з мінімальною площею), «700-річчя» (90/ % листків з хлорозами та 

некрозами та 14,0 % листків з мінімальною площею), «Хімселище» (76 % 
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листків з хлорозами та некрозами та 14,0 % листків з мінімальною площею). 

Далі за рангом йдуть район парку 30-річчя Перемоги, де зафіксовано 74 % 

листків з хлорозами та некрозами та 2,1 % листків з мінімальною площею, 

район «Митниця» (74 % листків з хлорозами та некрозами та 2,0 % листків з 

мінімальною площею). Найменш забрудненими виявилися райони парку 

«Сосновий бір» та «Дахнівка», де 65 % досліджених листків мали хлорози та 

некрози, 87,8 % та 78,0 % листків мали середню площу.  
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Annotation. As a result of our investigations in the preserve " Yalivschyna " 6 

aphyllophoroid fungi species. The majority of revealed in the preserve fungi were 

rated as xylotrophs (main substrates are living, dead and fallen wood). The largest 

species numbers were connected with such tree species as pine (Pinus sylvestris), and 

birch (Betula pendula) – Fomitopsis pinicola і Fomes fomentarius. We conducted a 

monitoring study and assessed the phytosanitary state area regional landscape park 

"Yalivschyna" and developed recommendations for preventing and reducing the 

harmful effects of mushroom tinder on the environment. The plan diagram ecological 

trail with 5 stops and created a study collection "mushroom trutoviki regional 

landscape park "Yalivschyna"). 

 

Актуальність. Регіональний ландшафтний парк (далі РЛП) «Ялівщина» – 

історична місцевість з біорізноманіттям, яка розміщена в північно–східній 

частині міста Чернігова на території Чернігівського Полісся. На сучасному етапі 

на ділянках РЛП «Ялівщина» збереглися березово–соснові насадження з 

частковим додаванням липи серцелистої, клена гостролистого, дуба звичайного 

та груповими посадками екзотичних деревних рослин північноамериканського, 

далекосхідного, західно- та центрально-європейського походження, серед них 

(гледичія триколючкова, робінія псевдоакація, катальпа бігононієвидна, черемха 

пізня та Маака, горіх маньчжурський, туя західна, бузок угорський та ін.) – вони 

були висаджені під час функціонування Чернігівського обласного ботанічного 

саду (з 1946–1963 рр.). 

В результаті проведених обстежень на території РЛП «Ялівщина» 
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визначено, що відділ покритонасінні становить – 90 %, а голонасінні – 10 % та 

налічує 101 вид деревних рослин. Аналіз вікової структури дозволяє нам 

констатувати, що в «Ялівщині» переважають насадження віком від 50 до 70 

років та  складають більше 50 % від загальної кількості насаджень, а дерева 

віком від 20 до 50 років становлять 30 %, а молоді рослини складають тільки   

20 %. Більша частина деревних рослин РЛП «Ялівщина» вже ступила в період 

повного розквіту і тому за нашими спостереженнями було з’ясовано, що 

відбувається пошкодження різними видами шкодочинних організмів. Одним з 

найважливіших компонентів лісових біоценозів є гриби, сама численна 

безхлорофільна група нижчих рослин, виділена в окреме царство органічного 

світу. Гриби в лісових біоценозах сприяють посиленню кругообігу мінеральних 

речовин, енергії, розкладаючи природні компоненти, перетворюючи органічні 

речовини в мінеральні. Багато видів грибів є шкідливими, паразитуючи на хвої, 

листках, пагонах, гілках у кроні, нерідко прискорюють диференціацію дерев у 

деревостої й відмирання деревних рослин [1]. 

Мета дослідження: на основі аналізу теоретичних аспектів вивчити видове 

різноманіття та особливості грибів-трутовиків основних лісових порід (на прикладі 

регіонального ландшафтного парку «Ялівщина», м. Чернігова) та розробити 

рекомендації для профілактики і зменшення шкідливого впливу на природне 

середовище. 

Об'єкт дослідження: видовий склад та особливості грибів-трутовиків основних 

лісових порід, як індикаторів екологічного стану на території РЛП «Ялівщина». 

Предмет дослідження: аспекти, підходи, особливості до вивчення грибів-

трутовиків основних лісових порід РЛП «Ялівщина» . 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

➢ вивчити видовий склад та особливості дереворуйнуючих грибів як 

індикаторів екологічного стану території РЛП «Ялівщина»; 

➢ провести моніторингові дослідження та оцінити фітосанітарний стан 

території РЛП «Ялівщина» та розробити рекомендації щодо профілактики і 

зменшення шкідливого впливу грибів-трутовиків на природне середовище; 

➢ розробити план-схему екологічної стежки та на її прикладі показати основні  

дереворуйнуючі гриби і їх вплив на основні лісові породи; 

➢ створити навчальну колекцію «Гриби-трутовики РЛП «Ялівщина»). 

Методи досліджень. В основу дослідження (серпень-вересень 2016 р., 

березень-квітень 2017 р.) покладені загальноприйняті методи та методики 

(описові, польові: маршрутний і стаціонарний;  математично–статистичні та 

візуальні методи). Збір матеріалу проводився маршрутним методом, маршрути 

охоплювали найбільш типові лісові угруповання території РЛП «Ялівщина». 

При ідентифікації різних видів трутових грибів використовувалися визначники 

авторів: Бондарцева. М. А. (1998), Косолапов Д. А. (2008) [2].  

Результати дослідження. Гриби живляться готовими органічними 

речовинами, тому екологічні групи грибів розрізняються по їх приуроченості 

до того чи іншого субстрату – одному з основних екологічних факторів для 

гетеротрофних організмів. За морфологічними ознаками гриби поділяють на 

мікроміцети і макроміцети згідно з класифікацією група дереворуйнуючих  
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грибів або ксілотрофів вони виступають найактивнішими руйнівниками 

деревини (Бондарцев, 1953; Дудка, Вассер, 1987). Розкладання деревини в 

природних умовах проходить у декілька етапів: І етап –  відмерла деревина 

руйнується сумчастими і недосконалими грибами; ІІ етап – деревина у 

більшості випадків розкладається грибами-трутовиками; ІІІ етап (заключний) 

деструкція деревини найтриваліша, близько десятків років та  здійснюється 

підстилковими сапротрофами. До цього часу відмерлі стовбури, гілки, пні 

населяються піонерними рослинами (лишайниками, мохами та ін.) і зберігають 

свої обриси тільки за рахунок самих елементів деревини, які важко 

розкладаються (зазвичай кори). В природних умовах швидкість розкладання 

деревини залежить від температури і вологості навколишнього середовища, 

розміру дерев і їх положення в просторі (стовбури які впали на землю 

розкладаються в чотири рази швидше, ніж сухостійні) [1, 2]. 

В результаті нашого дослідження було виявлено 6 видів деревних грибів-

трутовиків на території РЛП «Ялівщина», серед них: Fomitopsis pinicola (Sсhlv. 

ex Fг.) Кarst.; Inonotus hispidus (Bull. ex F r.) Каrst., (Polyporus hispidits Bull. ex 

Fr.); Phellinus igniarlus (L. ex Fr.) Quel. (Fomes igniarius Gill.); Fomes fomentarіus 

(L.: Fr.) Gіll.; Pіptoporus betulіnus (Bull, ex Fr.) Karst; Trametes suavеjleus Fr. 

Трутовики гриби – парафілетична група грибів. В результаті досліджень було 

з'ясовано, що Fomitopsis pinicola і Fomes fomentarius – найчисленніші види 

трутових грибів. 

В результаті моніторингових досліджень нами розподілено гриби-

трутовики за належністю до груп реакції на підвищення антропогенного 

навантаження на п’ять груп (за Медведєвим А. Г.): І – визначені види, які 

уникають антропогенно порушених біотопів, і можуть служити індикаторами 

непорушених місцеперебувань; ІІ – види високо стійкі до дії несприятливих 

факторі. Види грибів-трутовиків до І–ІІІ групи нами не було розподілено. До ІІІ 

групу нами включено види, які можуть існувати незалежно від антропогенної 

зміни ландшафту (Phellinus igniarlus (L. ex Fr.) Quel. (Fames igniarius Gill.), 

Fomitopsis pinicola (Sсhlv. ex Fг.) Кarst., Trametes suavеjleus Fr. Гриби-трутовики 

з IV поширені в антропогенно порушених біотопах, але зустрічаються і в 

непорушених екосистемах – нами віднесено – Inonotus hispidus (Bull. ex F r.) 

Каrst., Polyporus hispidits Bull. ex Fr., Pіptoporus betulіnus (Bull, ex Fr.) Karst. До 

V групи – організми постійно супроводжують антропогенно порушені 

угрупування, але таких грибів-трутовиків на території урочища «Ялівщина» 

нами  не виявлено. Індекс синантропізації угруповання розраховують  за 

формулою: Js = 
5




N

kai
, ІІІ група – 3 види грибів-трутовиків (13 * 3 = 39);  IV 

група – 2 види грибів-трутовиків (4 * 2 = 8), де Js – індекс синантропізації 

угруповання; k – порядковий номер групи; ai – число знахідок трутового грибів 

з даної групи; N – загальна кількість грибів-трутовиків на моніторингових 

ділянках території в РЛП «Ялівщина». Гриби-трутовики по-різному реагують 

на підвищення антропогенного навантаження, тому ступінь синантропізації є 

індикатором екологічного стану. Звідси випливає, що територія РЛП 

«Ялівщина» має середнє значення щодо впливу антропогенного навантаження, 
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а з весни 2017 року встановили знак про обмеження в’їзду на територію РЛП 

«Ялівщина» і тому цей показник може зменшитися.   

Розроблені  рекомендації щодо профілактики і зменшення шкідливого впливу 

грибів-трутовиків на природне середовище допоможуть зменшити негативний 

вплив і пошкодження деревних рослин, серед них:  

У лісових насадженнях необхідно проводити комплекс санітарно–

оздоровчих заходів, зокрема [4]: пошкоджені грибами-трутовиками сухі деревні 

рослини потрібно, щоб знаходилися біля ґрунтового покриву, що прискорить 

процес гниття (від сапротрофів) і сприяє швидкої її мінералізації.  Важливим 

профілактичним заходом є запобігання механічних ушкоджень у деревних 

рослин (своєчасна замазка, пломбування дупел та ін.); створювати стійкі до 

шкідників змішані хвойно-листяні насадження із правильним підбором і 

розміщенням деревних порід та дотримання загальних вимог агротехніки. 

Потрібно використовувати на територіях природно-заповідного фонду 

біологічні методи боротьби з хворобами, спрямовані головним чином на 

використання антагоністів, а також карантинні заходи, що попереджають 

проникання збудників хвороб. Деревні насадження потрібно захищати від 

ушкодження домашньою худобою та ін. Важливим завданням є проведення 

моніторингових обстежень фітосанітарного стану території для виявлення 

видового складу грибів-трутовиків, ступеня ураженості ними насаджень, 

картографування діючих і потенційних вогнищ інфекції, вивчення 

закономірностей виникнення епіфітотій, їх прогнозування. 

Нами розроблено план-схему екологічної стежки та на її прикладі показати 

основні  дереворуйнуючі гриби і їх вплив на основні лісові породи, яка складається 

з 5 зупинок. Мета екскурсії: ознайомити учнівську та студентську молодь  із 

грибами-трутовиками як важливою ланкою живої природи; на основі знання 

особливостей їхньої будівлі виявити роль у природі на прикладі лісової території 

РЛП «Ялівщина»; знайти риси пристосованості до різних факторів середовища: 

видам, санітарному стану деревних рослин, температурному режиму, 

антропогенному впливу людини і ін. Створено навчальну колекцію «Гриби-

трутовики РЛП «Ялівщина») –14 екземплярів грибів-трутовиків та 3 видів.  

Практичне значення нашого дослідження полягає в тому, що матеріали 

даної роботи будуть використовуються для класифікації грибів-трутовиків та 

профілактики щодо їх поширення по біоценозу, створення навчальної 

екологічної стежки з прикладами корисного та шкідливого впливу даних 

організмів на природне середовище. 

