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ВСТУП
Вагоме значення водно-болотних, торфових екосистем визначають сучасні
міжнародні екологічні проблеми пов’язані з глобальним потеплінням і
збереженням біотичного, ландшафтного різноманіття. Після масштабних
осушувально-меліоративних заходів кінця ХХ століття, дослідження боліт
стало ще більш пріоритетним для забезпечення екобезпеки і збалансованого
розвитку довкілля. В період активних глобальних перетворень екоумов
навколишнього природного середовища, актуальним питанням є втілення ідеї
екомережі з підтриманням, відновленням біогеохімічних циклів, забезпеченням
панміксії ландшафтно-екосистемного рівня, неперервності зв’язків екотопів і
компонентів біорізноманіття трансграничних екосистем із гармонізацією
соціально-економічної діяльності. В сучасну епоху масштаби болотоутворення
різко зменшилися, зникають окремі болота тайгового, верхового типу,
заростаючи чагарниками, лісами. Охорона боліт дуже актуальна в наш час,
адже, їх цінність визначається водозахисною, водорегулюючою роллю, це
центри біорізноманіття, осередки депонування парникових газів через
акумуляцію вуглецю. Палеоботанічний, споропилковий аналіз торфових
відкладів дозволяє визначити історію розвитку екосистем, а відтак зробити
прогноз сукцесій. Для забезпечення збереження та відновлення рідкісних
природних комплексів боліт, що мають важливе природоохоронне, естетичне,
наукове значення, попереджують негативні впливи на ландшафти, потрібно
формувати скоординовану єдину політику країн на шляху до екологічно
збалансованого розвитку та здійснення практичних кроків. В першу чергу,
необхідно провести фоновий моніторинг, розробити систему заходів
менеджменту екомережі. В сучасний період змінились підходи щодо
раціонального використання боліт і торфовищ, акцентується увага на
водорегулюючу, кліматостабілізуючу, геохімічну, фільтраційну функції боліт,
на їх вагоме значення у збереженні біорізноманіття та ландшафтоутворенні.
Аналіз існуючих проблем заболочених земель, осушених територій
визначається науковими дослідженнями. Для наукового обґрунтування
Концепції збалансованого розвитку боліт і торфовищ необхідно розробити
методологічні основи гелології (болотознавства, торфознавства) з урахуванням
місцевих особливостей використання торфових біогеоценозів, сучасних
технологій. Питаннями оптимального функціонування, розвитку торфовоболотних екосистем займаються вчені різних спеціальностей: гідрологи,
геологи, географи, геоботаніки, палеонтологи, зоологи, агроекологи,
ґрунтознавці, лісівники, екологи ін. Тому результати вивчення стану торфовоболотних екосистем, їх стану, напрямів розвитку в збірнику наукових статей
представили фахівці різних напрямів. Будемо вдячні за побажання і
зауваження, сподіваємось, що започаткована зустріч дослідників боліт і
торфовищ стане традиційною, щорічною.
З повагою, науковий секретар круглого столу
«Екологія боліт і торфовищ», к.б.н., с.н.с.
В.В. Конішук
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ТОРФЯНЫЕ РЕСУРСЫ СИБИРИ И ИХ ОХРАНА
Л.И. Инишева
Томский государственный педагогический университет
г. Томск, Российская федерация
Среди полезных ископаемых, которыми богата наша страна, значительная
роль принадлежит торфяным месторождениям, распространенным практически
на всей земной поверхности. Заторфованность территории России различна,
наибольшая характерна для Западно-Сибирской равнины и достигает 14 %
(рис.1). Торфяные ресурсы признаны уникальным природным потенциалом
органического происхождения, влияющим на повышение жизненного уровня
людей. Это энергетический, промышленный и агрохимический ресурс,
необходимый как в становлении энергетики и промышленности, так и в
повышении продуктивности сельского хозяйства. С развитием науки торфяные
ресурсы стали надежным источником в биотехнологии, здравоохранении и т.д.

Рис. 1. Заторфованность территории России по федеральным округам
Общая площадь торфяных месторождений в России в границах
промышленной залежи торфа (более 0,7 м) составляет 47,6 млн. га с запасами
торфа 166,9 млрд. т (31,4 % от мировых ресурсов) на 46805 торфяных
месторождениях.
Наибольшие
площади
болот
и
запасы
торфа
сконцентрированы на Северо-Западе России, севере Европейской территории
России и в Западной Сибири. Почти половина прогнозных ресурсов торфа
(48,3 %) и более половины их площади (51,6 %) относится к Уральскому
федеральному округу в связи с отнесением к нему Тюменской области (25,13
млрд. т), Ханты-Мансийского автономного округа (38,99 млрд. т) и ЯмалоНенецкого автономного округа (7,85 млрд. т). По запасам прогнозных
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торфяных ресурсов этот федеральный округ занимает первое место в России.
На втором месте находится Сибирский федеральный округ (34,4 млрд. т или
21,8% прогнозных ресурсов России), который представляет собой один из
крупнейших торфяных регионов мира (Рис.2). В его состав входят: Алтайский
край, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области, Красноярский и
Алтайский края, республики Алтай и Бурятия. В целом в регионе разведано
3956 торфяных месторождений, общей площадью 12202100 га и запасами
44519576 тыс.т.