Висновки. Гриби-трутовики виступають постійними компонентами 

лісових біоценозів. Отже, деревні рослини, які формуються в природному 

середовищі піддаються різноманітним впливам та пошкоджуються, зокрема 

грибковими захворюваннями. Під час визначення фіто санітарного стану було 

вивчено теоретичні особливості та класифікацію, яка ґрунтуються на 

принципах: зовнішніх симптомах прояву, тобто по типах хвороб (зів'янення, 

плямистість, пухлини і ін.); тривалості її протікання (хронічне і гостре); 

ураженим органам (хвороби листків, коренів, пагонів і ін.); вікові рослин 

(хвороби сходів, молодняків, середньовікових); по деревній породі (хвороби 
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сосни, дуба, берези і ін.); етіології, тобто через виникнення хвороби. Нами 

з’ясовано, що основними збудниками захворювань деревних рослин території 

регіонального ландшафтного парку «Ялівщина» є гриби-трутовики. 

В результаті дослідження в польових умовах нами було виявлено – 6 видів 

грибів-трутовиків та наведено загальну характеристику та особливості росту і 

розвитку даних видів. Негативна роль грибів-трутовиків вони виступають 

руйнівниками деревини не тільки дерев, що загинули, але й уражають молоді 

деревні рослини і це сприяє розповсюдженню різних захворювань лісових 

культур та ослабленню з подальшою загибеллю.  Позитивна роль – грибів-

трутовиків – санітари лісу, вони руйнують мертву деревину (починають свій 

життєвий цикл паразитичною, а завершують сапрофітної фазою).  

Запропонована екскурсія на прикладі екологічної стежки, яку нами було 

запроектовано по території регіональному ландшафтному парку «Ялівщина» є 

ефективною формою закріплення знань під час практичного вивчення 

інформації про хвороби деревних порід рослин де учні, студенти  

загальноосвітніх та вищих навчальних закладів. Нами було створено навчальну 

колекцію «Гриби-трутовики регіонального ландшафтного парку «Ялівщина», яка 

налічує 6 видів та 14 екземплярів.  
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Актуальність. Питання формування екологічної мережі України нині 

стало досить актуальним, оскільки потрібно охороняти не окремі види та 

розрізнені ділянки природних територій, а цілісні функціональні комплекси. 

Саме на такому підході базується концепція створення екологічної мережі. 

Вона є інтегральною в організації збереження біологічного і ландшафтного 

різноманіття, поєднує в собі всі попередні системи охорони природи, пов’язує 

природоохоронну діяльність з різними секторами народного господарства і є 

основним елементом стратегії сталого розвитку. Це якісно новий підхід до 

розв’язання проблеми у взаєминах людини з природою, спрямований на 

забезпечення функціонування всіх природних компонентів довкілля як єдиної 

цілісної системи, і це основний реальний шанс припинити процес руйнації. 

На початку ХХІ століття розроблена «Програма формування національної 

екологічної мережі України на 2000-2015 роки», мета якої ‒ збільшення площі 

земель України з природними ландшафтами до рівня, достатнього для 

збереження близького до природного їхнього різноманіття і формування 

територіально єдиної системи цих ландшафтів, збереження природних шляхів 

міграції та поширення видів рослин і тварин, яка б забезпечувала збереження 

природних екосистем, видового складу біоти та популяцій окремих видів. 

Основними завданнями Програми є визначення площі окремих елементів 

екологічної мережі для забезпечення сприятливих умов існування, вільного 

розселення та міграції видів рослин і тварин; узгодження питань, пов’язаних із 

транскордонним поєднанням екологічних мереж сусідніх країн з національною 

екологічною мережею України з метою розбудови Загальноєвропейської 

екологічної мережі [1]. 

До складу національної екологічної мережі включаються території та 

об’єкти природно-заповідного фонду, ліси, водні об’єкти, водоохоронні зони та 

прибережні захисні смуги водних об’єктів, інші землі водного фонду, водно-

болотні угіддя, сіножаті, пасовища, полезахисні лісові смуги, землі оздоровчого 

та рекреаційного призначення, а також землі історико-культурного характеру, 

що мають особливу цінність для охорони навколишнього природного 

середовища, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, 

насамперед видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, 

рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України. 

Мета. На основі вивчення історії, характеристики, біотичного 

різноманіття Дашівського лісомисливського господарства довести необхідність 

його включення в екомережу України. 

Об’єкт ‒ Дашівське лісомисливське господарсто. 

Основні результати. Перспективним природним компонентом 

екологічної мережі України можна вважати Дашівське лісомисливське 

господарство. В структурі господарства існує Дашівський ботанічний заказник, 

який створено в 1984 році. Заказник займає площу 114 га. Тут охороняються 

ясеново-дубові ліси з домішкою явора та черешні. Зростає багато видів рослин 

занесених до Червоної книги України [2]. 
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Державне підприємство (ДП) «Дашівське лісомисливське господарство» 

займає площу 58,1 тис. га, з них держлісфонд 19,6 тис. га, польові ландшафти –  

38 тис. га, водоболотні території – 0,5 тис. га.  

Господарство розташовується на території трьох адміністративних 

районів Вінницької області (Іллінецький район – 31,9 тис. га, Немирівський 

район – 16,1 тис. га, Гайсинський район – 10,1 тис. га). 

Дашівське лісництво організоване в 1928 р. разом з організацією 

Іллінецького лісгоспу. В 1992 р. створене державне мисливське господарство 

«Дашівське». В 1996 р. на базі Дашівського лісництва організоване Дашівське 

державне лісомисливське господарство (ЛМГ), а з 2005 р. – державне 

підприємство «Дашівське ЛМГ». На території крім адміністративної та 

господарської зони функціонує «зелений клас» – аудиторія, де можливе 

проведення занять під відкритим небом. Наочне приладдя в доступній формі 

знайомить відвідувачів з фауною та флорою даної місцевості, а також 

біотехнічними засобами догляду за ними. Загальна інформація про 

господарство представлена сучасним стендовим матеріалом. 

В держлісфонді господарства переважають дубові насадження (77 %). 

Склад насаджень по господарству має таку структуру: твердолистяні рослини 

(91 %), м’яколистяні рослини (4 %), шпилькові рослини (5 %). 

Розподіл насаджень за віковими групами: молодняк (43 %), 

середньовікові (42 %), пристигаючі (5 %), стиглі та перестигаючи (10 %). 

Середній приріст на 1 га – 3,6 куб. м. Середній запас на 1 га – 190 куб. м. 

Кількість лісництв – 1, лісових дільниць – 2, лісових обходів – 15. 

Щорічний обсяг рубок пов’язаних з веденням лісового господарства 

890 га – 14800 куб. м. з них: освітлення – 35 га – 150 куб. м., прочищення – 60 

га – 450 куб. м., проріджування – 40 га – 700 куб. м. 

Вибіркові санітарні рубки – 740 га – 13100 куб. м. Щорічний обсяг рубок 

головного користування 2500 куб. м. Щорічний об’єм посіву і посадки лісу 20 

га. Догляд за лісовими культурами 330 га в тому числі хімічний догляд 30 га.  

Заготівля лісового насіння 2700 кг, у тому числі: дуб звичайний (Querqus 

robur) – 1600 кг; сосна звичайна (Pinus silvestris) – 10 кг; ялина європейська 

(Piceа abies) – 15 кг. 

Вирощування посадкового матеріалу 500 тис. штук в числі декоративного 

90 тис. прийнято земель під створення нових захисних насаджень в лісовому 

фонді 240 га. 

Для підгодівлі тварин в зимовий період року підприємство щорічно 

заготовляє 150 т сухого корму, 50 тис. шт. гіллячкового корму, 200 т 

коренеплодів, 100 т концентрованих кормів. 

Серед тварин господарства занесених до Червоної книги України в 

господарстві мешкають: жук-олень (Lucanus cervus), вусач великий (Cerambyx 

cerdo cerdo), махаон (Papilio machaon), джміль мінливий (Bombus proteus), 

джміль глинистий (Bombus argillaceus), мідянка (Coronella austriaca), нічниця 

Наттера (Myotis nattereri), горностай (Mustela erminea), борсук звичайний 

(Meles meles), видра річкова (Lutra lutra), їжак вухатий (Еrinaeceus auritus) [3]. 
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Рослини, які ростуть в господарстві і занесені до Червоної книги України: 

тис ягідний (Taxus baccata), скополія кaрніолійська (Scopolia carniolica), лілія 

лісова (Lilium martagon), цибуля ведмежа (Allium ursinum), підсніжник 

білосніжний (Galanthus nivalis), шафран сітчастий (Crocus reticulatus), любка 

дволиста (Platanthera bifolia), бруслина карликова (Euonymus nana), гриб-

зонтик дівочий (Macrolepiota puellaris) [2]. 

В «Дашівському ЛМГ» дозволяється лімітований відстріл диких тварин. 

За даними лісомисливського господарства на території мисливських угідь 

налічується певна кількість особин, характеристика яких подана у таблиці. 

Таблиця 

Характеристика ссавців господарства 

Назва тварини Кількість 

особин 

Ліміт використання 

Відлов  Відстріл 

Лось 5 - - 

Олень благородний 69 - 2 

Олень плямистий 305 27 24 

Козуля європейська 690 10 55 

Свиня дика 338 20 71 

Заєць русак 1994 - 320 

Куниця лісова 93 - 13 

Борсук звичайний 20 - - 

Тхір лісовий 63 - 13 

Видра річкова 23 - - 

 

На території мисливського господарства розташовано 197 шт. годівниць, 

419 шт. солонців, 46 шт. мисливських веж та 19 живопасток.  

Висновки. Отже, природно-ресурсний потенціал підприємства досить 

потужний. Тут є всі можливі перспективи для входження в екологічну мережу 

України. Однак, серйозно говорити про включення до екологічної мережі 

Дашівського лісомисливського господарства можна лише після реорганізації 

даного господарства у об’єкт природно-заповідного фонду.  

Нами розроблені рекомендації регіональній адміністрації про поступовий 

перехід лісомисливського господарства до статусу природно-заповідного 

об’єкту, оскільки Дашівське лісомисливське господарство є унікальною 

природною територією, яка може стати складовою екомережі України. Адже в 

основі екологічної мережі лежить природно-заповідна територія, яку складають 

численні природно-заповідні території та об’єкти різних категорій.  
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The strategies of two invasive species of ants are considered (Crematogaster 

subdentata Mayr, Lasius neglectus Van Loon, Boomsma and Andrásfalvy). The 

invasion takes place in three stages over a period of ten years, from monocalic 

colonies to supercolonies. 

 

Інвазійні види рослин і тварин, поширюючись у вторинному ареалі, 

здатні кардинально змінювати структуру екосистем. Інвазійні види можуть як 

зменшувати, так і збільшувати біорізноманіття угруповань організмів. Але при 

збільшенні біомаси інвазійного виду можливе зниження показників 

різноманітності угруповання. Ці процеси у цілому можуть призводити до 

подальшої деградації біоценозів. Інвазійні види мурашок в найкоротші терміни 

після початку інвазії здатні створити популяції з високою щільністю гнізд 

(суперколоніі), що кооперуються між собою, і витіснити не тільки нативні види 

мурашок, а й інших безхребетних. 

В Україні досліджень у даному напрямку не проводилося. Таким чином, 

дані дослідження є актуальними. 

Мета дослідження – проведення порівняльного аналізу стратегій 

інвазійних видів мурашок Lasius neglectus Mayr, Crematogaster subdentata Lasius 

neglectus Van Loon, Boomsma and Andrásfalvy у вторинному ареалі із 

урахуванням попередніх досліджень. Колонії обох видів мурашок знайдено на 

території АР Крим у 2012-2014 рр. у парках, приватному секторі. В 2015 р. 

єдина сім я L. neglectus знайдена на території м. Києва. 

Інвазійна стратегія L. neglectus відбувається в кілька етапів: 

а) Початковий етап інвазії. Перший – третій роки. Поява одиночних сімей 

цього виду, завезених, як правило, з посадковим рослинним матеріалом. 

Найчастіше місцезнаходження L. neglectus в інших містах Європи – це 

ботанічні сади, звідки він проникає в міські парки і в приватний сектор. На 

початковому етапі ця мурашка в основному відвідує види рослин, що 

відносяться до інтродуцентів. Інтродуценти практично не відвідуються 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigpcqU6LDTAhUFhSwKHZqzBYwQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fudpu.org.ua%2F%3Flang%3Den&usg=AFQjCNGoCaPGvT8QYEwYSXpTn0eKbIvj4A
mailto:asmoondey@gmail.com
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аборигенними видами мурашок, що забезпечує L. neglectus відсутність 

конфліктів з ними і можливість збільшення розмірів сімей. Наявність дерев, де 

знаходяться колонії попелиць – критично важлива умова для закріплення L. 

neglectus на новій території. 

б) Другий етап інвазії. Четвертий – восьмий роки. Відбувається 

об'єднання одиночних сімей L. neglectus в полікалічне поселення. Сім'ї цього 

виду не виявляють агресії одна до одної, що дає їм перевагу перед 

аборигенними видами мурашок. Сім'ї домінантів, які мають великі розміри (в 

десятки і сотні тисяч робочих особин), ізолюються з усіх боків полікалічним 

поселенням L. neglectus. 

в) Третій, заключний етап інвазії. З дев'ятого – десятого року. 

Відбувається зсув аборигенних видів, з території полікалічного поселення і 

розширення його по фронту до 200 м в рік. 

Інвазія L. neglectus на початковому етапі може бути успішною за таких 

умов: 

а) сприятливий температурний режим. Пом'якшення клімату в зимові 

місяці за останні роки сприяло закріпленню L. neglectus на території м.Києва. 

б) просторове роз'єднання гнізд і кормових доріг з місцевими мурашками-

домінантами. Відсутність конфліктів необхідно молодій сім'ї L. neglectus для 

початку зростання. У нашому випадку сім'я L. neglectus виявлена на ділянці, 

вільної від інших мурашок. Дорога проходить також далеко від кормових 

ділянок місцевих видів (L. niger). 

в) відвідування дерев, на яких місцеві види мурашок нечисленні або 

відсутні. Частково входить в попередню умову. Дерева клена (A. negundo), за 

нашими спостереженнями, практично не відвідуються місцевими мурашками. 

Для другого виду мурашок, C. subdentata, інвазійна стратегія має кілька 

відмінностей при загальному збереженні закономірностей етапів інвазії. 

а) Початковий етап інвазії. Перший – третій роки. Початкова точка інвазії 

– приватний сектор. C. subdentata більшою мірою залежить від наявності дерев, 

т. к. деревина для нього служить місцем мешкання. Основна кількість дерев з 

колоніями попелиць, освоєних C. subdentata, відносилась до плодових культур. 

Найбільша щільність популяції C. subdentata пов'язана з приватним сектором, 

де є садові ділянки. Території, позбавлені дерев, є перешкодою для його 

подальшого поширення. Крім цього, C. subdentata агресивний до аборигенних 

видів мурашок вже на початковому етапі інвазії. В першу чергу агресії 

піддаються види мурашок, які відвідують дерева. 

б) Другий етап інвазії. Четвертий – восьмий роки. Відбувається 

об'єднання одиночних сімей C. subdentata в полікалічне поселення. Сім'ї цього 

виду також не проявляють агресії одна до одної, що дає їм перевагу перед 

аборигенними видами мурашок. 

в) Третій, заключний етап інвазії. З дев'ятого – десятого року. 

Відбувається суцільне розширення меж полікалічного поселення по всьому 

фронту, де є відповідні дерева. Конфронтація з аборигенними видами, що 

відносяться до домінантних, носить постійний характер, і призводить, в 

результаті, до їх ослаблення і знищення. 
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Таким чином, якщо поширення L. neglectus в основному пов'язано з 

саджанцями рослин-інтродуцентів, то C. subdentata може поширюватися 

швидше. Поширення C. subdentata може відбуватися при перевезеннях 

деревини між населеними пунктами (можливо саме так він потрапив на 

територію АР Крим), а також при висаджуванні дорослих дерев плодових 

культур, в яких може гніздитися сім'я C. subdentata. Для C. subdentata 

характерний цікл розмноження, коли запліднені цариці можуть віддалятися на 

значну відстань від материнської сім'ї і засновувати нові сім'ї. Цей вид здатний 

утворювати дочірні гнізда. Для L. neglectus характерно запліднення цариць 

всередині гнізда, тому розширення його території більш «повзуче» і пов'язане з 

розширенням території полікалічного поселення. 

На наш погляд, C. subdentata є потенційно більш небезпечним інвазійним 

видом, в порівнянні з L. neglectus. Крім спустошуючого ефекту на місцеві 

екосистеми, C. subdentata може завдати значних економічних збитків, завдаючи 

шкоду в садах і будинках людини. 
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Annotation. Fauna of the land molluscs is an indicator of the effectiveness of 

environmental protection measures due to its sensitivity to changes in the external 

environment. The conducted researches in the Cherkassy region are aimed at 

updating the lists of the species composition of Gastropoda, which is an obligatory 

basis for the subsequent assessment of the effectiveness of conservation in the region 

and for the development of effective methods. 

 

Актуальність. Не дивлячись не активізацію малакологічних досліджень 

в Україні в останні двадцять років, поглиблені наукові дослідження в цій сфері 

все ще проводяться тільки в окремих регіонах [1]. 

Недостатньо розробленим залишається питання охорони наземних 

молюсків на загальнодержавному і регіональних рівнях. Зокрема, до останньої 

редакції Червоної книги України [2] занесено лише 14 видів наземних 

молюсків, серед яких 4 види зустрічаються у Криму, а 10 – на заході України, 

переважно в Українських Карпатах. Для порівняння: у Польщі, де загальний 

видовий склад наземних молюсків є дещо біднішим, до Червоного списку 
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тварин занесено 75 видів, серед них 28 видів – як такі, що знаходяться під 

різним ступенем загрози [3]. 

Мета дослідження – встановити актуальний видовий склад наземної 

малакофауни Черкаської області та проаналізувати отримані результати з 

природоохоронної точки зору. 

Об’єкт та методи досліджень. Важливою базою для вивчення наземних 

молюсків будь-якої території та, особливо, для аналізу можливих 

антропогенних змін їх видового складу є наукові малакологічні колекції, які 

можуть містити або лише порожні сухі черепашки молюсків (конхологічні 

колекції), або також спиртові матеріали, придатні для проведення анатомічних 

досліджень. 

Було проведено поглиблені малакологічні дослідження щодо 

регіоналізації списків видів. Особливо це важливо для обліку видів, які 

потребують охорони. Студентами та викладачами зібрана колекція водних, 

наземних молюсків, а також представлені молюски Чорного моря. В даний 

момент проводиться реструктуризація колекції наземних молюсків і 

актуалізація даних шляхом польових досліджень. 

Для характеристики сучасного поширення наземних молюсків на 

території Черкаської області було проаналізовано літературні дані про видовий 

склад наземних молюсків центральної України. З огляду на можливі історичні 

зміни наземної малакофауни окремих територій, пов'язані, перш за все, з 

господарською діяльністю людини і антропохорією, а також змінами уявлення 

про систему наземних молюсків (особливо слимаків) були використані 

переважно дані, отримані не раніше середини - другої половини ХХ ст. 

Основні результати та висновки. В даний момент, згідно з визначником 

Н.В. Гураль-Сверлової, в Черкаській області мешкає близько 48 видів наземних 

молюсків [1]. Більшість з них є типовими представниками Української 

малакофауни [5]. Результати проведених досліджень в рамках виконання 

дипломної роботи, свідчать про збідненість місцевої малакофауни. Особливо це 

помічається в районах функціонування промислових об’єктів та на активно 

розроблюваних землях сільськогосподарського призначення. 

Так як наземна малакофауна України вивчена вкрай нерівномірно, 

загальна картина розповсюдження частини видів вимагає доповнення після 

більш ретельного її дослідження зокрема в Черкаській області. 
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The modern city - an artificial ecosystem in which we live, and where under 

the influence of economic activity, the following processes: 1) significantly changing 

the composition and structure of existing units to the appearance of the city natural 

ecosystems; 2) horizontal channels dominate the transformation of matter and energy; 

3) observed between the emergency power system and strong relations mainly 

negative impact on adjacent natural ecosystems; 4) accumulates excess heat; 5) self-

regulation mechanisms significantly change the mechanisms regulating human [1]. 

 

Актуальність цієї теми полягає в тому, що будь-яке місто 

характеризується значною сукупністю проблем, у тому числі, екологічних. 

Саме тому я розглядатиму місто як окрему екосистему. 

Об'єктом мого дослідження є місто Дрогобич.  

Метою дослідження є розглянути місто як екосистему та  

охарактеризувати  його екологічний стан, а також визначити основні механізми 

регулювання екологічного стану. 

Методи досліджень. Щодо методів дослідження екологічного стану 

міських територій, то всю їхню сукупність можна поділити на методи еколого-

одиничних і еколого- синтетичних досліджень, користуючимь методикою П. 

Кларка і Ф. Еванса. Найбільш поширені методи, мною використані це: метод 

конструктивного аналізу, картографічний метод, та метод картографічної 

реконструкції. 

Основні результати. У сучасному місті суспільне й природно-

екосистемне настільки тісно переплетені, що його часто називають містом-

екосистемою. Це просторово-обмежена природно-техногенна система, 

складний комплекс взаємопов’язаних обміном речовини та енергії автономних 

живих організмів, абіотичних елементів, природних і техногенних, що 

утворюють міське середовище життя людини, яке відповідає її потребам: 

біологічним, психологічним, етнічним, трудовим, економічним, соціальним». 
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Складається вона із взаємопов’язаних і взаємопроникних підсистем 

(середовищ): квазіприродної (перетвореного географічного середовища), 

ландшафтно-архітектурної, соціально-економічної та суспільно-виробничої 

підсистеми. Зв’язок між ними настільки тісний, що практично жодне з них 

окремо не може виконувати свої функції і в той же час відсутність однієї з 

підсистем спонукає знищення екосистеми «Місто» в цілому. Екосистема 

«Місто» розвивається й змінюється, переважно в результаті управління 

антропогенними процесами, зміни соціально-економічних функцій, покладених 

на дане місто, і значно меншою мірою за рахунок саморозвитку 2. 

Практично типовим сучасним містом-екосистемою можна вважати 

промисловий центр на Західній Україні Дрогобич. Ще донедавна тут 

розташовувався найбільший на Україні нафтопереробний комплекс, який по 

нафтопроводу з Долинського родовища переробляв нафту на окремі 

нафтопродукти. На сьогодні комплекс існує лише як перевалочна база 

нафтопродуктів і втратив своє провідне положення. Це стан багатьох сучасних 

промислових міст. Та актуальним залишається визначення екологічного стану 

міських територій, його просторової диференціації і причин формування. 

Загалом екологічний стан – це сучасний стан територіальних систем (у 

тому числі міських і приміських), який формується сукупністю екоумов, 

екоситуацій та екопроблем. Такий екологічний стан може бути визначений за 

різницею між геоекологічними характеристиками (параметрами) актуального 

стану та середньо-багаторічними, фоновими характеристиками. Окремі 

дослідники вважають, що екологічний стан певної території – це те саме, що й 

екологічна фаза 3 – певний період рівноваги в процесі екологічного розвитку. 

Загалом – це також ситуація у середовищі, що склалася в результаті взаємодії 

біологічних, хімічних, фізичних і антропогенних факторів, який має прояв у 

стані конкретних об’єктів або суб’єктів довкілля 8. Щодо відношення до 

природного ландшафту, залишки якого складають природу основу міста, то це 

ступінь перетвореності (трансформації) первинного природного ландшафту 

(нульового екологічного фону) під впливом як природних, так і антропогенних 

(техногенних) чинників (змін у часі). Послідовність змін та їх інтенсивність 

створює поступальний ряд станів, яких може бути від 4 до 6-8 4. Найчастіше 

екологічний стан поділяють на нормальний, задовільний, напружений, 

складний, незадовільний, передкризовий, критичний, катастрофічний. 