1,7%

67,9%

0,6%
3,1%

18,7%

1,4%
4,9%

1,7%
Красноярский край

Новосибирская

Иркутская

Омская

Кемеровская

Томская

Алтайский край

Респ. Бурятия

Рис. 2. Торфяные ресурсы Сибирского округа
Средняя заторфованность региона составляет 13 %. Торфяные
месторождения этой территории чрезвычайно разнообразны по условиям
образования и развития, качественно-количественным показателям залежи и
типам поверхности, характеру распределения и другим факторам. В различных
природных зонах процессы заболачивания и торфонакопления имеют свои
особенности.
Томская область располагается на Западно-Сибирской низменности,
занимая ее центральную часть, и характеризуется высокой заболоченностью
(50%) и заторфованностью (35,6%). По типам болотных биогеоценозов,
строению и мощности стратиграфического профиля торфяных болот Томская
область является представительной для Сибирского и Уральского федеральных
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округов. По запасам торфа Томская область занимает 2-е место в РФ после
Тюменской. На ее территории выявлено и учтено 1505 торфяных
месторождений общей площадью в границах промышленной залежи 7720420 га
с запасами торфа 29345577 тыс.т в расчете на 40%-ю влажность, что составляет
18,1% от запасов РФ.
Большое распространение на территории Томской области имеют
месторождения площадью более 50 тыс. га, запасы торфа в которых составляют
67,8% от общих запасов области. Около 16,7% запасов торфа сосредоточено на
65 месторождениях, имеющих площади от 10 до 50 тыс. га. Наибольшее
количество месторождений (649) имеют площадь от 101 до 1000 га, которые по
запасам торфа не превышают 4,5% всех запасов торфа области. Большая часть
представлена торфом верхового типа (57%); доля переходного и низинного
типов составляют 39,5%. Смешанная залежь (4,0%) представлена в виде
отдельных участков на крупных массивах с торфом верхового типа.
Изученность торфяных ресурсов Томской области невысокая, большая часть
месторождений выявлена на стадии поисков, и их запасы относятся к
прогнозным (79,5%). Детально исследованных участков (категория запасов А +
В) всего 74 общей площадью до 9435 га с запасами 871294 тыс. т, или 3%
торфяных ресурсов области.
Немного о Васюганском болоте. Территориально Васюганское болото
располагается почти в равных долях по обеим сторонам границы
Новосибирской и Томской областей, заходит на северо-запад очень небольшой
площадью в пределы Омской области. Но это болото не только самое большое,
оно еще и самое уникальное на заболоченной территории Западной Сибири,
которая по концентрации болот, их расположению и интенсивности
заболачивания не имеет аналогов на земном шаре. Так,
изначально
Васюганское болото занимало площадь 4500 тыс. га и состояло из19 отдельных
участков с мощностью залежи более 0,7м. К современному периоду все 19
прежде самостоятельных болот превратились в один огромный болотный
массив и процесс далеко не закончен. Площадь торфяного месторождения
Васюганское составляет 526 9437 га, из них 1945007 га или 36,9% относится к
разведанным и 63,1 % или 3324430 га приходится на прогнозную категорию
разведки. Наибольшая протяженность с запада на восток 573.0 км и с севера на
юг около 320 км.
На торфяном месторождении Васюганское сосредоточено 18728527 тыс.т
или 18,7 млрд. т, что составляет 16 % от запасов торфа всего ЗападноСибирского региона. Из них разведано 25,5 %, в том числе по категории
запасов А-92944 тыс. т (0,5 %), В- 40156 тыс. т (0,2 %), С1- 2180698 тыс. т. (11,6
%), С2- 2470206 тыс.т. (13,2 %, рис. 1 б). Преобладающая залежь из общих
запасов на торфяном месторождении Васюганское - низинная (56,4 %),
верховая составляет 25,9 %, остальные запасы относятся к переходным и
смешанным, всего 17,7 %.
Наиболее интересные факты по Васюганскому болоту: с болота стекает
более 200 рек; центральная часть верховых болот возвышается на 7,5 – 10 м над
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его краями; широко распространены переходные болота; наличие особых
веретьево-топяных сетчато-полигональных низинных болот.
В настоящее время единого методологического подхода к распределению
торфяных болот по направлениям их рационального использования в России не
существует. По направлениям использования торфяные месторождения в
кадастровых справочниках приводятся в соответствии с [1], что мало подходит
для оценки торфяных болот.
Целесообразнее при распределении торфяных болот по направлениям
рационального использования применять научные разработки Института
проблем использования природных ресурсов и экологии НАН Беларуси [2].
Согласно этим рекомендациям, эколого-хозяйственный фонд (ЭХФ) торфяных
болот - это совокупность торфяных болот и их участков как особой природнотерриториальной единицы, выполняющей определенные экологические,
хозяйственные или эколого-хозяйственные функции и используемой на данный
период (существующий ЭХФ) или планируемой к использованию (прогнозный
ЭХФ). Учеными Беларуси было предложено ресурсы торфа подразделять на
пять эколого-хозяйственных фондов: земельный, запасной, резервный,
разрабатываемый и охраняемый. Но если критерии выделения запасов торфа в
первые четыре фонда особых затруднений не вызывают, ввиду того, что они
базируются на требованиях к сырью соответствующих стандартов и
технических условий, то критерии выделения в охраняемый фонд - это предмет
научных исследований по каждой территории. Далее остановимся только на
характеристике охраняемого фонда.
Критерии выделения в охраняемый фонд - это предмет научных
исследований в особенности, для Западной Сибири, где процесс заболачивания
протекает очень активно, захватывая ежегодно 92 км2 [3].
Выше уже упоминалось, что за основу критериев выделения охраняемого
фонда принята методика, разработанная белорусскими учеными. Однако не все
показатели хорошо вписываются в природные условия Зауралья, которые
отличаются широкомасштабным заболачиванием территории. Здесь торфяным
плащом покрыты не только пониженные элементы рельефа, но и
водораздельные пространства. Например, общая заболоченность территории
Западно-Сибирской равнины площадью почти 3 млн. км2 в среднем составляет
50 %, достигая в отдельных речных бассейнах 70-80 %. Эти территории
характеризуются особым флористическим составом болотно-растительных
сообществ, значительным разнообразием свойств торфов, преобладанием
крупных торфяно-болотных систем, образовавшихся в результате слияния
большого числа болотных массивов и поэтому имеющих сложное строение
торфяных залежей.
Критерии выделения охраняемого фонда делятся на 3 группы:
I. Объекты научного значения: 1. Базы и стационары для наблюдений и
исследований; 2. Уникальные, а также характерные по стратиграфии и
растительному покрову месторождения;
II. Природоохранные объекты: 3. Воспроизводственные участки и места
обитания ценных в охотохозяйственном отношении видов животных; при этом
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отдается предпочтение торфяным месторождениям, находящимся на
территории
государственных лесоохотничьих и опытно-показательных
охотохозяйств, рыболовно-охотничьих баз и др.; 4. Месторождения с наличием
редких и исчезающих видов болотной флоры и фауны или их сообществ; 5.
Месторождения, используемые птицами для отдыха и питания во время
перелетов; 6. Месторождения, являющиеся зонами рекреации (места отдыха,
туристско-экскурсионные базы др.); 7. Месторождения, ценные в
бальнеологическом отношении; 8. Месторождения, расположенные в зеленых
зонах городов при заболоченности территории менее 20 %; 9. Месторождения
или их отдельные участки, пригодные для заготовки дикорастущих ягод,
главным образом, клюквы, при площади клюквенных участков не менее 10-25
% от площади месторождения и среднегодовом урожае клюквы не менее 100
кг/га; 10. Месторождения с богатыми ресурсами лекарственного сырья.
III. Водоохранные объекты: 11. Месторождения, с которых берут начало
реки, имеющие общенациональное или важное региональное значение; 12.
Месторождения, где подстилающий грунт сложен из песков или супесей; 13.
Месторождения, на территории которых или в непосредственной близости от
них расположены озера, имеющие научную, хозяйственную или
рекреационную ценность; 14. Месторождения с наличием на них родников,
используемых в курортологии или как источник питьевой воды с дебитом
свыше 0.2 л/с; 15. Месторождения долинного залегания, служащие для защиты
от эрозии пойм рек, сохранения нерестовых участков; 16. Месторождения,
расположенные в лесах и являющиеся регуляторами водного режима для
окружающей территории; 17. Месторождения,
расположенные на
водоразделах, сток с которых питает реки при среднегодовом расходе более 1
л/с по основному источнику.
Как можно сразу заметить, что часть критериев, например, п.п. 1-7, не
связанные
с
природно-климатическими
особенностями
регионов,
регламентируются соответствующими нормативными документами, и могут
использоваться на любой территории. Эти критерии можно назвать критериями
общего значения.
Другая группа критериев, например, п.п. 11-16, названные нами как
региональные, в условиях Западной Сибири требуют научных исследований.
Например, если выделять охраняемый фонд по наличию на болоте озер, как это
рекомендуется белорусскими учеными, то большая часть территории Западной
Сибири окажется охраняемой. Отсюда следует, что для территории,
характеризующейся преобладанием крупных болотных систем с высокой
заозеренностью и уникальной болотной гидрографической сетью, необходимо
разработать региональные критерии выделения охраняемого фонда.
Разделение торфяных ресурсов по ЭХФ проведено в Томской и
Новосибирской областях [4,5]. Так, например, в охраняемый фонд Томской
области в настоящее время входят 61 торфяное месторождение (планируется
довести до 140).
На примере Васюганского болота, площадь которого составляет 5 млн. га,
рассмотрим принятые дополнительные критерии. Направления использования
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разнородных участков крупного месторождения были определены по
известным закономерностям в распределении залежей разного строения. Так на
Васюганском болоте выделен участок, занимающий главный водораздел рек
Обь-Иртыш и несколько участков (отрогов), расположенных на водоразделах
рек Обского бассейна. Распределение такого гигантского месторождения по
ЭХФ не имеет аналогов не только в отечественной, но и в мировой практике. В
связи с этим был предложен поэтапный подход в определении направлений
рационального природопользования на Васюганском болоте. На первом этапе
часть болота отнесена в неиспользуемый фонд. Поскольку данное болото
расположено в трех торфяно-болотных провинциях, соответственно, оставлены
в естественном состоянии три водораздельных участка: Парбиг-Кенга,
расположенный в Бакчарской торфяно-болотной провинции; Чижапка-ЧузикАмелич, расположенный в Васюганской торфяно-болотной провинции; МахняКедровка, расположенный в Салымо-Юганской торфяно-болотной провинции.
При выборе перечисленных водораздельных участков руководствовались
следующими признаками: слабая освоенность территории, питание истоков рек
второго порядка, повышенная обводненность, наличие ценных охотничьепромысловых угодий или орехово-промысловых зон, относительно низкое
содержание ценных запасов сырья, низкие эксплуатационные качества залежи.
На последующих этапах, по мере накопления опыта и разработки критериев
выделения фондов, необходима коррекция в распределении Васюганского
болота по эколого-хозяйственным фондам.
В данном распределении Васюганского болота по ЭХФ не учтены два
фактора. Первый из них – целостность природных комплексов. Реализация
этого принципа по отношению к крупным торфяно-болотным системам
наталкивается на трудности выявления водного режима обособленных участков
в границах единой торфяно-болотной системы. Второй фактор – прогноз
изменения водного режима при хозяйственном освоении территории, в
особенности в больших масштабах (например, переброска стока северных рек).
Поскольку в настоящее время такая работа не проведена, нами использовались
более простые подходы. В частности, водоохранные участки выделяли по
следующим категориям: высокая обводненность участка водораздельного
болота, поверхность которого на 50% и более покрыта озерами; из участка
берут начало не менее двух рек 3 - 4-го порядка. В запасной фонд выделяли, в
основном, центральные участки водораздельного массива, имеющие наиболее
мощную и однородную залежь. Разрабатываемый и земельный фонд
располагали по периферийным участкам, сложенным пестрыми по строению
разнотипными залежами небольшой глубины.
В результате такого подхода часть Васюганского болота на водоразделе
Икса-Бакчар разделена на 10 участков: 4 из них составляют охраняемый фонд,
3 – запасной (металлургическое топливо и гидролизное сырье) и 3
периферийных мелкозалежных участка отведены под лесные угодья. Подобным
же образом проводилось распределение и остальной части Васюганской
болотной системы, а также других крупных торфяных болот Томской области.
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В заключение отметим: чтобы разработать критерии выделения
охраняемого фонда БЭС Западной Сибири, необходимы длительные
стационарные исследования в пределах бассейнов разных порядков. При
бассейновом подходе принимается во внимание соподчиненность
ландшафтных единиц в речном бассейне, являющемся функционально
целостной геосистемой. и состоящей из элементарных ландшафтных систем,
находящихся на различных гипсометрических уровнях и связанных между
собой потоками вещества и энергии. Это также должны быть комплексные
исследования, охватывающие широкий круг вопросов: от изучения
средообразующей роли болот до свойств торфов, слагающих торфяную залежь
и влияющих на круговорот элементов в биосфере. Такие исследования
позволили бы выделить зоны риска по параметрам заболачивания, определить
критерии и районировать территорию по эколого-хозяйственным фондам, а
также разработать модели прогноза функционирования БЭС при разных
уровнях антропогенного воздействия.
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ГІДРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ БОЛІТ
Т.В. Соловей
Державний інститут геології, м. Варшава, Польща
Постійне перезволоження суходолу є ключовим елементом у формуванні
боліт, а зокрема гідроморфному ґрунтоутворенні. Характерною рисою
гідроморфного ґрунтоутворення є розвиток процесів оглеєння і загальмований
розклад органічних залишків, накопичення органічних речовин і їх консервація
за умов дефіциту кисню в ґрунтовому середовищі та постійного
перезволоження (Трускавецький, 2010). Гідроморфні ґрунти (болотні і
заболочені) вважають атрибутивною ознакою перезволожених геосистем.
Об’єктивна ідентифікація і встановлення класифікаційної приналежності
перезволожених геосистем здійснюють переважно з урахуванням характеру
субстрату їх об’єктів, умов водно-мінерального живлення, специфіки хімічного
складу вод і геоморфологічної будови. Головне завдання нашої роботи –
показати роль особливостей водного живлення перезволожених геосистем в
розробці їх класифікаційної структуризації.
Виклад основного матеріалу. Актуальність проблеми вдосконалення
діагностико-класификаційної структури перезволожених геосистем є
незаперечною, незважаючи на багатий вітчизняний і світовий досвід.
Усесторонній аналіз літературних джерел [1-11], а також досвід з вивчення
морфології боліт, їх водних умов і режимів дозволили автору узагальнити і
вдосконалити гідрологічну класифікацію перезволожених геосистем. Існуючі
гідрологічні класифікації враховують наступні елементи водних умов
перезволожених геосистем: вид водного живлення; спосіб притоку і відтоку
вод; інтенсивність водообміну.
На підставі джерел водного живлення найбільш загально болота
поділяють на дві групи:
1) болота, що живляться виключно атмосферними водами;
2) болота зі змішаним живленням при участі підземних або поверхневих вод.
В Європі (Gilman, 1994; Hughes & Heathwaite, 1995) й Америці (Mitsch &
Gosselink, 2000; Johnson, 2000) першу групу боліт називають “bog”, другу –
“fen”. Gilvear i McInnes (1994) запропонували поділ боліт за джерелами водного
живлення на 4 типи:
1) омброгенні (ombrogenic) – залежні виключно від атмосферних опадів;
2) реогенні (rheogenic) – від поверхневих вод і атмосферних опадів;
3) мінерогенні (minerogenic) – від підземних вод і атмосферних опадів;
4) омнігенні (omnigenic) – від підземних, поверхневих вод і атмосферних
опадів.
На підставі напрямку руху води болота поділяють на дві групи:
1) топогенні (topogenous), де вода переміщується у вертикальному напрямку;
2) солігенні (soligenous) – домінує горизонтальний напрямок руху вод.
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Наступним підходом до гідрологічної класифікації боліт є врахування
інтенсивності водообміну. В загальному виділяють стагнаційний і промивний
режими водообміну. В першому випадку болотам властиві безстічні умови.
Враховуючи вищезазначені підходи, нами запропоновано схему гідрологічної
класифікації боліт (рис. 1-2).

Рисунок 1. Болота зі стагнаційним режимом водообміну
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Рисунок 2. Болота з промивним режимом водообміну
На надтиповому рівні слід виділити два класи боліт – стагнаційні і
промивні. Провідну роль надано цьому критерію з огляду на першорядне
значення у гідроморфному ґрунтоутворенні і формуванні геохімічної
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обстановки. Найістотніше вплив режиму водообміну позначається на глейових
процесах, інтенсивності накопичення органічних речовин і теригенного
матеріалу. У болотах зі стагнаційними (застійними) умовами рух вод
здійснюється у вертикальному напрямку, натомість у промивних – переважає
горизонтальне переміщення вод.
На типовому рівні болота діагностують за джерелом водного живлення.
Їх поділяють на омброгенні, реогенні, мінерогенні та омнігенні згідно
англомовної термінології.
В практиці об’єктивна ідентифікація водних умов та встановлення
класифікаційної приналежності боліт можлива завдяки воднобалансовим
дослідженням. Вивченню підлягають наступні складові водного балансу:
опади, притік і відтік поверхневих і підземних вод, випаровування.
Встановлено, що у випадку мінерогенних і омнігенних боліт у прихідній
частині водного балансу частка підземного живлення перевищує опади.
В більшості випадків утворення торфових боліт на території України
пов’язане з замуленням і заторфовуванням відкритих водоймищ, ставків, озер,
старорічищ, карстових блюдець та інших заповнених застійною водою
депресійних форм рельєфу. Натомість в цілому в Україні домінують болота з
промивним режимом водообміну. Вони розташовані, головним чином, в
гідрологічно активних зонах річкових долин, а також на територіях з
неоднорідним заляганням рівня підземних вод внаслідок складної геологічної
будови і поширення пластів з різним кутом нахилу і водопроникністю. Ці
болота пов’язані з постійним притоком підземних вод і поширені здебільшого в
місцях виходу водоносних горизонтів на поверхню.
Болота омбро- і реогенного типів не знайшли в Україні широкого
поширення (5%). За характером мінерального живлення – це оліготрофні і
близькі до них мезотрофні болота. Типові верхові оліготрофні болота з
характерною для них випуклою поверхнею і атмосферним живленням
зустрічаються тільки в Карпатах. В умовах моренно-зандрових рівнин Полісся
також можуть формуватися оліготрофні болота. В даному випадку утворення
сфагнових боліт пов’язано виключно з оліготрофністю мінеральної основи та
прісними підземними водами (мінералізація менша 200 мг/л), що живлять
болото. В загальному, омброгенні болота характерні для молодогляціального
рельєфу і гірських територій, зокрема котловин.
Розвиток боліт у молодогляціальному рельєфі нами досліджено на
території Польщі. В молодогляціальній зоні Польщі знаходиться найбільша
частка торфових боліт. У депресійний формах гляціального і
флювіогляціального рельєфу розповсюджені малі торфовища постозерного
типу. Характерним для них є велика потужність торфу (сягає навіть 10 м) і
залягання у підошві детритового сапропелю. Найчисленнішими у
молодогляціальній зоні є омброгенні оліготрофні торфовища.
Болота старогляціальної зони України (Полісся) і Польщі пов’язані з
заплавами рік, западинами зандрових рівнин. В більшості – це неторфові
евтрофні болота з мулистим або намулистим субстратом. Оліготрофні
омброгенні торфовища тут знаходяться в котловинних масивах вододільних
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поверхонь, а омні- і мінерогенні розвиваються на надзаплавних піщаних
терасах в умовах живлення ультрапрісними водами.
Висновки. Болота – це перезволожені геосистеми, які структурно і
функціонально є перехідними між типово суходільними й аквальними
комплексами. Болота за умовами водного живлення поділяються на стагнаційні
і промивні. На підставі джерел живлення болота класифікують на чотири типи
– омброгенні, реогенні, мінерогенні та омнігенні. Наведені критерії для
ідентифікації та гідрологічної класифікації боліт. Розробка комплексної
діагностико-класифікаційної структуризації боліт передбачає врахування, окрім
гідрологічних, низки інших критеріїв – ґрунтознавчих, ботанічних, геохімічних
і геоморфологічних.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ТОРФОВИДОБУВНОЇ
ГАЛУЗІ З ВРАХУВАННЯМ ПРИРОДООХОРОННИХ КРИТЕРІЇВ
О.І. Бондар1, В.В. Коніщук2, О.І. Дребот2, С.О. Гаврилов3,
В.К. Коновальчук4, О.І. Блінкова2, Н.А. Пашкевич5, Т.В. Шупова6
1

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Міністерства екології та природних ресурсів України,
2
Інституту агроекології і природокористування НААН,
3
Національний науковий центр «Інститут землеробства» НААН,
4
Інститут лісового та садово-паркового господарства
Національного університету біоресурсів і природокористування України,
5
Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України,
6
Національна академія аграрних наук України