Будь-який екологічний стан міських систем підтримується певними 

механізмами регулювання, корегування та контролю. В якості подібних 

механізмів розуміють певну сукупність логічних зв’язків, процедур, які 

визначають виникнення змін в тій чи іншій системі, що розвивається 

(еволюціонує) 10. Контроль за такими логічними зв’язками в міських 

екосистемах переважно належить суспільству, та, водночас, вони отримують 

певне корегування з боку залишків природної основи, яка за допомогою 

особливостей літогенної основи, водного режиму, геофізичного режиму 

атмосферної складової міста, залишків рослинного покриву здатна певним 
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чином впливати навіть на суспільні рішення (вірніше на можливість їхнього 

виконання). 

На рівні найбільш системних узагальнень екологічна ситуація міста 

залежить від узгодженої дії механізмів організації природних і антропогенних 

територіальних систем, які його складають. Це певна сукупність логічних 

зв’язків і процедур, які спрямовані на забезпечення внутрішньої 

упорядкованості й узгодженості цих систем, а також їхніх структурних 

складових у часі та просторі 7. У процесі оптимізації міського середовища 

необхідно звести до мінімуму антагоністичні відносини між природною 

основою і антропогенною територіальною надбудовою. Це значною мірою буде 

сприяти ефективної дії трансформаційного екологічного механізму у вигляді 

мінливості систем, що складають територію міста, або окремих його частин  які 

розвиваються в просторі та часі, мають прояв у вигляді сукупності логічних 

зв’язків і процедур, які забезпечують реалізацію ключових чинників розвитку – 

мінливості, поступальності, взаємозв’язку – та їх результуючих взаємодій. 

Безумовно одними з головних є механізми організаційно-пріоритетні – 

екологічні механізми, які контролюють і регулюють взаємозв’язки міських 

територіальних систем з їхнім навколишнім середовищем. Це пов’язано з тим, 

що саме вони забезпечують дотримання міжсистемних гармонізаційних 

відносин, що дає змогу міській екосистемі в цілому зберігати квазірівновагу. 

Важливо мати на увазі, що в умовах сучасного промислового міста не 

тільки людина є корегуючим чинником екологічного стану його складових, а й 

сама природна основа «працює» на встановлення екологічної рівноваги в них. 

Це головна особливість успішного функціонування механізмів, які 

відповідають за стійкість екосистем. Основу цих механізмів складає сума 

властивостей, яка забезпечує здатність протистояти дії звичних чинників, які 

перевищують рівень їх природних флуктуацій або факторів, які раніше не 

проявлялися, «гасити» ці дії, «самоочищуватися», порівняно швидко 

відновлюватися після порушень, тобто проявляти власне інваріантність, 

стабільність, пластичність, резистентність, конвергентність тощо у певний 

відтинок часу 9. 

Оскільки міські системи характеризується значним, навіть можна сказати 

фоновим, перевищенням антропогенним чинником екологічної рівноваги до 

цього умовно збалансованих територіальних утворень, то врахування вимог 

механізмів, що забезпечують їхню стійкість вкрай важливо. 

При цьому ситуація ускладнюється тим, що природна основа, не дивлячись 

на її підпорядковану антропогенному чиннику роль, продовжує еволюціонувати. 

Така еволюція підпорядкована особливому еволюційно-трансформаційному 

механізму у вигляді сукупність закономірних процесів і процедур, які 

забезпечують адаптацію територіальної системи до мінливих 

внутрішньосистемних умов, викликаних безперервним зростанням складності 

внутрішніх зв’язків і, як наслідок переходу системи на вищу стадію еволюційного 

розвитку 6. Часто такі еволюційні зміни природної основи викликають небажані 

наслідки в існуючих міських системах, насамперед комунікаціях. Тому їх 

врахування вкрай необхідне, зокрема з екологічних позицій. 
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Безумовно міські екосистеми, як і природні, характеризуються певною 

адаптивністю до мінливості навколишнього середовища і власних структурних 

складових. Такий адаптаційний механізм реалізує функції мінливості, 

наступності, взаємозв’язку і діє в напрямку збереження характерних ознак 

існуючої системи, тобто в межах одного й того самого територіального 

утворення, екосистеми, фірми, міста. При цьому одним з найбільш ефективних 

механізмів адаптаційного спрямування є механізм блокувально-стримувальний 

– дає змогу окремим структурним складовим територіальної організації міських 

систем значно відрізнятись за організаційною якістю. Якщо одна з них отримує 

вищу організаційну якість, то інші прагнуть отримати таку саму або наближену 

організаційну якість або діють у напрямі зниження випереджаючої 

організаційної якості. Саме тому, що міські системи характеризуються значною 

внутрішньою неоднорідністю в них розвинені механізми внутрішнього 

саморегулювання. При цьому часто керівна функція належить найбільш 

організованій частині. Діє головно такий механізм за допомогою механізму 

демпфірируючого – компенсаційний механізм, дія якого призводить до 

вимушеної роботи системи спрямованої на зниження певних своїх параметрів 

внаслідок відповідного підвищення характеристик навколишнього середовища 

5. Найчастіше власні параметри знижує природна складова міських систем. 

Водночас у період економічних негараздів, коли багато потужних підприємств 

припинили зовсім або суттєво знизили виробництво, зниження параметрів 

тиску на екологічне середовище відбувається за рахунок промислового сектору. 

І все ж таки контролювати увесь простір міської системи наразі неможливо. 

Тому для отримання певного екологічного ефекту використовують механізм 

наявності функціональних стабілізувальних точок тяжіння для мінливих 

параметрів системи – механізм, який не дозволяє цим параметрам незворотнь-

хоатично «розбігатися». Тобто цей механізм стабілізує інваріантне геофізичне 

поле системи, заставляючи параметри коливатися навколо певних точок тяжіння 

їхньої функціональної мінливості. Цей механізм головно розроблений для 

природних територіальних систем можливо використати і для систем міських. 

Тобто механізм наявності функціональних стабілізувальних точок тяжіння для 

мінливих параметрів міських систем свідчить, що існує можливість цим 

параметрам незворотньо-хаотично, внаслідок недостатнього суспільного 

контролю «розбігатися», що може призвести до непередбачуваних екологічного 

спрямування явищ. 

Висновки. Місто – це складне територіальне утворення, яке соціально 

контролюється і характеризується взаємопов’язаністю соціальних, культурних, 

науково- технічних та екологічних явищ і процесів. Таким чином сукупність 

механізмів, які контролюють екологічний стан міських систем є 

взаємопов’язаною єдністю з наявністю певних степенів свободи. Їх врахування 

створить основу для екологічного оптимізування міських середовищ. 
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В останні десятиріччя в березових насадженнях України спостерігались 

спалахи досить шкодочинного захворювання – бактеріальної водянки. 

Симптоматика водянки безпосередньо пов'язана з обводненням ядрової і 

заболоневої частин стовбура, насиченням вологою тканин стовбура і гілок 

берези повислої, формуванням мокрого патологічного ядра в деревині;   

тріщинами та вдавленими раковими ранами стовбурів і гілок;  здуттями кори і 

перидерми;  некротичними мокрими плямами у місцях проникнення інфекції; 

рясними патьоками слизу. Патогенез супроводжується всиханнях верхньої 

частини рослини, а з часом і повним відмиранням всього дерева. Хвороба 

системна, адже уражується не тільки флоема, але й ксилема. Кора уражених 

дерев (унаслідок відмирання камбію) відшаровується навколо пагонів, сучків, 

стовбура у вигляді кільця, оголюючи заболонь.  

Мета роботи – дослідити симптоматику, поширенність та шкідливість 

бактеріальної водянки берези повислої в насадженнях Житомирського Полісся. 

Об’єкт дослідження – березові насадження Житомирського Полісся. 

Методика досліджень. В роботі використані загальноприйняті в лісовій 

фітопатології та лісівництві методи лісопатологічних обстежень та 

фітопатологічних досліджень (рекогносцирувальні та детальні). Зокрема, для 

характеристики середньо-зваженого санітарного стану берези в насадженнях 

використовували індекс стану (І.с.). 

Результати досліджень. Дослідженню підлягали вікові категорії від 20-

ти до 70-ти років. Ураженість бактеріальною водянкою зростає зі збільшенням 

віку березових насаджень. Встановлено, що у віці 20-ти років всихаючих та 

сухостійних дерев помітно менше, ніж у віці 70-років. Найбільша частка 

уражених бактеріозом дерев припадає на стиглі низько- і високоповнотні 

насадження, а також середньоповнотні перестійні насадження на вологих 

ґрунтах у досить багатих лісорослинних умовах. В осередках бактеріальної 

водянки (категорії стану насаджень слабкого ступеня) насадження 

характеризуються як ослаблені, проте в їх структурі можна спостерігати дерева 

без ознак ослаблення. З роками відбувається накопичення сухостою (VІ 

категорії), що пов'язано з активним зростанням осередків хвороби і значним 

впливом бактеріозу на стан насадження і призводить до погіршення 

фітосанітарного стану березняків (табл). 

В осередках сильного ступеня розвитку бактеріозу зі збільшенням 

ураженості в насадженні і погіршенням його загального фітосанітарного стану 

зростає і ураження практично всіх дерев берези повислої без спостереження 

певної залежності. Дерева середніх ступенів товщини, які в насадженнях 

чисельно переважають, у відсотковому співвідношенні уражені на 50-60% в 

залежності від ступеня розвитку бактеріозу. 

Нами відмічено й поодиноке ураження дерев B.pendula у віці 15-25 років, 

що свідчить певною мірою про підвищення агресивності патогена, оскільки 

наразі вважається, що хвороба уражує лише березняки, які старші 25-ти років. 

Осередки (рани) водянки розташовуються переважно в нижній частині 

стовбура і тяжіють до східної та північно-східної сторони. Середня протяжність 

ділянок розташування ран на стовбурі – 1,53 ± 0,2 м. Середня кількість ран на 
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одне дерево залежить від ступеня ураженості насадження  і становить 3,40 ± 

0,16 шт. 

Таблиця 

Фітосанітарний стан березових насаджень в Житомирському Поліссі  

(за даними тимчасових пробних площ) 

Державне 

підприємство 
ТЛУ 

С
ер

ед
н

ь
о
зв

аж
е-

н
и

й
 

ін
д

ек
с 

са
н

іт
ар

н
о
го

 

ст
ан

у
 

Ураженість 

бактеріозом,% 

 

Заселеність 

стовбуровими 

шкідниками,

% Середня 

за категоріями 

осередків водянки 

сл
аб

к
а 

се
р
ед

н
я
 

си
л
ь
н
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ДП«Ємільчинське ЛГ» 
В2-3–

С3 
ІІ,55 57,6 - 39 76,2 8 

ДП «Коростенське ЛГ» В2-С2 ІІ,39 51,4 16,9 70,5 66,8 6 

ДП «Білокоровицьке ЛГ» B3–С3 ІІ,27 34,7 18,2 36,9 49,0 3 

ДП «Словечанськее ЛГ» 
В2–

С2-3 
ІІ,71 60,2 - 41,3 79,1 11 

ДП «Лугинське ЛГ» 
В2-3–

С2-3 
І,18 5,5 5,5 - - 1 

ДП «Олевське ЛГ» В2-С3 ІІ,67 59,6 - 35,5 83,7 8 

 

Найбільша щільність розташування ран на стовбурі відзначена на висоті 

0,5–1,6 м. Швидкість розвитку хвороби залежить від стану деревної рослини в 

період ураження.  

Висновки. Аналіз динаміки росту модальних насаджень показав, що при 

ураженні бактеріальною водянкою здорових дерев вони відмирають через 5–8 

років. На ослаблених до моменту зараження деревах хвороба протікає 

інтенсивніше і вони усихають за 1–3 роки. 
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L., which exceeds a spontaneous level by 1.6-4.2 times. It is the highest frequency for 

radionuclide contamination of a reservoir-cooler of Chrnobyl NPP, Semyhodskyi 

backwater, drainage-way № 3 of a reservoir-cooler of Chrnobyl NPP and Lake 

Hlyboke. The correlation between the level of chromosome aberrations and that of 

the radio nuclide activity in water reservoirs was not registered, which may prove the 

induction of cytogenetic disorders in the root meristem cells of winter wheat affected 

by radiation with low radiation rates. Taking into account the mutagenic effect of 

regular radiation exposure at low rates, the current state of radionuclide 

contamination of water reservoirs in the near alienation zone of Chornobyl NPP 

appears to be a serious genetic threat for those who live there and contact with them. 

 

Серед найбільш небезпечних наслідків радіонуклідного забруднення 

навколишнього середовища в результаті аварії на Чорнобильській АЕС стали 

генетичні зміни в організмів, які проявляються у різних формах патогенезу, 

затримці розвитку, росту, зниженні інтелекту, скороченні тривалості життя та 

загибелі особин [1]. З часу аварії до сьогоднішнього дня особливим предметом 

дискусій широкого кола науковців залишається питання мутагенної активності 

низьких доз пролонгованого і хронічного опромінення. У його вирішенні значний 

внесок зробили численні дослідження в радіонуклідно забрудненій зоні 

відчуження ЧАЕС за використання рослинних тест-об’єктів. Переважна більшість 

їх проводилася в природних умовах суходолу, або ж у лабораторних умовах з 

використанням відібраних грунтових проб [5, 9, 10]. Проте вивченню генетичних 

наслідків зовнішнього опромінення від радіонуклідних забруднень водойм 

Чорнобильської зони відчуження, радіоекологічна ситуація в яких визначається 

кількістю осілих на водну поверхню радіоактивних речовин та складним 

комплексом тривалих взаємодій дотичних природних середовищ [8], приділяється 

неналежна увага.  

Метою роботи було вивчити мутагенну активність радіонуклідних 

забруднень водойм ближньої зони відчуження ЧАЕС за частотою та спектром 

хромосомних аберацій в клітинах кореневої меристеми пшениці м’якої озимої. 

Насіння двох сортів пшениці м’якої озимої (T. aestivum L.) Альбатрос 

одеський (АО) і Зимоярка (ЗЯ) оброблялось пробами води р. Прип’ять 

(м. Чорнобиль), р. Брагінка (дамба № 39), водойми-охолоджувача ЧАЕС (берегова 

насосна станція), Семиходського затону, відвідного каналу № 3 ЧАЕС, оз. 

Глибоке і оз. Азбучин, питома активність 137Cs і 90Sr в яких становила відповідно 

0,17 кБк/м3, 2,53 кБк/м3, 2,11 кБк/м3, 7,76 кБк/м3, 91,99 кБк/м3, 70,08 кБк/м3, 52,99 

кБк/м3. За контроль було взято проби води з умовно чистого оз. Голосіївське м. 

Києва. Проби води відбирали в 2015 році відповідно до стандартних методик [3, 

4]. Вимірювання питомої активності 137Cs і 90Sr у воді проведено ДСП 

«Чорнобильський спецкомбінат». Для мікроскопічного аналізу готували 

тимчасові давлені цитологічні препарати за загальноприйнятими методами [6]. 

Під час визначення частоти хромосомних аберацій та порушень мітозу до уваги 

брали клітини, які перебували в анафазі та ранній телофазі. Статистичну обробку 

експериментальних даних здійснювали загальноприйнятими методами [2], 

достовірність різниці оцінювали за t-критерієм Ст’юдента.  
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В меристематичних клітинах первинних корінців проростків пшениці, що 

зазнали радіаційного впливу водойм та водотоків зони відчуження ЧАЕС, 

виявлено зростання частоти хромосомних аберацій та порушень мітозу в 1,6-4,2 

рази. Найвищий рівень цитогенетичної активності характерний для зразків 

води, відібраних у водоймі-охолоджувачі ЧАЕС та Семиходському затоні. 

Частота хромосомних аберацій в 2,8-4,2 рази перевищує показники 

контрольного рівня і складає 1,77±0,32 % і 1,90±0,36 % в меристематичних 

клітинах корінців сорту АО та 2,21±0,40 % і 2,28±0,43 % – сорту ЗЯ (табл. 1). За 

умов впливу радіонуклідних забруднень води відвідного каналу № 3 та оз. 

Глибоке частота клітин з хромосомними абераціями сорту ЗЯ становить 

1,96±0,41 % та 1,53±0,38 %, що суттєво перевищує спонтанний рівень 

відповідно в 2,8 та 3,6 рази. Статистично достовірного зростання частоти 

клітин з хромосомними абераціями у сорту АО за умов впливу радіонуклідних 

забруднень зазначених водойм не виявлено, проте їх рівень в 1,9 та 2,0 рази 

перевищує показники контролю. Зростання в 1,6 та 2,2 рази частоти аберантних 

клітин у сортів АО та ЗЯ, за відсутності статистично достовірної різниці з 

спонтанними показниками, також виявлено в умовах впливу радіонуклідних 

забруднень води оз. Азбучин.  

Рівень цитогенетичних порушень за умов впливу радіонуклідів у воді 

р. Прип’ять (м. Чорнобиль) перевищує показники спонтанних хромосомних 

порушень у сорту АО і ЗЯ в 1,7 та 2,2 рази, відповідно. Зростання частоти 

аберантних клітин в 1,9 та 2,1 рази виявлено також в меристемі первинних 

корінців, що зазнали впливу радіонуклідних забруднень води р. Брагінки. 

Відсутність статистично достовірної різниці між частотою аберантних клітин 

кореневої меристеми пшениці, що зазнала пролонгованої дії іонізуючих 

випромінювань радіонуклідних забруднень водойм зони відчуження ЧАЕС (оз. 

Азбучин, р. Прип’ять і р. Брагінка) та контролем, вказує на наближення 

показників цитогенетичної активності окремих водотоків та водойм зони 

відчуження ЧАЕС до спонтанного рівня. Однак перевищення частоти 

хромосомних аберацій удвічі в порівнянні з рівнем спонтанних цитогенетичних 

порушень свідчить про наслідки ефекту подвоюючої дози опромінення та 

мутагенну небезпеку існуючих низьких потужностей радіонуклідних 

забруднень зазначених водойм і водотоків ближньої зони відчуження ЧАЕС. 

Спектр типів хромосомних аберацій та порушень мітозу в умовах 

радіонуклідного забруднення водойм зони відчуження ЧАЕС переважно 

представлений ацентричними фрагментами, дицентричними мостами й 

відстаючими хромосомами. Рівень ацентричних фрагментів та дицентричних 

мостів в меристематичних клітинах сорту АО, викликаний радіонуклідним 

забрудненням водойм зони відчуження ЧАЕС, перевищує показники контролю 

відповідно в 1,4-4,4 та 1,2-2,5 рази (табл. 2). Найбільшу кількість ацентричних 

фрагментів, що перевищують в 2,9 та 4,4 рази їх спонтанне індукування, 

виявлено за умов впливу радіаційних забруднень водойми-охолоджувача ЧАЕС 

і Семиходського затону. Кількість ацентричних фрагментів і дицентричних 

мостів в меристематичних клітинах сорту ЗЯ, індукованих випромінюванням 

радіонуклідних забруднень водойм зони відчуження ЧАЕС, зростає відповідно 
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в 1,4-2,1 та 1,7-16,9 рази. За рівнем індукування дицентричних мостів, у тому 

числі й подвійних, в клітинах сорту ЗЯ встановлено, що найвищою мутагенною 

активністю характеризується радіаційне забруднення водойми-охолоджувача 

ЧАЕС, відвідного каналу № 3, оз. Азбучин, Семиходського затону.  

Таблиця 1 

Частота хромосомних аберацій в озимої пшениці за дії радіонуклідних 

забруднень водойм зони відчуження ЧАЕС 

 

 

Місце відбору зразків 

Вивчено 

ана-

телофаз 

мітозів, 

шт. 

Мітози з 

порушеннями і 

хромосомними 

абераціями 

Вивчено 

ана-

телофаз 

мітозів, 

шт. 

Мітози з 

порушеннями і 

хромосомними 

абераціями 

шт. % шт. % 

Альбатрос одеський Зимоярка 

оз. Голосіївске (контроль) 1277 8 0,63±0,22 1088 6 0,55±0,22 

р. Прип’ять, м. Чорнобиль 1230 13 1,06±0,29 1103 13 1,18±0,33 

р. Брагінка, дамба № 39 1067 13 1,22±0,34 1317 15 1,14±0,29 

Водойма-охолоджувач ЧАЕС 1693 30 1,77±0,32* 1358 30 2,21±0,40* 

Семиходський затон 1473 28 1,90±0,36* 1187 27 2,28±0,43* 

Відвідний канал № 3 ЧАЕС 1490 19 1,28±0,29 1173 23 1,96±0,41* 

оз. Глибоке 1424 17 1,19±0,29 1049 16 1,53±0,38* 

оз. Азбучин 1599 16 1,00±0,25 1070 13 1,22±0,34 

 

Примітка: *різниця з контролем статистично вірогідна за Р< 0,05Спектр 

типів хромосомних аберацій в кореневій меристемі пшениці за дії 

радіонуклідних забруднень водойми-охолоджувача ЧАЕС, відвідного каналу № 

3 ЧАЕС та Семиходського затону розширюється за рахунок індукування 

хромосомних кілець та мікроядер, які на рівні з парними фрагментами та 

дицентричними мостами є чутливими маркерами мутагенності навколишнього 

середовища і зокрема радіаційного впливу [7].  

Спектр типів хромосомних аберацій в кореневій меристемі пшениці за дії 

радіонуклідних забруднень водойми-охолоджувача ЧАЕС, відвідного каналу № 

3 ЧАЕС та Семиходського затону розширюється за рахунок індукування 

хромосомних кілець та мікроядер, які на рівні з парними фрагментами та 

дицентричними мостами є чутливими маркерами мутагенності навколишнього 

середовища і зокрема радіаційного впливу [7].  

Найвищу часку анеуплоїдних клітин – 29,4 % у сорту АО, виявлено за 

умов впливу радіонуклідних забруднень води оз. Глибоке та 25,0 % і 26,7 % у 

сорту ЗЯ – за умов впливу забруднень відповідно оз. Глибоке та р. Брагінка. 

Значну частку  цитогенетичних порушень – 23,1 % складають відстаючі 

хромосоми в меристематичних клітинах сорту АО, що зазнали впливу 

мутагенів води р. Прип’ять. Незначна частота клітини з відстаючими 

хромосомами, індукована забрудненням інших водойм зони відчуження ЧАЕС, 
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дозволяє припустити низький вміст у них анеугенів – речовин, що впливають 

на апарат поділу клітини і підвищений вміст кластогенів – речовин, 

безпосередньо діючих на хромосоми. 