В результаті польових експедицій та аналітичних лабораторнокамеральних досліджень боліт і торфовищ Волинської, Рівненської областей у
2011 році, на підставі виконання договору про науково-дослідну роботу
«Обґрунтування збалансованого розвитку торфовидобувної галузі з
врахуванням природоохоронних критеріїв (на прикладі державного
підприємства “Волиньторф”)» № ДР: 0111U007690 з ДП «Волиньторф»
Міністерства палива, енергетики та вугільної галузі України, визначені наукові
основи раціонального використання та обґрунтовано охорону торфових
ресурсів. Рекомендації впроваджуються на торфовидобувних заводах «Сойне»,
«Маневицький» Волинської області. Об’єкт дослідження – розроблені
родовища торфу та перспективні території торфовидобутку для ДП
«Волиньторф» у Волинській, Рівненській областях. Предмет дослідження –
процес торфовидобутку, його суспільно-економічне значення та екологічні
наслідки. Мета роботи – наукове обґрунтування перспектив раціонального
природокористування у торфовидобувній галузі, враховуючи принципи
збалансованого (сталого) розвитку територій і суспільства, а також передбачити
напрями оптимізації охорони природи, рекультивації, реабілітації екосистем.
Забезпечення збалансованого розвитку торфовидобувної галузі повинне
супроводжуватись науковим обґрунтуванням. Враховуючи важливе питання
сучасної енергетичної безпеки і створення нових робочих місць у сільських
населених пунктах представлений проект науково-дослідних робіт надзвичайно
актуальний. Визначені нові перспективні території для торфорозробок, а також
представлене наукове обґрунтування розширення екомережі регіону.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Застосовано
загальноприйняті
методи:
бібліографічний
огляд,
математично-статистичний аналіз, польові експедиції (в тому числі буріння
торфу, закладання шурфів, відбір зразків ґрунту і рослинності),
рекогносцирування, геоботанічні описи, маршрутні фауністичні обліки,
картування, світлова мікроскопія, камеральна обробка. Зроблено аналітичний
огляд екостану торфових ґрунтів та наведено дані щодо міжнародних
принципів охорони і визначення особливо цінних торфовищ. Використано
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рукописні матеріали власного звіту за 2011 рік та взято до уваги дані звіту НДР
«Обстеження торфородовищ Велике Багно (заказник місцевого значення
Граддівський) та Засвіття-Ситнелюк (загальнозоологічний заказник Локоття)»
(Поліська дослідна станція ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.
Соколовського», м. Луцьк, 2010 рік).
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Український концерн торфової промисловості «Укрторф» об’єднує в
своєму складі на правах дійсних членів концерну сім державних підприємств з
видобування й переробки торфу («Волиньторф», «Житомирторф», «Київторф»,
«Поділляторф», «Рівнеторф», «Сумиторф», «Чернігівторф»), Коростишівський
завод «Реммашторф», Українську інспекцію з контролю якості торфової
продукції та паливних брикетів «Укрінспаливо», та чотири асоційованих члени
концерну: Лопатинський та Стоянівський торфозаводи, ВАТ «ІваноФранківськ» та науково-виробниче підприємство «Промтех». Підприємства
концерну щороку видобувають 500÷550 тис. т торфу, з якого 30÷40 тис. т має
сільськогосподарське призначення, а решта – паливне. Кусковий паливний
торф виробляється у кількості 25÷30 тис. т, торфові паливні брикети – по
200÷250 тис. т на рік. Концерн виробляє науково-технічну політику торфової
галузі України, керує технічним переозброєнням виробництва, представляє
інтереси підприємств галузі в державних інституціях країни і в стосунках з
закордонними партнерами. «Волиньторф» це найбільше державне
підприємство з видобування й переробки торфу. Розташоване у Волинській
обл., (адміністрація в с. Прилісне Маневицького району), включає до свого
складу торфозаводи «Маневицький» та «Сойне». Річний обсяг видобутку торфу
складає 150÷180 тис. т, виробництво паливних торфобрикетів-60÷80 тис. т.
Згідно з Державним балансом запасів корисних копалин, складеним
Державною геологічною службою України, станом на 01.01.2011 р. торфові
ресурси України помірні (див. табл. 1).
Таблиця 1
Торфові ресурси України
Назва оцінюючих матеріалів

Одиниця виміру

Загальна кількість торфових родовищ, із них:
Розвідані, площею більше 10 га
Дрібноконтурні, площею до 10 га
Затоплені, забудовані і забруднені внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС
Прогнозні запаси торфу
Загальна площа торфовищ в нульовій межі
Загальна площа в межі промислової глибини
торфових покладів
Загальні геологічні запаси торфу в перерахунку на
40 % вологість, в тому числі :
розвіданих площею більше 10 га
балансові запаси торфу
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Кількість родовищ
Кількість родовищ
Кількість родовищ
Кількість родовищ

Кількість на
01.01.2011 р.
1986
822
218
85

Кількість родовищ
млн. га
тис. га

861
1,0
566,9

млрд. тонн

2,046

млн. тонн
млн. тонн

1347,5
794,9

Основні запаси торфу знаходяться в наступних областях: Волинська (21%),
Рівненська (18%), Чернігівська (12%), Київська (11%), Львівська (6%),
Хмельницька (6%), Сумська (5%), Житомирська (4%), решта областей – 4%. Із
розвіданих в Україні станом на 01.01.2011 р. запасів торфу 1347,5 млн. тонн
запаси по категоріям складають: А – 512,8 млн. тонн (64,6 %), В – 0,9 млн. тонн
(0,03 %), С1 – 187,8 млн. тонн (23,6 %), С – 93,4 млн. тонн (11,8 %). Станом на
01.01.2011 р. балансові запаси торфу (використання яких згідно з
установленими кондиціями економічно доцільне при існуючій технології) в
Україні складають 794,9 млн. тонн, позабалансові 552,5 млн. тонн. Згідно з
даними Геоінформ України станом на 01.01.2011 р. експлуатаційні площі
знаходяться на 44 родовищах загальною площею 32863 га, балансовими
запасами торфу 73956 тис. тонн і позабалансовими 5586 тис. тонн. Резервними
є 241 торфородовище площею 153616 га з балансовими запасами 434479 тис.
тонн і за балансовими – 73689 тис. тонн. Перспективними для розвідки є 199
торфородовищ площею 111296 га балансовими запасами торфу – 244115 тис.
тонн, позабалансовими 57199 тис. тонн. В зонах заповідників і заказників
налічується 42 торфородовища площею 50957 га, осушені торфородовища
становлять 166 одиниць площею 73676 га із позабалансовими запасами 215262
тис. тонн торфу. У відповідності з даними Укрземпроекту, який за дорученням
колишнього Мінсільгоспу розробив пропозиції «Про комплексне використання
торфових родовищ в Україні» в користуванні сільського господарства
знаходиться 772,2 тис. га торфових родовищ із яких 280,6 тис. га представлено
осушеними сільгоспугіддями, а решта площ зайнята малопродуктивними
сіножаттями, пасовищами, болотами та чагарниками. В користуванні
лісогосподарських господарств знаходиться 153,6 тис. га торфових родовищ,
більша частина яких також осушена. Одночасно в останні два десятиліття
значні зміни відбулися в землекористуванні торфодобувних підприємств
Державного концерну «Укрторф». Загальна площа для видобування торфу
становить зараз всього 8,0 тис. га, що значно менше одного відсотка від
загальної площі промислових запасів в Україні.
Видобуток та транспортування нафти, вугілля і природного газу
надзвичайно негативно впливають на природне середовище: повітря, воду,
ґрунт. Атомні електростанції мають високу потенційну небезпеку. Вплив
торфового виробництва на навколишнє середовище обмежене тільки локальним
ефектом підвищення навантаження на водні системи, запиленням повітря та
емісією газів, які виділяються при спалюванні торфу. Вода, що стікає з полів
торфовидобутку, не утримує отрутохімікатів або небезпечних бактерій. Заміна
традиційних видів палива, що ввозяться (кам’яного вугілля, мазуту) на торфові
види палива (фрезерний та кусковий торф, брикети і пів-брикети та інші)
дозволить значно знизити обсяги та кількість шкідливих викидів в атмосферу.
Зола, яка утворюється при спалюванні торфу, за своїми властивостями може
використовуватися як добриво, що поліпшує не тільки склад, але і структуру
ґрунтів. Це дозволяє значно знизити одночасно плату за шкідливі викиди в
атмосферу котельнями житлово-комунального господарства. Використання
торфу для утилізації відходів птахокомбінатів та тваринницьких ферм дає
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можливість отримати високоякісні торфопослідні, торфогнійні добрива, які є
екобезпечними, ефективними стимуляторами якості і продуктивності
сільськогосподарського виробництва. Збереження технічного потенціалу та
укріплення економіки торфової галузі дозволить також запозичити передові
зарубіжні технології з використання торфу в різних галузях економіки, в тому
числі в очисних спорудах житлових комплексів. Виробництво сорбентів на
основі торфу дасть змогу очистки питної води.
В результаті наукової польової експедиції з 3.10.2011 по 8.10.2011 року
було обстежено 44 об’єкти 18 природно-територіальних комплексів (див.
Перелік). Зроблено комплексну екологічну оцінку боліт, торфовищ, озер, річок,
лісів, а також заболочених урочищ, осушених земель і торфорозробок.
Перелік досліджених природно-територіальних комплексів:
1. Озеро Червище (Шині) із заболоченим плавом узбережжя, оз. Лісове (с.
Лобна, с. Віл, Любешівський р-н, Волинська обл.); 2. Черемський природний
заповідник (бол. Черемське, оз. Черемське, струмок Лісовий) (Маневицький рн, Волинська обл.); 3. Рівненський природний заповідник (бол. Коза-Березина,
бол. Ранина, р. Березина) (с. Більська Воля, Володимирецький р-н, Рівненська
обл.); 4. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Стохід», р.
Стохід (Маневицький, Камінь-Каширський, Любешівський райони, Волинська
обл.), 5. Болото Мале і Велике Ожиння (Пувризки) (с. Лишнівка, Маневицький
р-н); 6. Осушене торфовище, урочище «Копань», 1 км на зх. с. Тоболи (КаміньКаширський р-н.); 7. Осушене торфовище Веприк, оз. Веприк, оз. Гривенське
(с. Лишнівка, Маневицький р-н); 8. Бол. Біле, оз. Біле, оз. Святе (с. Карасин,
Маневицький р-н); 9. Бол. Сотно (Бірльоне), струмок Бігучий (Річиця) (с.
Карасин, Маневицький р-н); 10. Торфовище Засвіття, торфополя (урочище
П’ятикона) (с. Серхів, Маневицький р-н); 11. Озеро Локоття, торфовище
(заказник місцевого значення «Локоття»), р. Веселуха (с. Серхів, Маневицький
р-н); 12. Болото Заіванне, торфовище Сильнуха, торфовище Пруда, бол. Кілієв,
бол. Ждань (с. Серхів, с. Галузія, Маневицький р-н); 13. Торфовище Запасичі,
урочище Загребля, р. Березина, канали (с. Березино, Володимирецький р-н); 14.
Осушене торфовище, 1 км на північ від с. Городок (Маневицький р-н); 15.
Болота Бабінець, Люте, Сокольське, Плисковець (с. Нова Руда, Маневицький рн); 16. Озеро Болотне, осушене торфовище 2 км на південь від с. Троянівка
(Маневицький р-н); 17. Торфовище Вутишно, урочище Васильки (с. Довжиця,
Маневицький р-н); 18. Осушене торфовище, 4 км на захід від с. Граддя,
заказник місцевого значення «Граддівський» (с. Граддя, Маневицький р-н).
Враховуючи
обмежені
запаси
торфу
потрібно
застосувати
диверсифікаційний підхід розвитку державного підприємства «Волиньоторф».
Крім традиційного виробництва торфобрикетів, торфокрошки варто у
перспективі розглянути можливість вирощування біоенергетичних культур
(верби, злакові культури) на відпрацьованих родовищах торфу. Додаткові
потужності виробництва пелетів (гранул із біоенергетичних, технічних рослин)
сприятимуть залученню коштів і рекультивації земель.
Переваги комплексного використання торфових родовищ і торфу в
порівнянні з традиційними напрямками підтверджується економічними
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показниками: зниженням термінів окупності капіталовкладень, підвищенням
рентабельності виробництва, збільшенням фондовіддачі. Так, виробництво
однієї тонни фрезерного торфу в грошовому еквіваленті становить €20. При
спалюванні цієї кількості торфу можна отримати 2 Гкал тепла, вартість якого
€70-80, тоді як переробка 1 т торфу в рідкі гумінові добрива забезпечує
отримання 4 т продукту вартістю €280 за тонну, в сорбенти – 0,7 т вартістю
€1000 за тонну. Близькі за рентабельністю такі вироби як активоване торфове
вугілля, гуматовмісні кормові добавки та ряд інших. Теплотворна здатність
беззольної органічної речовини залежить від типу торфу – для низинних вона
наближається до 22,60 МДж/кг, тоді як для перехідного та верхового цей
показник у межах 23,0-24,0 МДж/кг.
Одним з шляхів рекультивації відпрацьованих торфових кар’єрів і
осушених земель є залучення їх для вирощування біоенергетичних культур,
оскільки у багатьох випадках вироблені торфовища виявляються непридатними
для ведення сільського господарства, що пов’язано з місцем його
розташуванням (на схилах вододілів, в заплавах річок і озер), де практично
неможливо відрегулювати водний режим. Крім того, дно таких кар’єрів може
бути вистелено водотривкими породами: сапропелями, мергелем, суглинками,
глинами і мореною, що теж заважає водному обміну. Нерентабельним буде
сільськогосподарське товаровиробництво якщо поклади представлені верховим
торфом, а ступінь розкладу залишкового шару корисних копалин менше 20 %.
Тому іде цілеспрямований пошук невибагливих культур, які мають добру
здатність до вегетативного розмноження; інтенсивне накопичення біомаси;
можливість зростання в умовах короткострокового перезволоження, високу
морозостійкість та опір шкідникам і хворобам.
Комплексне обстеження торфовищ включає опис біотичної компоненти
екосистем. Спостереження орнітофауни Маневицького району Волинської обл.
проведені 3-8 жовтня 2011 р., виявлено 35 видів птахів 6-ти рядів. Поведінкові
реакції птахів вказують на те, що більшість дендрофільних та навколоводних
видів знаходиться в стані прольоту, що і було передбачено. В основному,
птахи, які були відмічені, є звичайними, або масовими видами. Домінує в
більшості біотопів велика синиця (Parus major L.) та повзик (Sitta europaea L.).
Єдиний занесений до Червоної книги України вид птахів, який часто зустрічали
це сірий сорокопуд (Lanius excubitor L.). Крім нього, в лісовій частині
Черемського природного заповідника був відмічений Falco subbuteo L.
Для більшості осушених торфовищ була зафіксована незадовільна
пірогенна ситуація. Враховуючи тривале (до місяця) тління на вироблених
торфовищах, для забезпечення пожежної безпеки необхідно: підтримка в
робочому стані осушувальної системи, що існувала при розробці торфового
родовища; підтримка вологості торфу на рівні вище 50%; при рекультивації
земель – посів трав для створення сінокосів або посадки лісу (переважно
змішаного); розчищення і поглиблення існуючих ставків на вироблених картах.
Завершальним етапом розроблення торфових родовищ є рекультивація
земель. В умовах Полісся України вивчалися рослини різних сортів іноземної
селекції журавлини великоплідної, які завезені з республіки Білорусь. Були
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створені дослідні насадження журавлини великоплідної на відпрацьованих
торфовищах біля с. Вербівка Рівненської області, с. Секунь і Серхів у
Волинській області. Вивчалися сорти журавлини великоплідної (Vaccinium
macrocarpon Ait. (Pers): Бекуіт, Бен Лір, Бергман, Ерлі Блек, Франклін, Ховес,
Мак–Фарлін, Пілгрім, Стівенс, Уілкокс. Пізніше з республіки Білорусь був
завезений сорт рослин журавлини Блек Вейл. Середня врожайність ягід рослин
різних сортів журавлини великоплідної за період спостережень становила 0,30,8 кг/м2. Найбільша середня врожайність відмічена на дослідних ділянках
сортів Стівенс, Бергман, Уілкокс, Пілгрім, Бен Лір. Після добування торфу в
урочищах „Локоття” ( Маневицький район біля с. Галузія) у Волинськiй області
та «Засвіття», «Ситнелюк» (Володимирецький район Рівненської області)
залишаться вироблені торфовища. Частина цих земель – найбiльш кислих i
розташованих в цих урочищах пропонується використовувати для створення
плантацій журавлини великоплiдної. Нині існує 3 основні напрями
рекультивації земель після добування торфу: для вирощування
сільськогосподарських культур; для лісорозведення; створення водойм і рибних
господарств. Технічні вимоги до рекультивації земель та створення плантацій
журавлини наступні: на ділянці залишковий шар торфу – не менше 0,5 м; чеки
шириною 40-50 м; вирівнювання поверхні чеків частини обмеженої дамбою
кожного поля - +-5 см.; забезпечення можливості регулювання рівня ґрунтових
вод шлюзами на ділянках (чеках, картах): затоплення поверхні на – 30 см,
зниження від поверхні – до 1,0 м; піскування ділянок шаром піску 5-7 см;
наявність водойми з водою для затоплення ділянок і поливу рослин в
необхідній кількості. Вартість посадкового матеріалу – 4-5 тис. доларів США
на 1 га. До плантації необхідно передбачити підведення електролінії 220 вольт.
Планова урожайність плантації: 5-10 т/га. Окупність плантації на 3-5 рік після
початку масового плодоношення рослин.
Для ефективної роботи державного підприємства «Волиньторф» із
врахуванням природоохоронних критеріїв, соціально-економічних пріоритетів
доцільно визначити стратегічний багаторічний план розвитку. Після
проведення науково-дослідних робіт, польових експедиційних досліджень
фахівцями різних напрямів (екологія, географія, ботаніка, зоологія, орнітологія,
сільське господарство, лісівництво, ґрунтознавство) визначено перспективні
території торфовидобутку підприємства «Волиньторф»: торфовища біля села
Галузія (Маневицький район Волинської області), на захід від села Березина
(Володимирецький район Рівненської області). Рекомендовано зняти
природоохоронний статус заказників місцевого значення «Локоття» і
«Граддівський», оскільки природні комплекси не представляють вагомої
екосозологічної цінності. Крім того екосистеми заповідних об’єктів дуже
порушені внаслідок антропогенної діяльності, проявляється поширення
адвентивних, рудеральних видів. Дуже рідкісних, зникаючих рослин і тварин не
було виявлено. Натомість зафіксовано підвищену пірогенну загрозу, масове
порушення заповідного режиму (рибальство, сінокосіння, випаси, рілля, тощо).
Два заказника в минулому інтенсивно осушені й не представляють типові
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(автохтонні), або унікальні ландшафти Поліської низовини. Раціонально
завершити комплекс осушувально-меліоративних робіт та провести
торфовидобуток на цих родовищах. Реабілітації потребує озеро Локоття, яке
після очищення від мулу і використання цінного діатомового сапропелю варто
відновити. Крім традиційного виробництва торфобрикетів, торфокрошки варто
у перспективі розглянути можливість вирощування біоенергетичних культур на
відпрацьованих родовищах торфу. Додаткові потужності виробництва пелетів
сприятимуть залученню коштів і рекультивації земель, а стави будуть
накопичувати детрит. При проведенні торфовидобувних робіт в районі боліт
Заіванне, Запасичі, Кілієв, Локоття потрібно мінімізувати вплив на зміну
гідрологічного режиму басейнів річок Веселуха і Березина. Шлюзо-дамбове
регулювання скиду води на північ від потенційних торфорозробок знівелює
ймовірний негативний вплив на водно-болотні екосистеми Черемського і
Рівненського природних заповідників. Родовище верхового торфу урочища
Вутишно (потужність покладів до 6 метрів) на відміну від більшості торфів
мезотрофного типу осоково-сфагнового складу, може експлуатуватись не лише
фрезерним способом на паливо, а також як органічне добриво для сільського
господарства, садівництва, квітникарства.
Екосозологічно цінними біогеоценозами визначено: озера Біле, Святе із
прилеглими болотами, рекомендовано створити заказник місцевого значення
«Біле-Святе» зважаючи на зростання регіонально рідкісних рослин (росичка
круглолиста, ринхоспора біла, їжача голівка мала), видів Червоної книги
України (шейхцерія болотна, осока стрункокореневищна, пухирник малий і
середній); комплекс мезотрофно-оліготрофних боліт біля гирла річки Осина
басейну Стоходу поруч із Рамсарським угіддям «Прип’ять-Стохід»,
рекомендовано створити заказник загальнодержавного значення «Троянівські
болота» (болота Бабінець, Люте, Сокольське, Плисковець та озера Болотне,
Вино), оскільки тут відмічено ряд зникаючих видів рослин Червоної книги
України (хара витончена, скорпідій скорпіоновидний, шейхцерія болотна,
верби чорнична і лапландська, пухирники малий і середній); озера Червище
(Шині), Лісове із болотами Велике, Мале Ожиння та рамсарське угіддя
заказник «Стохід» запропоновано включити до Черемського природного
заповідника; заплава річки Західний Буг у середній течії (заказники Прибужжя,
Новосілки, Луга, Устилузький, Ішівський, Бистряки, Буг, озеро Ягодинське)
має бути національним природним парком «Західне Побужжя».
Торфовища крім унікального фіто-, зоо-, ландшафтного різноманіття
відіграють важливу ґрунтозахисну, гідроутворюючу функцію, забезпечують
поглинання парникових газів, є родовищами торфу як умовно
відновлювального органогенного палива, добрива і хімічної сировини, це
важливі резервати ягідників, лікарських трав, торфові відклади цінні для
палеоекологічних досліджень.
Концепція збалансованого розвитку водно-болотних угідь повинна
базуватись на сучасній методологічній основі та реалізовуватись за чітким
стратегічним міжнародним планом. У зв’язку з цим, зокрема на Україні,
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потрібно провести оновлений кадастр боліт, торфовищ, а також забезпечити
ефективний фоновий моніторинг екологічних змін.
На міжнародному рівні чітко визначенні особливо цінні водно-болотні
угіддя, які включені до Рамсарського списку і охороняються згідно
«Рамсарської конвенції». Директивою 92/47 Європейського Союзу затверджено
перелік рідкісних болотних біотопів, які потребують збереження. Крім
гелофільних фітоугруповань Зеленої книги в Україні особливої охорони
потребують карбонатні торфові болота із специфічними зникаючими видами
флори, постлімнеальні осоково-сфагнові болота із журавлиною болотною,
гірські карпатські торфовища, алкалітрофні та подові болота, водно-болотні
угіддя у місцях витоку річок, заболочені плави озер.
ВИСНОВКИ
1. З метою раціонального використання природних ресурсів, зокрема
торфових, а також забезпечення збалансованого розвитку території наукове
обґрунтування, методичні рекомендації функціонування торфовидобувної
галузі є визначальними. Вперше запропоновано концепцію збалансованого
розвитку боліт і торфовищ, їх раціонального використання, визначено критерії
охорони раритетних гелоландшафтів.
2. Стабільне функціонування торфовидобувної галузі на прикладі
державного підприємства «Волиньторф» забезпечить збалансований соціальноекономічний розвиток фінансово дотаційного Маневицького району.
3. Ескалація (вибирання) торфу на деградованих постмеліоровано
осушених територіях економічно вигідна та екологічно безпечна, оскільки
забезпечує подальшу рекультивацію земель і реабілітацію екосистем, мінімізує
пилові бурі, пірогенну загрозу, зменшує міграцію радіонуклідів та інших
полютантів. Реабілітовані відпрацьовані торфовища із створеними ягідниками,
мисливськими угіддями, ставами, лісами, розсадниками лікарських трав
зменшать антропічне навантаження на природно-заповідні об’єкти.
4. Перспективними для торфовидобутку Маневицьким заводом можуть
стати осушені урочища Татерюха, Подноватки, Шибунки на захід від села
Соф’янівка Маневицького району, а також торфовища Вутишно і Граддівське.
Перспективними для торфовидобутку заводом Сойне можуть стати урочища
Локоття, Запасичі, Кілієв на схід від села Галузія Маневицького району. В
цьому районі необхідно відновити озеро Локоття, забезпечити стабільний
гідрорежим річок Веселуха, Березина. Переважна більшість відпрацьованих
торфорозробок може відновлюватись самовільно через заліснення і залуження.
Проте, у місцях формування витоку струмків, річок потрібно створювати
каскад ставів із шлюзовим регулюванням гідрорежиму каналів.
5. Повторне заболочення шляхом прямого обводнення осушених земель не
ефективне і небезпечне через утворення нетипових фітоценозів із
рудеральними видами. У регіоні досліджень найбільш ефективні напрями
рекультивації, реабілітації відпрацьованих торфорозробок: заліснення (самосів,
штучні посадки), створення плантацій ягідників (журавлина крупноплода,
лохина високоросла), формування мисливських угідь, висаджування
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біоенергетичних рослин (верби, злаки), створення каскаду ставів для
риборозведення, залуження під багаторічні трави на випас худоби і як сіножаті,
рілля для сільськогосподарських робіт, висівання лікарських трав.
Бондар О.И., Конищук В.В., Дребот О.И., Гаврилов С.О., Коновальчук
В.К., Блинкова Е.И., Пашкевич Н.А., Шупова Т.В. Обоснование устойчивого
развития торфодобывающей промышленности с учетом природоохранных
критериев.
Определены
перспективы
рационального
природопользования
торфодобывающей промышленности, учитывая принципы устойчивого
развития территории, а также обоснованы направления оптимизации охраны
природы, рекультивации, реабилитации торфяно-болотных экосистем на
примере государственного предприятия «Волыньторф».
Bondar O.I., Konishchuk V.V., Drebot O.I., Gavrilov S.O., Konovalchuk V.K.,
Blinkova E.I., Pashkevich N.A., Shupova T.V. The Motivation of the sustainable
development peat industry with provision for natural protection criterion.
Is determined prospects rational environmental management peat industry,
considering principles of the sustainable development of the territory, as well as is
motivated directions to optimization guard natures, recultivation & rehabilitation
peat-marsh ecosystems on example of the state enterprise «Volyntorf».
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НАУКОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ БОЛІТ,
ТОРФОВИЩ І ОСУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ
О.І. Бондар1, В.В. Коніщук2
1 – Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління,
Міністерство екології та природних ресурсів України
2 – Інститут агроекології і природокористування,
Національна академія аграрних наук України