Таблиця 2 

Спектр типів хромосомних аберацій в озимої пшениці за дії 

радіонуклідного забруднення водойм зони відчуження ЧАЕС 

Місце відбору зразків 

Спектр порушень мітозу та 

хромосомних аберацій, % 

Ф М М+Ф МЯ ВХ ХК 

Альбатрос одеський 

оз. Голосіївске (контроль) 50,0 37,5 0,00 0,0 12,5 0,0 

р. Прип’ять, м. Чорнобиль 53,8 23,1 0,00 0,0 23,1 0,0 

р. Брагінка, дамба № 39 53,8 23,1 7,7 0,0 15,4 0,0 

Водойма-охолоджувач ЧАЕС 50,0 30,0 0,0 3,3 13,4 3,3 

Семиходський затон 71,4* 14,3 3,6 3,6 7,1 0,0 

Відвідний канал № 3 ЧАЕС 42,1 47,3 5,3 5,3 0,0 0,0 

оз. Глибоке 35,3 23,5 0,0 11,8 29,4 0,0 

оз. Азбучин 50,0 31,2 0,0 0,0 18,8 0,0 

Зимоярка 

оз. Голосіївске (контроль) 83,3 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

р. Прип’ять, м. Чорнобиль 53,8 38,5 0,0 0,0 7,7 0,0 

р. Брагінка, дамба № 39 60,0 13,3 0,0 0,0 26,7* 0,0 

Водойма-охолоджувач ЧАЕС 43,3 46,7* 0,0 3,3 6,7 0,0 

Семиходський затон 33,3 66,7* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Відвідний канал № 3 ЧАЕС 43,5 34,8* 4,3 0,0 13,1 4,3 

оз. Глибоке 62,5 12,5 0,0 0,0 25,0* 0,0 

оз. Азбучин 38,5 53,8* 0,0 0,0 7,7 0,0 

Примітка: Ф – ацентричні фрагменти, М – дицентричні мости, Ф+М – 

ацентричні фрагменти та дицентричні мости, МЯ – мікроядра, ВХ – відстаючі 

хромосоми, ХК – хромосомні кільця; *різниця з контролем статистично 

вірогідна за Р< 0,05. 

 

Таким чином, пролонгована дія іонізуючих випромінювань 

радіонуклідних забруднень водойм ближньої зони відчуження ЧАЕС 

характеризується високою цитогенетичною активністю, що в 1,6-4,2 рази 

перевищує спонтанний рівень. За частотою аберантних клітин та спектром 

типів хромосомних аберацій вона є найвищою для радіонуклідних забруднень 

водойми-охолоджувача ЧАЕС, Семиходського затону, відвідного каналу № 3 

водойми-охолоджувача ЧАЕС та оз. Глибоке. Залежності між рівнем 

хромосомних аберацій та величиною питомої активності радіонуклідів водойм 

не виявлено, що може свідчити про індукування цитогенетичних порушень в 

клітинах кореневої меристеми пшениці за дії опромінення в діапазоні низьких 

потужностей. Не зважаючи на несуттєвість різниці між спонтанною частотою 
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аберантних клітин та індукованою радіонуклідним забрудненням води р. 

Прип’ять поблизу м. Чонобиль і р. Брагінка, підвищений рівень анеугенних 

клітин та виявлені наслідки ефекту подвоюючої дози поромінення свідчить про 

генетичну небезпеку для організмів зазначених водних об’єктів. Враховуючи 

високу мутагенну ефективність хронічного радіаційного опромінення в низьких 

дозах, існуючий стан радіонуклідного забруднення водойм ближньої зони 

відчуження Чорнобильської АЕС складає серйозну генетичну загрозу для 

проживаючих та контактуючих з ними організмів. 
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Annotation. The aim of this work was to study the effect of growth substances 

on the rooting of cuttings of evergreen boxwood (Buxus sempervirens L.). 

Experimentally investigated substances that stimulate root formation and stymulitory 

plant growth the growth of roots formed in cuttings of these plants. Recommend the 

most effective techniques and methods of vegetative propagation (Buxus 

sempervirens L.)  for use in the practice of planting of urban system of Chernihiv. 

 

Актуальність. Успішність широкого використання деревних 

декоративних рослин в озелененні населених місць у великій мірі обумовлена 

їхньою здатністю до розмноження. Від цього залежать результати введення в 

широку культуру будь–якого перспективного виду, культивару, сорту або 

гібриду [3]. Розмноження багатьох видів деревних рослин  пов’язано з певними 

труднощами, найчастіше – з утворенням насіння з низькими посівними 

якостями. У зв'язку із зростаючими потребами зеленого будівництва у якісному 

і дешевому садивному матеріалі декоративних видів та культиварів, актуальним 

є пошук джерел здешевлення технологій його вирощування. Одним із способів 

є застосування ростових препаратів – синтезованих чистих і комплексних 

стимуляторів росту. Багато з них, що випускаються як в Україні, так і в 

найближчому зарубіжжі, нині вже успішно використовуються у садівництві та 

городництві, а от у зеленому та лісовому господарствах у промислових 

масштабах впроваджені ще недостатньо. 

Мета дослідження: вивчити особливості та довести ефективність 

застосування новітніх вітчизняних стимуляторів у практиці вегетативного 

розмноження на прикладі живцювання Buxus sempervirens L. 

високодекоративного об'єкта, що заслуговує на широке впровадження у зелені 

насадження урбосередовища міста Чернігова. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

✓ встановити оптимальні терміни живцювання для ефективного укорінення 

Buxus sempervirens; 

✓ дослідити вплив біостимуляторів ауксиновмісних та гуматовмісних на 

процеси укорінення живців самшиту як у закритому ґрунті теплиць (ями 

для вегетативного розмноження) розсаднику навчально-наукової станції 

Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г 

Шевченка; 

✓ рекомендувати найефективніші прийоми та методики вегетативного 
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розмноження Buxus sempervirens для використання в практиці озеленення 

урбосередовищ. 

Об’єкт дослідження: біологічні основи та особливості вегетативного 

розмноження Buxus sempervirens.  

Предмет дослідження: вплив новітніх стимуляторів – ауксиновмісних 

(«Чаркор», «Гетероауксин супер», «Корневін») та гуматовмісних («Вимпел», 

«Гумак», «Гумат натрію») на процеси укорінення живців Buxus sempervirens і 

подальший розвиток надземної частини одно-трирічних саджанців у як у 

закритому ґрунті теплиць (ям для вегетативного розмноження) розсаднику 

навчально-наукової станції Чернігівського національного педагогічного 

університету імені Т. Г Шевченка.  

Методи досліджень. Розмноження стебловими живцями – найбільш 

поширений спосіб вегетативного розмноження. Вивчення особливостей 

розмноження деревних декоративних рослин стебловими живцями, особливо за 

систематичним принципом, доцільно проводити у три етапи за такою схемою 

[1]: 

І етап – необхідно підібрати за характеристиками стимулятори для 

коренеутворення. У якості тест-об’єктів слід використовувати маточні рослини 

добре адаптованих видів (культиварів) родового (видового) комплексу який 

досліджується, що представлені у достатній кількості. Інтервал між дослідами 

доцільно встановити 3 місяці (зимове, весняне, літнє та осіннє живцювання) або 

6 місяців (зимове та літнє живцювання). При використанні стимуляторів 

коренеутворення у водних розчинах різної концентрації контролем є варіант без 

стимулятору (вода), еталоном можна обирати найбільш відомий стимулятор – 

гетероауксин (ІОК). В дослідах з укорінення нездерев’янілих або 

напівздерев’янілих живців рекомендуємо використовувати ІОК у 

концентраціях 50, 100 та 150 мг/л, здерев’янілих – 100, 150, 200 мг/л; 

ІІ етап – провести досліди з укорінення усіх обраних для досліду видів  

та культиварів деревних рослин родового (видового) комплексу або 

господарської групи із використанням відібраного стимулятору (стимуляторів) 

ефективність дії яких була найвищою (у визначеній найбільш ефективній 

концентрації та експозиції в оптимальні строки);  

ІІІ етап – покращення отриманих результатів при дослідженні цінних 

важковкорінюваних видів, культиварів часто виникає потреба у проведенні 

додаткових експериментів (необхідно закласти серію дослідів у кращий період 

року в оптимальних варіантах з коротким інтервалом (3–10 днів) або 

використати маточники іншого віку).  

Загальноприйнята схема обліку передбачає проведення кількісного 

аналізу результатів укорінення. Розрахунок лише відсотку укорінених живців 

не завжди дає змогу провести об’єктивний аналіз отриманих результатів, тому 

що при такому підході дослідні дані вказують лише на кількісну структуру, між 

тим якісна структура залишається не відображеною. Кількість укорінених 

живців може бути однаковою, але ступінь розвитку кореневої системи у 

більшості випадків буде різною. Отже, кількісний метод оцінки не дозволяє 

порівнювати між собою різні варіанти досліду.  
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Для оцінки ступеня укорінення живців в дослідах доцільно застосовувати 

шкалу якості укорінення (калюсоутворення): 0 балів – укорінення відсутнє. 1 

бал – укорінення слабке (корені поодинокі, слабкі, нерозгалужені (калюс ледве 

помітний, невиразний); 2 бали – укорінення середнє (спостерігається декілька 

добре розвинутих коренів (калюс добре помітний, більш-менш рівномірно 

розподілений навколо місця зрізання живця); 3 бали – укорінення сильне 

(коренева система сильно та рівномірно розвинута, добре розгалужена, надійна 

(калюс потужний, сформований у вигляді великого напливу).  

Для отримання більш об'єктивних результатів при дослідженні ризогенної 

здатності стеблових живців під час проведення експериментів, по кожному 

варіанту досліду вираховувати інтегрований (або загальний) показник 

укорінення, що враховує результати як кількісної так і якісної оцінки за 

формулою [3]: U = P × Nсер / 3; де U – інтегрований показник укорінення 

живців (від 0 до 100); P – кількість укорінених живців у варіанті виражена у 

відсотках, %; Nсер. – середній показник укорінення по варіанту, бал; 1/3 – 

розрахунковий коефіцієнт.  

Кількість укорінених живців виражена у відсотках вираховується за 

формулою [2]: P = (n1 + n2 + n3)100% / Σn; де n1, n2, n3 – кількість укорінених 

живців у варіанті зі ступенем відповідно 1, 2, та 3 бали, шт.; Σn – загальна 

кількість живців у варіанті, шт.; Середній показник укорінення по варіанту 

вираховується за формулою: Nсер.= (n0 + n1 + n2 + n3)/Σn; де n0 – кількість 

укорінених живців у варіанті – 0 балів, шт. Запропонований метод дозволяє 

отримувати інтегрований показник укорінення, область значення якого 0–100 

балів (або відсотків).  

За результатами проведених досліджень нами пропонується оцінювати 

успішність укорінення стеблових живців (або їх ризогенну здатність) за 6–

бальною шкалою [1]: 0 балів – живці не укорінилися (0 %); 1 бал – живці 

укорінилися дуже слабко (1–20 %); 2 бали – живці укорінилися слабко (21-40 

%); 3 бали – живці укорінилися задовільно (41–60 %); 4 бали – живці 

укорінилися добре (61–80 %); 5 балів – живці укорінилися дуже добре (81–100 

%). Коренеутворююча здатність живців в більшості залежить від 

температурних умов, що обумовлено утворенням коренів та визначається 

хімічними процесами і в результаті коріння з'являється швидше [3]. Для живців 

використовують пагони таких груп: зелені активно зростаючі живці, які мають 

листки, нарізають живці з перших весняних пагонів;  власне зелені живці 

нарізають (з початку до середини літа), використовуючи для цього безлисті 

пагони; напівздерев'янілі живці нарізають наприкінці літа; живці із зрілої  

деревини у вічнозелених рослин нарізають, як правило, у зимовий період; 

здерев'янілі живці листопадних рослин нарізають з безлистих пагонів. При 

інших способах живцювання бруньки з листком, а також живців з п'ятою. 

Живці, що складаються з бруньки з листом, можна нарізати з будь-яких 

пагонів (зелених, напівздерев'янілих і здерев'янілих), як вічнозелених, так і 

листопадних рослин [2]. Живці нарізають лезом безпечної бритви, ножем або 

секатором в залежності від твердості стебла. Зріз роблять якомога ближче до 

бруньки, намагаючись, по можливості, не залишати пенька. Це знижує 
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ймовірність її загнивання або загибелі [1]. Нижній зріз роблять в 2,5–4 см від 

верхнього. Для стимуляції коренеутворення нижній кінець живця зазвичай 

обробляють регуляторами росту [1,3]. 

Отже, поетапно виконуючи окремі завдання по заготівлі, обробітку 

стимуляторами живців, догляду за ними; контролю укорінення та динаміки 

наростання кореневої системи протягом першого року вегетації в одно-

трирічних саджанців і порівнюючи, опрацювати програмними методами 

статистичного аналізу. 