Вперше представлено форму екологічного паспорту боліт, торфовищ і
осушених земель України, з метою їх комплексного вивчення, моніторингу,
раціонального використання. Обґрунтовано методику, підходи і критерії
кадастру водно-болотних угідь, а також основи системного екологічного
аналізу ветландів, петландів. Запропоновано шляхи рекультивації, реабілітації
осушених земель. Визначено категорії боліт, торфовищ які потребують
охорони. Акцентовано увагу на необхідність теоретичного вдосконалення
Водного і Земельного кодексів України.
Раціональне, екобезпечне природокористування, збалансований розвиток,
охорона і відтворення будь-якої просторово-територіальної екосистеми
(біогеоценозу) в концепції наукового обґрунтування визначаються на основі
вихідних даних про об’єкт. Крім загальної фізико-географічної характеристики,
оцінки антропогенного впливу, перспектив змін дуже важливо оперувати
конкретними показниками початкового екологічного стану природотериторіального комплексу. Водно-болотні, угіддя, торфовища – одні з
найбільш динамічних екосистем, окрім того їх середовищеутворюючі
компоненти (вода, ґрунт, торф, рослинність, ін.) дуже вразливі до негативних
факторів. Тому, кадастр основних екологічних (фізичних, хімічних, біотичних,
тощо) показників боліт, торфовищ і осушених земель України, як однієї з
найменш забезпечених водно-болотними, торфовими ресурсами країни Європи,
важливе та актуальне питання. Досі науково обґрунтована схема екологічної
паспортизації боліт і торфовищ не розроблялась. Вперше про актуальність
цього напряму нами було акцентовано увагу в 2011 році [1]. Після теоретикометодологічного етапу, реальне впровадження ефективного моніторингу і
об’єктивного кадастру боліт, торфовищ, осушених агроландшафтів можна
здійснити через механізми нормативно-правової бази. Крім того для різних
регіонів повинен бути один уніфікований принцип, підхід та методичні
рекомендації екологічної паспортизації.
Основна мета нашого наукового дослідження – розроблення
універсального екологічного паспорту боліт, торфовищ на основі
екосистемного підходу та збалансованого, екобезпечного природокористування
із врахуванням екосозологічних критеріїв. Розробка наукових та нормативнометодичних основ ведення фонового екологічного моніторингу може базуватись на
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екологічній паспортизації. Екологічний паспорт екосистеми стане вихідним
матеріалом багаторічного моніторингу стану довкілля й екосистеми зокрема.
Поняття про екологічний паспорт території, підприємства чи іншого
об’єкту природно-антропогенного комплексу вживається в Україні понад 10
років. Необхідність розробки екологічного паспорту беззаперечна, проте
нормативні акти, що регламентують порядок розробки екологічного паспорту
до кінця не визначені. Зміст і основні джерела інформації для побудови
екологічного паспорту промислового об’єкту і території відображають
взаємодію об’єкту природно-антропогенного комплексу із навколишнім
середовищем. Екологічний паспорт підприємства, короткий огляд основних
розділів, що подаються в типовому екологічному паспорті підприємства
наступний: загальні відомості про підприємство, коротка характеристика
прилеглих земельних ділянок; природно-кліматична характеристика району
розташування підприємства; характеристика використання підприємством
земельних ресурсів; короткий опис технології виробництва, відомості про
продукцію, сировину, складання балансової схеми матеріальних потоків;
використання земельних ресурсів на підприємстві; енергетичний баланс
підприємства; складання схеми енергопотоків на виробництві; інвентаризація
джерел викиду забруднюючих речовин підприємства; характеристика систем
водозабору, водообігу і водовідведення, водоочисних споруд та систем
циклічного водообігу; характеристика відходів підприємства, місць
складування та накопичення відходів; характеристика заходів по рекультивації
земель та транспортної інфраструктури підприємства; розрахунки платежів
підприємства за викиди, скиди в навколишнє середовище і розміщення
відходів. Наразі, проводиться гносеологічний пошук прийнятних компромісів
між навколишнім природним середовищем, суспільством і виробництвом
(економікою), інтереси яких знаходяться у постійному протиріччі.
В антропоцентричний період вивчення і розвиток боліт визначалось
потребами видобувних, переробних галузей промисловості, а в сучасний
екоцентричний період враховується раціональний, екобезпечний ресурсний
потенціал, екологічні, природоохоронні, культурні аспекти. Тому, в розрізі
паспортизації торфово-болотних об’єктів, дуже важливо зафіксувати і
систематизувати уявлення про природо-територіальні комплекси, встановити їх
індивідуальні особливості, культурне, господарське, природоохоронне
значення, визначити параметри і оптимальний спосіб їх збалансованого
використання.
У нашому дослідженні розглянуто комплекс різних типів екосистем,
оскільки всі вони мають спільний генезис і пов’язані у розвитку сукцесійним
рядом: гідроекосистема → болото → торфовище → осушені землі →
деградовані урочища із потребою рекультивації. У скороченому варіанті
сукцесійний ряд виглядає так: ветланд → пітланд → бедланд. Звісно є різні
варіанти подальшого розвитку, в тому числі повторне заболочення
(реабілітація), заліснення, створення каскаду ставів, пасовищ тощо. Природна
модель розвитку водно-болотних угідь (ветландів) базується на
седиментаційно-седентаційному
принципі
осадоутворення.
Торфовище
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формується на базі відмерлого, частково розкладеного рослинного субстрату і
диференціюється залежно від екоумов, видів флори та фауни,
гідромінерального живлення, погодно-кліматичних умов, тощо. Екологогенетичний підхід дуже важливий у методиці визначення походження торфової
системи. Наприклад постлімнеальне (післяозерне), постпотамне (післярічкове),
плакорне (на вододілі) болото дають уявлення про специфіку їх розвитку і
екологічні особливості. Важливо також мати дані про тип водно-мінерального
живлення (евтрофне, мезотрофне, оліготрофне) та ботанічний склад
фітоценозу.
З 1995 року щорічно готується звіт «Екологічний паспорт області» який
затверджується Державним управлінням охорони навколишнього природного
середовища в областях та направляється в Міністерство екології та природних
ресурсів України. Основні розділи екологічного паспорту області наступні:
загальна характеристика; чисельність населення; фізико-географічна
характеристика; виробничий комплекс; перелік екологічно небезпечних
об’єктів; атмосферне повітря; водні ресурси; земельні ресурси; лісові ресурси;
надра; тваринний і рослинний світ; природно-заповідний фонд; формування
екологічної мережі; поводження з відходами та небезпечними хімічними
речовинами; поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки; поводження з
небезпечними хімічними речовинами; тверді побутові відходи; поводження з
непридатними та забороненими до використання пестицидами та
отрутохімікатами; радіаційна безпека; моніторинг довкілля; державний
контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства; структура
держуправління та держекоінспекції; міжнародне співробітництво; планування
природоохоронної діяльності; найважливіші екологічні проблеми регіону.
Екологічна паспортизація екосистем (в т.ч. боліт, торфовищ) тісно
пов’язана із державним моніторингом стану довкілля. Методичне забезпечення
фонового моніторингу розроблене [4], але в окремих випадках має свою
специфіку. В Україні забезпечується функціонування державної системи
моніторингу довкілля. Законом України «Про охорону навколишнього
природного середовища» (ст.20, 22) передбачено створення державної системи
моніторингу довкілля (далі – ДСМД) та проведення спостережень за станом
навколишнього природного середовища, рівнем його забруднення. Виконання
цих функцій покладено на Мінприроди та інші центральні органи виконавчої
влади, які є суб’єктами державної системи моніторингу довкілля, а також
підприємства, установи та організації, діяльність яких призводить або може
призвести до погіршення стану довкілля. Основні принципи функціонування
ДСМД визначені у постанові Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391
«Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля».
На даний час, у державній системі моніторингу довкілля (далі – ДСМД) функції
і задачі спостережень та інформаційного забезпечення виконують 8 суб’єктів
системи моніторингу: Мінприроди, МНС, МОЗ, Мінагрополітики,
Мінжитлокомунгосп, Держводгосп, Держкомлісгосп, Держкомзем. Основні
нормативні акти, що регламентують моніторинг об’єктів довкілля визначаються
постановами Кабінету Міністрів України. Проводиться моніторинг якості
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повітря, стану вод суші, прибережних вод, якості морської води в зонах
рекреаційного та оздоровчого водокористування, стану ґрунтів, показників
біотичного різноманіття, лісової рослинності, радіаційного випромінювання.
Регулярні спостереження за станом екосистем, окремих їхніх компонентів,
дозволяють стежити за динамікою природних процесів і реакцією на різні
форми господарської діяльності проводити ретроспективний і перспективний
аналіз обстановки, вчасно попереджати небажані наслідки. Актуальність
створення систем моніторингу будь-якого рівня (як локального так і
регіонального) і успішна діяльність їх у майбутньому залежить від наявності
споживачів інформації, їхньої підготовленості до сприйняття одержуваних
даних і серйозністю намірів регулярного використання даних моніторингу в
повсякденній і плановій діяльності.
Зафіксовані показники екосистеми необхідні для порівняння із зміненими
даними протягом певного періоду, в такий спосіб ці дані будуть аргументом в
обґрунтуванні перспектив розвитку об’єкту та його компонентів. В Україні
нажаль досі немає сучасного зведеного кадастру боліт, торфовищ і комплексів
осушених земель. Започаткувавши процес паспортизації буде достовірно
визначено кількість зниклих боліт, оцінено ступінь деградаційних процесів
після осушувальної меліорації, прослідковано спрямованість сукцесій. Саме
основне – на базі екологічної паспортизації одних з найбільше вразливих
екосистем (ветландів і пітландів) буде запропоновано стратегію їх
збалансованого розвитку.
Болота, торфовища, осушені землі – в такій послідовності може
відбуватися сукцесійний ряд, або антропогенна трансформація природного
комплексу. Але є болота в яких не утворюється торф, зокрема приморські,
плавневі у степовій зоні, тощо. Осушені землі в минулому могли бути
заплавними луками, або заболоченим лісом. Тому для цілей рекультивації,
реабілітації земель і водних екосистем варто володіти інформацією про їх
початковий стан. З цією метою крім аналізу бібліографії застосовують
палеоекологічні методи, реконструкційне моделювання, інше. Проте, цілком
очевидно що більш повна інформація може бути в разі наявності екологічного
паспорту. Цей процес трудомісткий і довготривалий, але актуальний,
перспективний, вкрай необхідний з огляду екобезпеки.
Основні засади (Стратегія) Державної екологічної політики України на
період до 2020 року [9, 12] мають декларативний характер і нажаль, там нічого
конкретного не вказано про план дій щодо кадастру боліт і торфовищ. В
екологічній стратегії України до 2020 року передбачена охорона водних
ресурсів, зокрема реформування системи державного управління в галузі
охорони та раціонального використання вод шляхом впровадження
інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом,
зазначено, що до 2020 року буде забезпечено рекультивацію земель на площі не
менше 4,3 тисячі гектарів. Але, нажаль нічого не сказано про водно-болотні
угіддя, торфовища і наслідки ксерофітизації після осушення та змін клімату,
при тому що Україна найменше в Європі забезпечена водними ресурсами.
Болота і торфовища не лише забезпечують формування водних ресурсів, це
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осередки специфічного біорізноманіття, потужна сировинна база із запасами
корисних копалин. Сучасний інтерес суспільства до водних екосистем
визначається: інтенсивним залученням в господарський обіг водних ресурсів,
докорінною зміною природних умов їх формування завдяки антропогенній
перебудові і освоєнню ландшафтів водних басейнів; стурбованістю суспільства
зменшенням біорізноманіття річкових, озерних, болотних та заплавних
екосистем та необхідністю його відновлення, збереження на всіх рівнях
(генетичному, видовому, біоценотичному, ландшафтному) як основи
стабілізації функціонування водних екосистем і їх стійкого розвитку.
Згідно ст. 3 Водного кодексу України усі води (водні об’єкти) на території
України становлять її водний фонд. До водного фонду України належать: 1)
поверхневі води: природні водойми (озера); водотоки (річки, струмки); штучні
водойми (водосховища, ставки) і канали; інші водні об’єкти; 2) підземні води та
джерела; 3) внутрішні морські води та територіальне море. До земель водного
фонду (ст. 4) належать землі, зайняті: морями, річками, озерами,
водосховищами, іншими водоймами, болотами, а також островами;
прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм;
гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також
землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних
шляхів. Цікаво, що в окремих випадках торфовища і осушені землі можуть бути
зазначені як у водному так і земельному фонді. Поверхня території України
почленована густою сіткою річок, більшість яких тече на південь в Чорне і
Азовське море, і лише 2% її площі належить до басейну Балтійського моря.
Всього в Україні за уточненими даними налічується 63115 річок, в тому числі
малих (площа водозбору до 2000 км2) – 63029 /99%/, середніх (площа водозбору
від 2001 до 50000 км2) – 77, великих (площа водозбору більше 50000 км2/ – 9.
Загальна довжина річок становить 206,4 тис. км. Всього в Україні малих річок,
що мають довжину 10 км і більше – 3212, їх загальна довжина близько 74 тис.
км. За інформацією Держкомзему України, площа земель, зайнятих
територіальними морськими водами становить 154,4 тис. га, островами –0,1
тис. га, прибережними смугами, винесеними в натуру вздовж річок – 183,2 та
навколо водойм – 26,5 тис. га. Згідно Державного Земельного кадастру України
за станом на 01.01.1996 р. площа перезволожених і заболочених земель складає
3630,5 тис. га. Площа боліт з відкритою водною поверхнею становить 931 тис.
га, в тому числі 37 тис. га верхових боліт. Проте, статистичні дані не завжди
достовірні й потребують уточнення. Проведений науковий кадастр боліт і
торфовищ у минулому [2, 16, 18], в даний час фактично не оновлюється.
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №537 від 14.07.1993 р. “Про
розвиток меліорації та поліпшення екологічного стану меліорованих земель у
1994-2000 роках передбачалось ввести в експлуатацію 170 тис. га осушених
земель і забезпечити реконструкцію систем на площі 212 тис. га, тобто
пріоритетне завдання галузі полягає в покращенні екологічного стану
меліорованих земель. Разом тим програма виконується далеко не в повній мірі
через відсутності коштів.
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Проведення екологічної паспортизації боліт, торфовищ і осушених земель
пов’язане з функціонуванням державної системи екологічного аудиту,
моніторингу довкілля України. Законом України «Про охорону навколишнього
природного середовища» (ст. 20, 22) передбачено створення державної системи
моніторингу довкілля (далі – ДСМД) та проведення спостережень за станом
навколишнього природного середовища, рівнем його забруднення. Виконання
цих функцій покладено на Мінприроди та інші центральні органи виконавчої
влади, які є суб’єктами державної системи моніторингу довкілля, а також
підприємства, установи та організації, діяльність яких призводить або може
призвести до погіршення стану довкілля.
Основні принципи функціонування ДСМД визначені у постанови Кабінету
Міністрів України від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження Положення про
державну систему моніторингу довкілля». У державній системі моніторингу
довкілля функції і задачі спостережень та інформаційного забезпечення
виконують 8 суб’єктів системи моніторингу: Мінприроди, МНС, МОЗ,
Мінагрополітики, Мінжитлокомунгосп, Держводгосп, Держкомлісгосп,
Держкомзем.
Фактично різні аспекти загальнодержавного моніторингу якості повітря,
стану вод суші, прибережних вод, стану ґрунтів, біотичного різноманіття,
радіаційного випромінювання прямо або опосередковано стосуються стану
ветландів і петландів та можуть вважатися одними із базових вихідних даних.
Але моніторинг це система постійного спостереження і фіксування конкретних
показників за загальноприйнятою методикою, зрозуміло що для всіх водноболотних, торфових угідь забезпечити такі дослідження не реально й вони
стосуються або об’єктів природо-заповідного фонду, або територій які
розробляються як торфові родовища, або як агроландшафти у структурі
сільгоспугідь.
З метою визначення впливу підприємств на навколишнє середовище і
контролю за дотриманням природоохоронних норм і правил у процесі
господарської
діяльності
розробляється
екологічний
паспорт
сільськогосподарських підприємств. Екологічний паспорт промислового
підприємства – це нормативно-технічний документ, у якому міститься
інформація про використання природних ресурсів і визначається вплив
виробництва на навколишнє середовище. Екологічний паспорт розробляє
підприємство за рахунок власних коштів, затверджує його керівник
підприємства. Узгоджений з органами місцевого самоврядування і
природоохоронними органами, екологічний паспорт підлягає реєстрації.
Основу розробки екологічного паспорта становлять узгоджені і затверджені
показники виробництва, проекти розрахунків гранично допустимих викидів і
скидів, дозвіл на природокористування, паспорти газо- і водоочисних споруд і
обладнання з утилізації і використання відходів, державна статистична
звітність, інвентаризація джерел забруднення, нормативно-технічні документи.
Екологічний паспорт доповнюють і коригують при змінах технології
виробництва, заміні устаткування тощо. Екологічний паспорт складається з
таких розділів: загальні відомості про підприємство; природно-кліматична
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характеристика району розташування підприємства; відомості про технологію
виробництва, схеми руху матеріалів, характеристика сировини, матеріальних та
енергетичних ресурсів; характеристика земельних ресурсів і ділянки, на якій
розташоване
підприємство;
характеристика
викидів
в
атмосферу;
характеристика водоспоживання і водовідведення; характеристика відходів
виробництва, рекультивації порушених земель, транспорту підприємства;
характеристика екологічної діяльності підприємства, в тому числі витрати на
природоохоронні заходи, платежі за викиди і скиди забруднюючих речовин, за
використання природних ресурсів, розміщення відходів виробництва. Цей
процес пов’язаний із сертифікацією екобезпочної агропродукції.
Згідно з Держстандартом 17.0.0.04-90 «Екологічний паспорт промислового
підприємства» метою екологічної паспортизації є:
- встановлення кількісних та якісних характеристик природокористування
(сировини, палива, енергії), а також кількісних та якісних характеристик
забруднення природного середовища викидами, стоками, відходами,
випромінюваннями;
- отримання питомих показників природокористування та забруднення довкілля
підприємством, котрі дозволяють аналізувати використовувані підприємством
технології та обладнання порівняно з кращими вітчизняними і зарубіжними
взірцями, а також відомості про шкоду, що завдається підприємством.
За результатами екологічної паспортизації підприємств оцінюють вплив
викидів, відходів забруднюючих речовин на навколишнє середовище та
здоров’я населення, а також визначають плату за природокористування та
плату за забруднення довкілля; встановлюють підприємству гранично
допустимі норми викидів, скидів, відходів забруднюючих речовин, планують
природоохоронні заходи та оцінюють їхню ефективність; здійснюють
експертизу проектів реконструкції підприємств; контролюють та оцінюють
рівень дотримання підприємствами законодавства, норм та правил в галузі
охорони природи; реалізують заходи щодо підвищення ефективності
використання природних ресурсів, енергії та вторинних ресурсів. При
складанні екологічного паспорта використовують основні показники
виробництва, результати інвентаризації викидів забруднюючих речовин в
атмосферу, норми гранично допустимих або тимчасово погоджених викидів,
дозвіл на природокористування, результати інвентаризації стоків, норми
гранично допустимих або тимчасово погоджених стоків, паспорт газоочисного
обладнання, паспорт водоочисного обладнання, класифікатори галузей,
підприємств, статистичні звітні документи (звіти про охорону атмосферного
повітря, про використання води, звіт про рекультивацію земель, зняття та
використання природоохоронного шару землі, відомість інвентаризації
токсичних промислових викидів, що підлягають використанню, знезараженню
та захороненню, про утворення, використання вторинної сировини, про
виконання плану перевезення або виробництва продукції, про поточні видатки
на охорону та раціональне використання природних ресурсів; журнали обліку
роботи котелень, газоочисного та водоочисного обладнання тощо), стандарти в
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галузі охорони природи і поліпшення використання природних ресурсів та інші
нормативно-технічні документи.
Структура та зміст екологічного паспорта: титульний лист; загальні
відомості про підприємство та його реквізити; короткі природно-кліматичні
характеристики району розташування підприємства, опис технології
виробництва, відомості про продукцію; балансова схема матеріальних потоків;
відомості про використання матеріальних та енергетичних ресурсів, викиди в
атмосферу, водоспоживання та водовід ведення, відходи; відомості про
рекультивацію порушених земель; про транспорт підприємства; про екологоекономічну діяльність підприємства.
Нещодавно запропоновано концепцію методики створення екологічних
паспортів заповідних об’єктів [8]. Є певні напрацювання щодо моніторингу
торфовищ [17] і фактично екологічної паспортизації у системі
агропромислового комплексу [19].
Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №347 «Про
затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення
берегових смуг водних шляхів та користування ними» (із змінами і
доповненнями внесеними від 24.01.2002 №72). Основними джерелами вихідної
інформації для складання паспортів річок є: матеріали комплексних польових
обстежень річок та їх басейнів; дані багаторічних спостережень за режимом
поверхневих і підземних вод; відомості про природні умови регіону; архівні
матеріали про екстремальні показники гідрометеорологічних характеристик;
матеріали інженерно-гідрометеорологічних і спеціальних експедиційних
досліджень; топографічні та тематичні карти й плани, складені за матеріалами
аерофотозйомок; дані водообліку, Державний водний кадастр; схеми
комплексного використання та охорони водних ресурсів; Державний земельний
кадастр та природно-сільськогосподарське районування території басейну
річки; фондові й оперативні дані наукових та проектних організацій.
В Російській федерації наказом Міністерства палива і енергетики
затверджено і введено в дію «Інструкцію про паспортизацію торфових
покладів» від 27.07.1999 р. № 248. У Радянському Союзі був затверджений
офіційний стандарт «Торф. Методи визначення ботанічного складу і ступеня
розкладу» ГОСТ 28245-89. Він визначав спосіб відбору проб за ГОСТ 17644 і
оформлення технічної документації, затвердженої в установленому порядку.
В Білорусії для кадастру торфового родовища з метою збереження
ландшафтного і біотичного різноманіття визначено загальну структуру опису:
1. умови розташування об’єкта (назва, номер, площа, адміністративне
розташування, географічні координати), 2. характеристика сучасного стану
родовища і прилеглих територій (господарська приналежність, для лісових
угідь таксаційні матеріали, структура, форми господарського використання), 3.
стан ландшафтного і біотичного різноманіття (геологічна структура, рельєф,
гідрогеологічні умови і водні об’єкти, ґрунти, ландшафти, флора, рослинність,
фауна, природозаповідні території, комплексна оцінка стану території, фактори
негативного впливу, особливо вразливі ділянки, оцінка впливу торфовидобутку,
прогноз, заходи), картографічний матеріал [13].
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Методика досліджень боліт і торфовищ описана вже давно [11, 14, 15] і
постійно вдосконалюється. Застосовуючи сучасні технології ефективним є
використання космічних методів дистанційного зондування території з
подальшим укладанням карт і планів. Показники які описуються для
торфовища залежать від сфери використання екосистеми (торфовидобувна
промисловість, сільське господарство, природно-заповідний фонд, ін.) й в
першу чергу визначаються тип болота, торфовища, тип (різновид) торфу,
вологість, ступінь розкладу, зольність, кислотність, сольовий режим,
ботанічний склад, палеобіотичний склад, глибина покладів, площа, об’єм,
хімічний склад (Fe2O3, CaO, P2O5, тощо). Повторюваність паспортизації
залежить від призначення і умов використання та проводиться один раз в рік
або на п’ять років. На основі базисних показників у подальших дослідженнях
можна визначити трофністю, теплоємність, енергетичний потенціал, що
важливо у паливній промисловості. На основі палеобіотичних показників
можна відтворити умови торфоутворення, визначити орієнтовно фізикохімічний склад субстрату.
На підставі аналізу міжнародного досвіду, враховуючи екосозологічні
критерії, аспекти раціонального природокористування і підходи збалансованого
розвитку, наводимо типову схему екологічного паспорта.
Екологічний паспорт
болота, торфовища, осушеної території
1. Загальні відомості. Назва. Адміністративне розташування. Тип
екосистеми.
Землекористування,
водокористування,
організація,
відомство. Запаси сировини (водні ресурси, торф, інше).
2. Площа. Картографічний матеріал. Географічні координати.
3. Структурні компоненти в межах природо-територіального комплексу
(острови, водойми, ліси, луки, поля, населені пункти, тощо).
4. Загальна фізико-географічна характеристика.
4.1. Тектоніка. Геологічна будова.
4.2. Рельєф. Ландшафтна структура.
4.3. Ґрунти.
4.4. Гідромережа.
4.5. Клімат і погодні умови.
4.6. Рослинність.
4.7. Флора.
4.8. Фауна.
5. Фізико-хімічні властивості (трофність, кислотність, мікроелементи,
наявність забруднюючих речовин, а саме радіонуклідів, важких металів,
тощо).
5. Природно-заповідний фонд, екомережа, природоохоронні аспекти,
наявність видів флори і фауни, які охороняються на різних рівнях.
6. Антропогенний вплив. Забруднення.
7. Використання у господарстві.
8. Перспективи розвитку.
9. Космознімки, ілюстрації, схеми, фото.
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Екологічна паспортизація не має достатньої нормативно-правової
забезпеченості та потребує науково-методичного супроводу. У 1921 році в
Московській області Росії був заснований науково-експериментальний
торфовий інститут (Інсторф). Заклад об’єднав науково-учбовий і технічний
відділи Головного управління по торфу та дослідну станцію. В його склад
входили геоботанічний, гідротехнічний, фізико-хімічний, торфотехнічний, інші
підрозділи (відділи, лабораторії). У 1922 році засновано Московський торфовий
інститут, а 1929 року організовані філіали в Києві, Мінську, Ленінграді. З 1957
року засновані лабораторії: електронної мікроскопії, інтенсивних методів
осушення і торфовидобування, комунально-побутового палива, досліджень
торфового фонду, радіохімічна і торфу. З 1958 інститут перенесено у Тверь,
нині це Східно-Європейський інститут торфу. В Росії у сучасний період видано
два посібники з болотознавства [3, 5], та розроблено концепцію охорони і
раціонального використання торфових боліт Росії [7]. В Україні, нажаль, поки
що відсутні посібники з болотознавства, не розроблені концепція, стратегія
використання, дослідження і охорони боліт, торфовищ, був лише один
нереалізований проект [10].
У ХХІ столітті болота і торфовища розглядають комплексно, як складні
екосистеми вони вивчаються в різних аспектах. Сучасні екологічні фактори
впливу на болота дуже актуальні. Внаслідок анаеробності середовища
органогенних відкладів, підвищеної кислотності, дубильних властивостей
відмерлої рослинності, фізіологічної сухості у торфі створюються
консерваційні властивості, які сприяють відносно стабільному збереженню
рештків тварин, рослин, спор, пилка, мінеральних залишків. Тому, торфи
розглядають не лише як корисні копалини, паливо особливого
фітоорганогенного генезису в геологічному вимірі, а також як своєрідний
«архів природи, літописний фонд», де зафіксовано фази розвитку водноболотних екосистем, суміжних ландшафтів на протязі голоцену. Цей факт
особливо важливий у сучасний період глобальних змін клімату на планеті та
актуальної проблеми емісії парникових газів (для довідки – болота депонують
СО2 в 10 разів більше ніж ліси, а осушені болота виділяють радон і становлять
пірогенну загрозу). Висока мінералізація органічних речовин торфу після
осушення і накопичення водорозчинних солей органіки порушує рівновагу в
геохімічному режимі території, підвищує трофність і рівень забрудненості
дренажних вод, водойм, річок.
У дослідженні ветландів (водно-болотних угідь), пітландів (торфовищ)
застосовують, фізико-географічні, ботанічні, хімічні, математичні, гідрологічні,
екологічні та інші методи залежно від предмету, об’єкту вивчення.
Традиційним методом палеоекології торфово-болотних відкладів є буріння із
відбором проб та подальшим їх аналізом. З ХІХ століття застосовують
шведську розбірну конструкцію штанг із гвинтовим забірником – Бур Гіллера, а
також відбірник «Інсторф». Ботанічний аналіз торфу зручно виконувати у
вологому стані, у випадку сухої фракції його розварюють в 5% розчині їдкого
лугу (КОН, NaOH) до кашоподібної консистенції. Промивають торф на
металевих ситах із діаметром 0,25 мм, 0,1 мм. Для визначення макроскопічних
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залишків видів застосовують світлову мікроскопію, а для палінологічних
досліджень, ідентифікації водоростей, мікроорганізмів використовують
електронний мікроскоп. В основі класифікації виду торфу лежить генетичний
принцип, згідно якому назві відкладів відповідає материнська фітоасоціація.
Вид торфу визначається не за переважною кількістю решток, а за складом в
цілому і за співвідношенням видів з відмінною екологією. Саме ідентифікація
вищих судинних рослин із їх екологічними особливостями дозволяє провести
реконструкцію умов довкілля минулого. Часто пилок, спори, насіння рослин
заносяться водно-болотними птахами та іншими мігруючими тваринами із
відстаней в тисячі кілометрів. Тому, інколи окремі поодинокі знахідки не
типових видів не можуть братися за основу опису екоумов. Споро-пилковий
аналіз доповнюється радіовуглецевим, який базується на вивченні напіврозпаду
радіоактивного ізотопу С14 (Т = 5780+/-40 років). Оскільки межі датування цим
методом 50-56 тис. років, а вік сучасних боліт (1-12 тис. р.), то абсолютний вік
торфових відкладів визначається достовірно. При інтерпретації ботанічного
складу торфу і сукцесії болотної рослинності в голоцені можна реконструювати
схему гідротермічного режиму, на основі співвідношення рослинних рештків
встановити індекси зволоження і рівень ґрунтових вод в окремі періоди
голоцену [3]. Найбільший науковий інтерес представляють нижні шари
відкладів постлімнеальних торфових боліт. Стратиграфічно-седиментологічний
аналіз в комплексі з ботанічним, споро-пилковим, радіовуглецевим дає
можливість визначити особливості палеоекологічних умов ландшафту, що
важливо при трансформації довкілля.
На основі розроблених методик [20] можна запропонувати уточнений і
розширений варіант паспортизації торфово-болотних екосистем. Зокрема,
«Табель фізико-хімічних властивостей зразків торфово-болотних відкладів»
повинен містити наступну інформацію: 1) екотоп; 2) локалітет буріння; 3)
координати місцевості; 4) автор; 5) дата. Основні показники, які зазначаються
в ході польових і камеральних досліджень такі: глибина (profundum) (см),
ступінь розкладу (humositas) (1-4 бали), межі шарів (limes) (0-4), тьмяність
(nigror) (0-4), шаруватість (stratification) (0-4), еластичність (elasticitas) (0-4),
зольність (carboneum) (% С), кислотність (aciditas) (Ph), сухість (siccitas) (0-4),
колір (color) (scala Munsella), запах (odor), структура (structura) (однорідність,
зернистість, в’язкість, волокнистість, пористість, ін.), фітоценоз поверхні
шурфа (classification Braun-Blanquet et dominantion), видовий склад флори,
мікобіоти, фауни (species: flora, mycobiota, fauna), фактичний склад (substantia)
(гумус, торф, рештки мохів, дерев, трав, детрит, мул, сапропель, мінеральні
фракції, тощо), формула T-S (formula Troels-Smith), класифікація типу осаду
(classification typus sedimentum) (клас, тип, підтип, рід, вид, різновид, варіант,
розряд). Методика визначення біогенних осадів за Дж. Троель-Смітом [20] є
універсальною і зручною для уніфікації різних зразків торфово-болотних
відкладів відмінних природно-територіальних комплексів. «Картка опису
торфових відкладів» містить інформацію про місцезнаходження, № буріння,
№ визначення, межі шарів, тьмяність, шаруватість, еластичність, сухість,
колір, структуру, флору, фауну, мінерали, інші рештки, археологічні