Результати дослідження. Buxus sempervirens L. [3] – це невеликий (до 1 м) 

вічнозелений кущ. Листки супротивні, цілокраї, шкірясті, короткочерешкові, 

від яйцевидних до видовженоеліптичних, на верхівці тупі, іноді трохи 

виїмчасті, зверху темно-зелені, зісподу ясніші. Квітки дрібні, одностатеві, 

однодомні, чотиричленні, з простою правильною оцвітиною, зеленаво-жовті, 

зібрані пучками в пазухах листків; численні чоловічі квітки зібрані в нижній 

частині пучка, жіночі (1, рідше 2–3) – на його верхівці. Плід – куляста 

коробочка. Розмножується живцюванням, коли проводиться топіарна стрижка 

насаджень, то можна заготовити достатню кількість матеріалу, з якого через рік 

буде велика кількість саджанців.  

Заготовлювати живці в кінці вересня – початку жовтня, але при цьому 

рослини не вдасться висадити в ґрунт в цей рік. При живцюванні в червні – 

липні (саме в цей період практикується стрижка Buxus sempervirens) вкорінені 

саджанці, висаджені у відкритий ґрунт встигають добре прижитися, тому 

відпадає необхідність у зимовому зберіганні рослин. Для вкорінення підходять 

добре визрілі, але ще не здерев’янілі пагони. Живці нарізають завдовжки від 10 

до 15 см. Нижній кінець держака потрібно обрізати гострим садовим ножем під 

кутом. Потім живець оголюють (зрізуючи листки), залишаючи до 5-ти 

листочків на верхівці.  

У суху погоду нами були заготовлені 700 живців (для кожного досліду по 

100 шт.). Пагони заготовляли рано–вранці, щоб зберегти їх тургор, потім 

ставили у воду і в приміщенні нарізували живці. Нижній зріз живця – косий під 

брунькою, верхній – над верхньою брунькою (на 3–5 см). Живці знімалися із 

здорових рослин, не більше ніж 20 штук з кожної рослини. Живці зрізали 

садовими ножицями (секатором) обережно, щоб не пошкодити материнську 

особину. Перед посадкою нижні зрізи живців намочували протягом певного 

часу згідно загальних вимог до кожного препарату стимуляторів – 

ауксиновмісних («Чаркор», «Гетероауксин супер», «Корневін») та 

гуматовмісних («Вимпел», «Гумак», «Гумат натрію»).), а потім їх ретельно 

промили водою і перенесли у ґрунт в ями для вегетативного розмноження.  

До початку посадки нами були підготовлені 4 ями для вегетативного 

розмноження,  розмірами 1,51,5 м і глибиною до 80 см. Спочатку на дно ям 

вкладали гумус близько 6 см, після якого засипали білим піском (шар піску 5 

см). Усе це перемішували і висаджували заздалегідь підготовлені живці 

деревних рослин. Посадку матеріалу проводили на відкритій місцевості, на 

території площею 0,01 га у ямах із заглибленням 80 см. Розміщували живці на 

відстані 4–10 см один від одного, глибина посадки 2-3 см. Температура повинна 
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бути в межах 21–25 °С, відносна вологість повітря – 80 %, вологість субстрату – 

40-45% маси сухого ґрунту. Саджанці висаджували у вологий ґрунт, який був 

попередньо зрошений водою.  

Наступним етапом нашого дослідження буде виявити найбільш 

ефективний, доступний у використанні стимулятор коренеутворення для 

використання при вегетативному розмноженні Buxus sempervirens.  

Висновки. Вивчено особливості розмноження деревних рослин зеленими 

та здерев’янілими живцями. Вегетативне розмноження виявляється най-

ефективнішим серед інших способів розмноження особливо для кущових 

рослин. Живцювання є достатньо швидким, порівняно із іншими способами  та 

зберігає той генотип, що має материнська рослина. Живці мають здатність до 

регенерації, що сприяє швидкому їх укоріненню. Нами проаналізовано різні 

технології укорінення при зеленому та здерев’янілому живцюванні. Здатність 

рослини утворювати коріння може змінюватись протягом року, але залежить і 

від здерев’янілості пагона. При весняному живцюванні результати укорінення 

мають кращі показники, ніж у живців із здерев'янілих пагонів, що нарізають на 

при кінці вегетаційного періоду. У зелених живців рослин з високою 

регенераційною здатністю період успішного живцювання більш довготривалий 

(травень – серпень).  

Потенціальна здатність до придаткового коренеутворення може 

реалізовуватися тільки при наявності необхідного комплексу зовнішніх умов: 

(висока вологість повітря, освітленість – 250–300тис.см²/с, температура 20–

30°С), особливо важливо при укоріненні зелених живців з листками, 

здійснювати полив. 

В результаті практичної роботи нами було здійснено живцювання  Buxus 

sempervirens (700 шт.) протягом (осінь 2016 р. та весна 2017 р.) для укорінення 

стимуляторами (ауксиновмісних («Чаркор», «Гетероауксин супер», 

«Корневін») та гуматовмісних («Вимпел», «Гумак», «Гумат натрію») та 

висаджено у ями вегетативного розмноження для подальших спостережень.  
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Annotation. The article presents the results of research based on measurement  

asymmetry leaves Betula pendula. According to the research the estimation of the 

degree of air pollution in industrial research areas of the city. 

 

Загальне забруднення навколишнього середовища, різке загострення 

екологічної ситуації у світі в результаті антропогенного впливу, глобальне 

потеплення й аридизація клімату зробили проблему адаптації та стійкості 

однією з головних в біології і фізіології рослин. На сьогодні ця проблема 

особливо актуальна для України, де спостерігається повна деградація 

природних екосистем, наприклад, у степовій зоні, зонах чорнобильської 

катастрофи і нераціонального ведення меліоративних робіт. 

Сучасні закордонні і вітчизняні дослідники пропонують оцінювати рівні 

забруднення довкілля на основі спостережень за біологічними об’єктами, які 

можуть бути індикаторами забруднень навколишнього середовища. Визначення 

умов середовища за характером і станом рослинності називається 

фітоіндикацією. Методи фітоіндикації широко використовують в системі 

моніторингу довкілля, оскільки вони мають ряд переваг: суттєво відрізняються 

від інших дешевизною, можливістю одночасно охопити великі території, 

відносною простотою інтерпретації одержаних даних. Основою фітоіндикації є 

оцінювання екологічних чинників за допомогою ознак рослин. 

Рослинний організм – найчутливіший надійний індикатор забруднення 

атмосфери шкідливими газами. Ступень забруднення атмосферного повітря є 

визначаючим фактором для росту, розвитку, продуктивності рослин і 

екологічного благополуччя наземних екосистем. Коли вміст деяких складових 

газового середовища перевищує критичний рівень адаптації  і стійкості, 

наступає стресова реакція і порушується функціонування найбільш чутливих 

органів рослини [1]. Так, в 2015році у м. Черкаси було зафіксовано 

перевищення ГДК мр для основних забруднюючих атмосферне повітря речовин: 
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пилу, оксиду вуглецю, діоксиду  азоту, аміаку, формальдегіду. Комплексний 

показник (ІЗА) складав 5,64 [2].  

Основу економіки м. Черкаси складають 4 галузі промисловості: хімічна, 

машинобудівна, харчова й легка. Енергетична представлена у місті потужною 

тепловою електростанцією (ТЕС). Значними забруднювачами у 2015 році були  

підприємства хімічної (22 %), енергетичної (20 %), харчової (15 %) 

промисловості. Хоча частка цих підприємств у загальній кількості викидів 

незначна – 24 %, проте від них надходить у довкіллі 57 % забруднюючих 

речовин, у тому числі й важких металів. Активним забруднювачем природних 

ландшафтів є також транспортні засоби (приблизно 80 % всіх шкідливих 

викидів). Кількість викидів забруднюючих речовин автотранспортом становила 

близько 18,4 тис. т, серед них СО – 14,3 тис. т, (88,9 % від загальної кількості), 

NO2 − 1,4 тис. т, (48,8 %), вуглеводнів – 2,5 тис. т (87,7 %) [3]. 

В даної роботі проводилося оцінювання якості атомосферного повітря 

міста Черкаси з використанням фітоіндикаційного метода дослідження, якій 

базується на вимірюванні показників флуктаційній асиметрії листків берези 

повислої [4].  

Береза бородавчаста, або повисла – Betula pendula Roth (В. verrucosa 

Ehrh.) – це дерево висотою до 20 м із широко яйцевидноконічною кроною й 

часто звисаючими пагонами. Кора біла, гладка, на старих деревах у нижній 

частині стовбура глубокотрещиноватая. Молоді пагони червонястобурі, покриті 

численними смолистими шорсткими бородавками – восковими залозками, у 

дорослих дерев пагони з одиничними залозками, голі. Верхівкові й бічні 

бруньки заставляються на пагонах поточного року влітку й розпускаються 

навесні. Деревина жовтувато-біла, порівняно щільна й досить важка. 

Листи мають яйцевидно-ромбічну форму. Гострі, до підстави стають 

клиноподібними. Гладкі й двоякі-зубчасті. Молоді листи клейкі й мають 

черешки довжиною 2-3см. Суцвіття – жіночі циліндричні сережки довжиною 

2,5-3см із зеленувато-бурими війчастими по краї лусочкам. Цвітіння в травні. 

Плід − грішок довгасто-еліптичної форми, крила якого в 2-3 рази ширше 

горішка, що видаються догори до рівня й утворюючу клиноподібну виїмку. 

Плодоносить, залежно від погоди, з липня до кінця осіни. 

Терміни збору матеріалу. Збір матеріалу слід проводити після зупинки 

зростання листя (у середній смузі починаючи з липня). 
Об’єм вибірки. Кожна вибірка повинна включати 50 - 100 листків  (по 10 

листків з 5-10 рослин). Листя з однієї рослини зберігається окремо, для того, 

щоб надалі можна було проаналізувати отримані результати індивідуально для 

кожної особини. Все листя, зібране для однієї вибірки, необхідно скласти в 

поліетиленовий пакет, туди ж вкласти етикетку. У етикетці вказати номер 

вибірки, місце збору, дату збору. 
Вибір дерев. При виборі дерев важливо враховувати, чіткість визначення 

приналежності рослини до досліджуваного вигляду, листя має бути зібране з 

рослин, що знаходяться в схожих екологічних умовах (враховується рівень 

освітленості, зволоження і так далі). Рекомендується вибирати дерева, 

зростаючі на відкритих ділянках, оскільки умови затінювання є стресовими для 
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берези і істотно знижують стабільність розвитку рослин. При зборі матеріалу 

має бути врахований віковий стан дерев. Для дослідження вибирають дерева, 

що досягли генеративного вікового стану 
Збір листя з рослини. Збір матеріалу слід проводити після зупинки 

зростання листя (у середній смузі починаючи з липня). З берези повислою 

збирають листя з нижньої частини крони дерева з максимальної кількості 

доступних віток рівномірно довкола дерева. Розмір листя має бути схожим, 

середнім для даної рослини. З рослини збирають дещо більше листя, ніж 

необхідно, на той випадок, якщо частина листя із-за пошкоджень не зможе бути 

використана для аналізу. 
Підготовка і зберігання матеріалу. Для нетривалого зберігання зібраний 

матеріал можна зберігатися в поліетиленовому пакеті на нижній полиці 

холодильника. Для тривалого зберігання треба зафіксувати матеріал в 60% 

розчині етилового спирту або гербаризувати. 
При виконанні досліджень виконують наступні операції. Для виміру 

аркуш берези поміщають перед собою внутрішньою стороною вгору. 

Внутрішньою стороною листка називають сторону аркуша, звернену до 

верхівки побігу. З кожного листка знімають показники по п’яти параметрам з 

лівої і правої сторін листка (рисунок 1):  

1 – ширини лівої і правої половинок аркуша; 

2 – довжина жилки другого порядку, другий від основи листка; 

3 – відстань між основами першої і другої жилок другого порядку; 

4 – відстань між кінцями цих же жилок; 

5 – кут між головною жилкою і другою від основи листка жилкою 

другого порядку. 