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артефакти, шифри складників: Sh – substantia humosa, Tb – turfa bryophytica (Tb
Sphag., Tb. Hypn., Tb. Drep., Tb. Polyt.), Tl – turfa lignosa (Tl Alni, Tl Betuli, Tl
Callunae), Th – turfa herbacea (Th Dryopteridis, Th Menyanthes, Th Phragmitis, Th
Magno-Caricetea, Th Parvo-Caricetea, Th radicelle), Dl – detritus lignosus, Dh –
detritus herbosus, Dg – detritus granosus, Ld – limus detrituosus, Lso – limus
siliceus organogenes, Lc – limus calcareous, Lf – limus ferrugineus, As – argilla
steatodes, Ag – argilla granosa, Ga – grana arenosa, Gs – grana suburralia, Gg(min)
– grana glareosa minora, Gg(maj) – grana glareosa majora. Наприклад: піщанистомулистий сапропель мушлевий: Lc 3, Dh 1, Gg(min)+, As+, [teste (moll.) 3],
слабо розкладений дрепанокладовий торф монодомінантний: Tb0 (Drep.) 4.
На перспективу дуже важливим є створення колекцій торфово-болотних
відкладів (торфотек), одну з яких вперше в Україні започатковано в Інституті
агроекології і природокористування НААН. Колекція зборів професора І.М.
Григори становить близько 1000 зразків торфу з 100 боліт періоду 1961-1980
рр. Доцільним і досі не вирішеним питанням залишається проект кадастру
торфово-болотних екосистем, їх екологічна паспортизація, картування і
система ефективних природоохоронних заходів. Потребує доопрацювання
нормативно-правова база, зокрема Водний кодекс України. Згідно кодексу
болота – це водні об’єкти, а осушені торфовища ні. Але є процеси повторного
заболочення торфовищ, або ж частково осушені болота, що ускладнює їх
типізацію у структурі водного і земельного фонду.
Для наукового обґрунтування збалансованого розвитку необхідно
розробити методологічні основи гелології (болотознавства) з урахуванням
місцевих особливостей використання торфових біогеоценозів, сучасних
технологій, хорології, класифікації, районування. На нашу думку, основні
акценти алгоритму Стратегії збалансованого розвитку боліт і торфовищ
України наступні: методологія болотознавства, екологія гелобіонтів;
уніфікація визначень термінів, понять; система оцінки екостану, управління,
контролю, прогнозування; кадастр фітостроми боліт і торфовищ із
екологічною паспортизацією; екосозологія; комплектування фондових
матеріалів (в т.ч. гербарій гелофітів), створення торфотек для палінологічних,
палеоекологічних, агрохімічних досліджень; оптимізація менеджменту
торфових і фіторесурсів. Класичний підхід класифікації боліт за водномінеральним живленням (евтрофні, мезотрофні, оліготрофні, омбротрофні) в
сучасних умовах уточнюється і деталізується. Доцільно враховувати екологогенетичні особливості типізації боліт і торфовищ, застосовувати екосистемний
підхід. Визначення походження (генезису) екосистеми сприяє її ефективному
дослідженню. Розподіл гелоландшафтів за генезисом різновекторний:
корінний екотоп (постлімнеальні, постпотамні, плакорні водно-болотні
угіддя), фізико-географічні особливості (монтанні, рівнинні, приморські
ветланди), хімічний склад (карбонатні, засолені болота, тощо).
Мінералізація органічних речовин торфу після осушення, акумуляція
важких металів і радіонуклідів, сорбція водорозчинних солей органіки порушує
рівновагу в геохімічному режимі екосистем, підвищує трофність та рівень
забруднення водойм і відповідно негативно впливає на екостан рослинності,
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зникають окремі рідкісні види. Органогенність, швидкі темпи трансформації
осушених торфовищ, мінералізація, специфічність ґрунтоутворення, своєрідний
мікроклімат, парниковий ефект боліт, радіоактивне забруднення, висока
адсорбційна здатність до полютантів, коагуляція ґрунтових колоїдів, вітрова та
гідротермічна ерозія, деградація і утворення бедлендів, повторне заболочення,
каскад ставів, несвоєчасна рекультивація, пірогенна загроза, природна
радіоактивність, емісія радону, метану, депонування парникових газів,
залісення, луки, мисливські угіддя – це лише частина актуальних питань
досліджень у формуванні національної (загальнодержавної) стратегії
збалансованого розвитку боліт і торфовищ.
На актуальності вивчення і збереження боліт світу було акцентовано увагу
ще в 1805 році, коли вперше науково обґрунтовано і створено природний
резерват «Торфовище в Ґаммелмозен» (Данія). У 1967 році виконувалася
міжнародна програма «Телма», підтримувана ООН програмою МАB UNESCO,
від назви програми походить термін «телматологія». Збалансований розвиток та
раціональне природокористування у комплексі з охороною ландшафтів
визначені на міжнародному рівні (Конференція ООН щодо навколишнього
середовища і розвитку, Ріо-де-Жанейро, 1992; Міжнародний самміт із
збалансованого розвитку, Йоганнесбург, 2002). Дослідження боліт пов’язані з
впровадженням положень ратифікованих Верховною Радою України
міжнародних угод (Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне
значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів, м.
Рамсар, Іран, 2.02.1971 р. «Рамсарська конвенція»), виконанням указів
Президента, постанов Кабінету Міністрів, законів та нормативно-правових
актів (Положення про водно-болотні угіддя загальнодержавного значення,
Постанова Кабміну України №166 від 8.02.1999 р.), проектів (Національна
стратегія збереження водно-болотних угідь України, 2003), Водного кодексу
України. У співпраці міжнародних організацій, які сприяють охороні та
раціональному використанні торфових боліт, виникло кілька програм. Це
Міжнародна група по охороні боліт (IMCG), Міжнародне товариство по торфу
(IPS), Міжнародне бюро по охороні водно-болотних угідь (Wetlands
International), Міжнародна програма „Глобальна ініціатива торфових боліт”
(Global Peat Initiative, GPI) створена як форма організаційної підтримки
втілення Глобального плану із збереження торфових боліт, розробленого в
рамках Рамсарської конвенції. Мета (місія) GPI – зберегти у рівновазі торфові
болота, їх ресурси та біорізноманіття для наступних поколінь шляхом їх
дослідження, обміну інформацією та шляхом сприяння розвитку раціонального
природокористування у всьому світі. На міжнародному рівні чітко визначенні
особливо цінні водно-болотні угіддя, які включені до Рамсарського списку і
охороняються
згідно
«Рамсарської
конвенції».
Директивою
92/47
Європейського Союзу затверджено перелік рідкісних болотних біотопів, які
потребують збереження: 1) атлантичні і континентальні засолені прибережні
болота (мaрші) i засолені луки (Salicornia та інші однорічники, що колонізують
мули і піски; зарості Spartina (Spartinion maritimae); атлантичні засолені луки
(Glauco-Puccinellietalia maritimae); континентальні засолені луки; 2)
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середземноморські i термоатлантичні засолені прибережні болота (мaрші) i
засолені луки (середземноморські засолені луки (Juncetalia maritimi);
середземноморські i термоатлантичні галофільні зарості (Sarcocornetea
fruticosi); ібeрійські гало-нiтрофільні зарості (Pegano-Salsoletea); 3) болота і
трясовини, 3.1) сфагнові кислі болота (активні оліготрофні болота, деградовані
оліготрофні болота, ще здатні до природної регенерації, плащові болота
активні, перехідні болота і трясовини, депресії на торфовому субстраті
Rhynchosporion, феноскандійські мінеральні джерела та струмки); 3.2)
карбонатні болота (болота з Cladium mariscus та видами Caricion davallianae,
петрифікаційні джерела з туфом (Cratoneurion), алкалічні болота, альпійські
піонерні формації Caricion bicoloris-atrofuscae); 3.3) бореальні болота (аaпa,
пальса). Крім гелофільних фітоугруповань Зеленої книги в Україні особливої
охорони потребують карбонатні торфові болота із специфічними зникаючими
видами флори, постлімнеальні осоково-сфагнові болота із журавлиною
болотною, гірські карпатські торфовища, алкалітрофні та подові болота, водноболотні угіддя у місцях витоку річок, заболочені плави озер. У перспективі
доцільно продовжити дослідження щодо типізації торфово-болотних відкладів,
класифікації ветландів, петландів, а також визначити стратегію розвитку
торфовищ України, враховуючи природоохоронні критерії на засадах і
принципах формування Пан-Європейської екомережі.
Одним з ефективних шляхів вирішення методологічної проблеми гелології
(болотознавства) є науково обґрунтована стратегічна програма не лише
дослідження боліт і торфовищ, але й їх раціонального природокористування,
охорони, відновлення у контексті збалансованого розвитку. Оптимальним
механізмом комплексної охорони гелоландшафтів є екосистемний підхід
збереження раритетних екотопів, створення і менеджмент заповідних
територій, екомережі. Українська стратегія розвитку боліт і торфовищ має
враховувати розроблені рекомендації міжнародних організацій, положення,
конвенції. Функціонування гелоландшафтів доцільно розглядати у системі
комплексної «Національної стратегії збалансованого розвитку боліт і торфовищ
України» [6], та на засадах міжнародних комплексних угод (наприклад
підготувати і ратифікувати «Поліську екологічну конвенцію» (Польща,
Білорусія, Російська федерація, Україна).
Таким чином, вперше запропоновано зразок екологічного паспорту боліт,
торфовищ і осушених земель України. Визначені основні підходи і критерії
екологічної паспортизації боліт і торфовищ.
Акцентовано увагу на необхідність вдосконалення термінологічнопонятійного апарату Водного і Земельного Кодексів України. У Водному
Кодексі варто вдосконалити частину з дефініції термінів і понять, а також
передбачити розшифровку умов переходу водно-болотних угідь з «Водного
фонду» до «Земельного фонду», впровадити офіційні умови екологічної
паспортизації водно-болотних угідь і осушених земель.
Вперше піднято питання щодо важливості методологічного забезпечення
гелології (болотознавства) шляхом підготовки монографії, енциклопедичного
довідника і навчального посібника.
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Бондар А.И., Конищук В.В. Экологическая паспортизация болот, торфяников и
осушенных земель Украины.
Впервые представлена форма экологического паспорта болот, торфяников
и осушенных земель Украины, с целью их комплексного изучения,
мониторинга, рационального использования. Обоснована методика, подходы и
критерии кадастра водно-болотных угодий, а также основы системного
экологического анализа ветландов, петландов. Предложены
пути
рекультивации, реабилитации осушенных земель. Определены категории болот,
торфяников которые требуют охраны. Акцентировано внимание на
необходимость теоретического усовершенствования Водного и Земельного
Кодексов Украины.
Bondar A.I., Konishchuk V.V. Ecological passport of mire, peatlands & drained lands
of the Ukraine.
Is it For the first time presented form of the ecological passport mire, peatlands
& drained of the lands of the Ukraine, for the reason their complex study, monitoring,
rational use. The Motivated methods, approaches and criteria of the cadastre
wetlands, as well as bases of the system ecological analysis wetlands & peatlands.
The Offered ways recultivation, rehabilitations drained lands. The Certain categories
mare, which peatlands require the guard. Accented attention on need of the
theoretical improvement the Water & the Land Code of the Ukraine.
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РІЗНОМАНІТТЯ ТРАВ’ЯНИХ БОЛІТ
КАМ’ЯНЕЦЬКОГО ПРИДНІСТРОВ’Я
Л.С. Балашов, Л.Г. Любінська, І.А. Кузь
Кам’янець-Подільський національний університет
Кам’янецьке Придністров’я – флористичний підрайон Середнього
Придністров’я, що займає південну частину схилу Подільської височини від р.
Збруч на заході до р. Калюс на сході. Він вперше був виділений Г.О.
Кузнєцовоюв 1953 році та названий Б.В. Заверухою в 1985 році [7]. Північна
межа проходить по лінії Дунаївці – Нова Ушиця (Хмельницька обл.).
Південною межею району є річка Дністер. Загальна площа близько 2000 км². В
системі фізико-географічного районування України [15] досліджувана
територія належить до Західно-Подільської та Придністровсько-Подільської
областей Західно-Української провінції Лісостепової зони. За геоботанічним
районуванням України, проведеним Я.П. Дідухом та Ю.Р. Шеляг-Сосонко [6]
Кам’янецьке Придністров’я належить до Покутсько-Медоборської округи
букових, грабово-дубових та дубових лісів, справжніх та остепнених лук та
лучних
степів
Південнопольсько-Західноподільської
підпровінції
широколистяних лісів, лук, лучних степів та евтрофних боліт
Центральноєвропейської провінції широколистяних лісів.
Заболоченість вказаного регіону не перевищує 1% загальної площі [1].
Проте болота відіграють помітну роль в гідрологічному режимі території. З
урахуванням того, що цей регіон належить до зони нестійкого зволоження
(коефіцієнт 0,6-1,0) роль боліт в кругообігу і акумуляції вологи в місцевих
ландшафтах незаперечна. Ці болота є складовою Дністровського та Товтрового
екокоридорів регіональної екомережі, а частина їх входить до водно-болотних
угідь міжнародного значення (за Рамсарським списком) [4].
Проте, флора боліт Кам’янецького Придністров’я, на відміну від басейну
Верхнього Дністра та північної частини Західного і Східного Поділля не
досліджувались геоботаніками. В науковій літературі зустрічаються лише
флористичні описи даного регіону (В.Г. Бессер (1822), А.С. Рогович (1869), С.
Маковецький (1913), Д. Богатський (1928), Г.А. Кузнєцова (1953), Б.В.
Заверуха (1975-1985), Л.Г. Любінська (1985-2010), та опис пониззя р. Смотрич і
Бакотської затоки, які внесені до списку водно-болотних угідь міжнародного
значення [7, 11, 12, 16].
Рослинність боліт Придністров’я у різні роки вивчалась також С.В.
Зелінкою, Л.С. Балашовим, В.О. Шиманською (1967, 1982, 1984). У своїх
роботах вони дають коротку характеристику різних типів боліт та болотяних
ценозів, проводять опис болотних заказників Західного Поділля [8].
Дослідження рослинності водно-болотних угідь на даній території
продовжив М.І. Козак. Він дає ценотичну характеристику водно-болотних
заказників Західного Поділля, пропонує методи по оптимізації екологічного
впливу на болотну рослинність [9, 10].
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Огляд використаного матеріалу свідчить, що питання про всебічне
вивчення флористичної різноманітності регіональних боліт залишається
відкритим. Проведені нами флористичні дослідження Кам’янецького
Придністров’я дають змогу доповнити загальне уявлення про болотні масиви
регіону.
ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Під час експедицій в липні 2011 року по території Кам’янецького
Придністров’я описано 11 болотних масивів різного флористичного складу.
Геоботанічні описи здійснювалися за загальноприйнятою методикою
домінантної класифікації. Назви вищих рослин наведено за Mosyakin S.L.,
Fedorochuk M.M. [17].
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Болота регіону мають свої особливості. Утворюються вони відповідно до
геоморфологічних умов (переважно в заплавах малих річок і ручаїв та у тих
місцях, де вони досить глибоко врізані у поверхневі водонетривкі породи і
мають у своїй основі водотривкі відклади. Обов’язковою умовою існування
боліт є наявність невеликих повздовжніх нахилів та постійний вплив повеневих
і ґрунтових вод. Велике значення для існування боліт мають греблі та ставки в
долинах, балках і звуження, пов’язані з геологічною будовою. У більш-менш
розширених ділянках річкових заплав і балок болота заплавні або заплавнопритерасні. Це спостерігається при малій інтенсивності накопичення
аллювіальних, пролювіальних і делювіальних відкладів, які, зазвичай,
припиняють процес болотоутворення. В умовах горбистого рельєфу
Подільських Товтр має місце виникнення так званих «висячих боліт», які мало
вивчалися до цих пір.
За характером мінерального живлення вони евтрофні, поповнюються
вологою за рахунок повеневих, поверхнево-стічних та ґрунтових вод. За
рослинним покривом переважна більшість їх – трав’яні або чагарниковотрав’яні, рідше трапляються лісові болота, представлені чорновільшняками.
Вся флора трав’яних боліт Кам’янецького Придністров’я належить до двох
відділів Eguisetophyta і Magnoliophyta. Провідними родинами, що складають
приблизно 50% всього рослинного покриву є: Cyperaceae, Poaceae, Juncaceae,
Asteraceae.
Дослідженні об’єкти можна поділити на кілька груп:
1) долинні болота – живляться за рахунок ґрунтових вод та джерел (с.
Врублівці, с. Колодіївка, с. Гаврилівці Кам’янець-Подільського району,
Хмельницької області);
2) заплавні – займають сучасну заплаву і живляться, головним чином,
повеневими водами (с. Привороття, с. Кадиївці, с. Смотрич цього ж району);
3) “висячі” – розташовані на схилах, де виклинюються ґрунтові води (с.
Врублівці, за урочищем Совий Яр, за селом Сурженці Кам’янець- Подільського
району).
Наведемо характеристику долинних та заплавних боліт.
Перший болотний масив розташований на околиці с. Врублівці біля дороги
до дитячого табору «Чайка», в полі, на джерелі.
44