 
Рис. 1 − Схема морфологічних ознак, використаних для оцінки 

стабільності розвитку берези повислою (Betula pendula) 

 

Параметри 1-4 знімаються циркулем-вимірником, кут між жилками 

(ознака 5) вимірюється транспортиром. Результати досліджень заносяться в 

допоміжні таблиці. 

Відповідно до вищезазначеної методиці нами були вибрані в якості тест-

об’єкта дослідження – берези повислі (Betula pendula), які росли в 

примагістральних смугах на таких пробних ділянках м. Черкаси, як: Річковий 
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порт, вул. Сєдова (район ринку), вул. Енгельса (район ринку), вул. Пастерівська 

(район оптового ринку), вул. Смілянська (центр), район « Дахнівка», район «Д», 

район «Хімселище», Південно − західний райони (ПЗР), Парк 50 – річчя. 

Результати досліджень занесені в таблицю 1 та на рисунок 2. 

В зв'язку з цим треба зважати на те, що на практиці при оцінці якості 

середовища в регіоні з підвищеним антропогенним навантаженням фоновий 

рівень порушень у вибірці рослин  навіть з точки умовного контролю не завжди 

знаходиться в діапазоні значень, відповідних першому балу. Діапазон значень, 

відповідний критичному стану, береться за п'ятий бал. Він відповідає тому, де є 

явна несприятлива дія на рослини, яка може  призводити до загибелі. Така 

бальна система оцінок по величині інтегральних показників стабільності 

розвитку для берези наводиться нижче. П’ятибальна шкала оцінки відхилень 

стану організму від умовної норми по величині інтегрального показника 

стабільності розвитку для берези повислої (Betula pendula) (таблиця 2). 

Таблиця 1 

Визначення середньої асиметрії листків берези відповідно до кожної 

пробної ділянки (2015 рік) 
Вул. Смі

лянська 

(центр) 

ПЗР 

Парк 

50-

річчя 

Дахнівка 
Вул. 

Енгельса 

Вул. 

Сєдова 

Вул. 

Пастерівс

ька 

Район 

«Д» 

Хімсели

ще 

Річкови

й порт 

0,078 

0,083 

0,080 

0,075 

0,086 

0,049 

0,057 

0,058 

0,044 

0,062 

0,033 

0,053 

0,043 

0,045 

0,041 

0,033 

0,030 

0,031 

0,042 

0,029 

0,054 

0,048 

0,059 

0,048 

0,058 

0,064 

0,103 

0,068 

0,081 

0,075 

0,057 

0,068 

0,062 

0,058 

0,066 

0,050 

0,052 

0,051 

0,055 

0,047 

0,058 

0,098 

0,041 

0,072 

0,058 

0,052 

0,053 

0,054 

0,056 

0,049 

0,080 0,054 0,043 0,033 0,053 0,078 0,062 0,051 
0,065 

 
0,052 

 

 

 
 

Рис. 2 − Визначення показників середньої асиметрії листків берези повислої 

відповідно до кожної ділянки 
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Таблиця 2  

Відповідність балу до кожного району дослідження 
Назва пробної ділянки Бал 

Вул.Смілянська (центр) V 

Південно − західний район IV 

Парк 50 – річчя II 

Район «Дахнівка» I 

Вул. Енгельса IV 

Вул. Сєдова V 

Вул. Пастерівська V 

Район «Д» IV 

Район «Хімселище» V 

 

Аналіз узагальнених даних показав, що найбільше антропогенне 

навантаження на атмосферне повітря спостерігалось на дослідних ділянках по 

вул. Смілянська, вул. Сєдова, вул. Пастерівська, району «Хімселище» (V бал), 

найменше – в райні «Дахнівка» (І бал). 
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increasing under canopy of forest windbreaks is caused by the accumulation of 

organic matter and the removal of humus with harvesting of the fields. Living ground 

cover under a canopy of windbreak is analyzed in species composition, cenotic 

structure and projective cover rate. It’s found out that mostly forest species have 

dominated in phytocoenotic structure of grass vegetation, except windbreaks, where 

was anthropogenic factor’s impact, as fires, thinning etc. It is mentioned about 

economic benefits of windbreaks cause by increasing of crops yield, using firewood 

after thinning etc.  

 

Актуальність. Правобережний Лісостеп серед лісорослинних зон 

України вирізняється найвищими показниками господарської освоєності (80 %) 

та розораності територій (68 %). Сільськогосподарські угіддя регіону займають 

близько 78 % території, з яких ріллі – 66,5 %. Частка полезахисних лісових смуг 

незначна, про що свідчить фактична полезахисна лісистість регіону на рівні 

близько 1 %, у той час як оптимальне значення цього показника становить 2,5–

2,7 %. За останні три-чотири десятиріччя стан та меліоративна ефективність 

існуючих полезахисних лісових смуг значно погіршилися внаслідок не 

достатнього інформування громадян про їх властивості, призначення, функції, 

цінність та відсутність в більшості випадків юридично-закріпленого господаря. 

Полезахисні лісові смуги як лісове насадження із властивостями повноцінного 

лісового біогеоценозу володіє значним еколого-економічним потенціалом 

довготривалої дії, що повинен бути реалізований найближчим часом в Україні.  

Метою даної роботи було дослідження сучасного стану полезахисних 

лісових смуг Правобережного Лісостепу України та визначення їх еколого-

економічного потенціалу. 

Об’єкт та методи досліджень. Об’єктом дослідження були лісоаграрні 

ландшафти та полезахисні лісові смуги Правобережного Лісостепу України. 

Визначення лісівничо-таксаційних показників деревостанів полезахисних 

лісових смуг здійснювалося на основі загальноприйнятих у лісівництві та 

лісовій таксації методик із закладанням пробних площ у 17 полезахисних 

лісових смугах у трьох адміністративних областях Правобережної частини 

Лісотепу. Було проведено дослідження живого надґрунтового покриву під 

наметом полезахисних лісових смуг зі збором гербарних зразків трав’яної 

рослинності, встановлення її проективного покриття. Було проведено 

вимірювання світлопроникності крон насаджень. Будову поздовжньо-

вертикального профілю лісових смуг визначали за допомогою фотознімків. 

Лабораторні дослідження ґрунтових зразків за показниками вологості, вмісту 

гумусу, кислотності за водною та сольовою витяжками, фізико-механічних 

властивостей ґрунту здійснено в навчально-науковій лабораторії екології 

рослин та біотехнології НУБіП України.   

Основні результати. У процесі встановлення біотопу Правобережного 

Лісостепу, було встановлено, що кліматичні й едафічні умови вказують на 

сприятливі умови для культивування лісомеліоративних насаджень з високими 

захисними властивостями. Оптимальними біотопами для досліджених 

агроландшафтів Київщини та Вінниччини є вологі діброви, Черкащини – свіжі 
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діброви. Строкатість лісорослинних умов регіону, підтверджена ґрунтово-

екологічним зонуванням, зумовила вибір модельних експериментальних 

об’єктів у Північному, Подільському і Центральному районах.  

Ґрунтові дослідження виявили, що уміст гумусу у 30-сантиметровому 

шарі ґрунту під наметом полезахисних лісових смуг становить 2,3–7,9 % й 

перевищує аналогічний показник для прилеглих агрофонів вдвічі. Тобто 

відбувається акумулювання гумусу від мінералізації лісової підстилки у 

насадженнях, а на агрофонах має місце винесення поживних речовин зі збором 

урожаю сільськогосподарських культур.  

Ценотична структура живого надґрунтового покриву полезахисних 

лісових смуг складається із сильвантів, пратантів, степантів, рудерантів, 

розподіл яких залежить від параметричної структури деревостану, 

господарських заходів та кліматичних умов. Трав’яний ярус культурбіоценозу 

лісових смуг складають переважно сильванти. Серед виявлених видів значна 

частка рослин-індикаторів лісорослинних умов, зокрема: купини пахучої, 

кропиви дводомної, глухої кропиви пурпурової, гравілату міського, чистотілу 

великого, фіалки дивної, грястиці збірної, вероніки дібровної. Поява типової 

лісової рослинності, що є показником утворення у культурбіогеоценозі 

полезахисних лісових смуг середовища, близького до лісового. Видове 

різноманіття живого надґрунтового покриву та його ценотична структура 

свідчать, що екологічними коридорами для сполучення фрагментованих 

лінійних лісових екосистем можуть виступати полезахисні лісові смуги, 

деревостан яких представлений автохтонними видами: дуб звичайний, ясен 

звичайний, липа серцелиста, клен гостролистий. Для забезпечення сталого 

використання агроекосистем актуальним є використання полезахисних лісових 

смуг, які відповідають заданим параметрам. Присутній у насадженнях підлісок 

і його видовий склад вказують на зоохорне походження, тобто наявний 

зооценоз. У переважній більшості полезахисних лісових смуг формується 

підріст головних і супутніх видів деревних рослин, інколи й тих, що відсутні у 

складі деревного ярусу (Fraxinus excelsior L., Tilia cordata Mill., Acer platanoides 

L., Carpinus betulus L.). 

Економічний потенціал полезахисних лісових смуг України, і 

Правобережного Лісостепу зокрема, відзначений у роботах кількох поколінь 

вчених Г. М. Висоцьким [2], В. О. Бодровим [1], Б. Й. Логгіновим, 

В. І. Коптєвим [3], О. І. Пилипенком [4], В. Ю. Юхновським [7], 

О. В. Соваковим [6], О. П. Поліщуком [5], Г. Б. Гладуном, В. В. Лукішою та ін. 

Відомо з вищевказаних робіт, що під впливом полезахисних лісових смуг 

врожайність сільськогосподарських культур зростає на 10-20 %, що і є прямим 

економічним ефектом від їх вирощування [6]. Варто зазначити, що у такому 

разі економічна рентабельність (окупність) лісових насаджень із врахуванням 

витрат на їх створення та догляду наступає у віці 11-15 років [4]. Також ПЛС 

забезпечують отриманням паливної деревини від рубок підтримання 

конструкції. Однак економічні вигоди полезахисні лісові смуги можуть 

принести і опосередковано, сприяючи збереженню біорізноманіття, зниження 

втрат родючих земель внаслідок ерозійних процесів [4], депонування вуглецю, 
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виділення кисню, затримання пилу і важких металів на шляхах транспорту 

тощо, тобто виявляючи свій комплексний еколого-економічний потенціал, що 

не регулюється законодавчою базою України. 

Висновки. Полезахисні лісові смуги Правобережного лісостепу України 

мають значний еколого-економічний потенціал, оскільки приносять економічні 

прибутки землевласникам прилеглих агроугідь, зумовлені підвищенням 

врожайності сільськогосподарських культур, отриманням паливної деревини 

відрубок догляду, та водночас виконують цілий комплекс екологічних функцій. 

Надзвичайно важливою на сучасному етапі є збереження біорізноманіття у 

насадженнях з наближеним до лісового біогеоценозом та залучення їх у якості 

екологічних коридорів до екологічної мережі регіону. Окрім того полезахисним 

смугам властиві  загальні функцій лісових насаджень із поглинанням вуглецю, 

виділенням кисню, зниженням рівня шуму, пилу тощо.  
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SUMMARY 

 

The collected reports, presented and discussed at the 1st International 

Theoretical and Practical Conference of Young Scientists «The problems of Ecology 

and Evolution of Ecosystems in Transformed Environment», which was held on May 

25-26, 2017 on the basis of the Institute for Evolutionary Ecology of the National 

Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv. 

The results of studies of young scientists recard the issues of structural and 

functional organization of biosystems and them adaptation to the environment; 

biodiversity study and conservation, theoretical and practical principles of saving, 

recovery, and sustainable using of biological resources and landscape complexes. 

The collected articles are intended for ecologists, geographers, botanists, 

zoologists, specialists associated with the protection and conservation of biotic and 

landscape diversity in natural and urban ecosystems, as well as for graduate students, 

students of biological and natural specialties. 
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