З південного, західного та східного боків болотного масиву є штучно
розкопані ділянки ґрунту різного розміру та глибини, в яких постійно стоїть
вода. Болото характеризується наявністю різноманітних рослинних угруповань,
що постійно чергуються. Ґрунт глиняно-пісковий.
З північного краю (та в інших місцях) трапляються зарості Carex
acutiformis Ehrh. з різними компонентами. Угруповання триярусні, порівняно
негусті (65-70%), в тому числі мортмаса складає – 60%, висота травостою до 1,2
м. Домінант має високе проективне покриття (60-65%), а участь асектаторів
незначна. Серед них близько 1% складає Juncus conglomeratus L., поодиноко
трапляються Salix triandra L., Polygonum persicaria L., Lythrum salicaria L.,
Lycopus europaeus L., Agrostis stolonifera L. В основній частині масиву, де грунт
вологіший (а орієнтуючись по додаткових коренях рослин можна побачити, що
рівень води був ще вищим на 20-25 см), Carex acutiformis виступає лише
співдомінантом у складі асоціації Phragmitetum-caricetоsum acutiformis.
Проективне покриття Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud складає 70%
(висота рослин 3-3,5 м), Carex acutiformis - 20% (висота 1-1,3м). В межах
угруповання зростають також Typha latifolia L., Bolboschoenus maritimus L. (з
проективним покриттям 1-2%). В більш сухіших місцях з’являються Lythrum
salicaria L., Lycopus europaeus, Lythrum virgatum L.
В штучно прокопаних ярках (копанках), де протягом усього вегетаційного
періоду на поверхні ґрунту тримається шар води (35 см і більше), зростають
невеличкі за площею монодомінантні асоціації Typhetum angustifolietum purum,
а по краях трапляються Eleochari palustris (L.) Roemer et Schultes, Glyceria
fluitans (L.) R.Br. В тих місцях, де вода періодично відходить Typha angustifolia
утворює асоціацію – Typhetum (angust.) agrostidosum (stolon.), де на домінант
припадає 30-35%, а на співдомінант 25-30%. В межах угруповання зростають
Scirpus lacustris L. (5-7%), Carex vesicaria L.(1-2%.), Eleocharis palustris (L.)
Roemeret Schultes ( до 1%).
Вздовж південного краю болотного масиву окремими плямами зростають
угруповання з домінуванням Bolboschoenus maritimus var. compactus (Hoffm.)
T.V. Egorova. У його складі поодиноко відмічені Lycopus europaeus, Lythrum
salicaria, Agrostis stolonifera, Mentha pulegium L.
Як ми бачимо, даний болотний масив характеризується комплексом
різноманітних асоціацій, що рідко трапляються у нашому регіоні.
Інші долинні болотні масиви мають у своєму складі не більше 2-3
асоціацій, хоча видовий склад їх теж різний. Так болотний масив, що
знаходиться перед с. Колодіївка утворений асоціаціями Salicetum (frag.) –
typheto (lat.) – equisetosum (pal.) та Typhetum (ang.) equisetosum (pal.). Травостан
в обох асоціаціях густий (90-95% проективного покриття), висота 2-2,5 метри,
двоярусний. У першій асоціації перший ярус представлений Salix fragilis.
Висота дерев – 10-12м. Зімкнутість крон – 0,3. Домінантами травостою
виступають Equisetum palustre L. та Equisetum sylvaticum L. на які припадає 5560% загального проективного покриття. В другій асоціації Equisetum palustre
виступає лише співдомінантом і займає не більше 30% . Основним же ту є
Typha angustifolia
(60-65%), інші види трапляються поодиноко (Epilobium
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hirsutum L., Eupatorium canabium L., Urtica dioica L., Juncus effusus L., Cirsium
palustre (L.) Scop.). На порівняно менш обводнених ділянках в угруповання
проникають види болотного різнотрав’я: Sonchus palustris L., Mentha longifolia
L., Huds, Lythrum salicaria.
На захід від с. Гаврилівці, у невеликій западині утворилося ще одне долинне
болото, яке сформоване асоціаціями: Caricetum (acutae) menthosum (long.) та
Phragmitetum variaherbosum. У першій асоціації при загальному проективному
покритті 100%, на Carex acutа припадає 60-70%, а на Mentha longifolia – до
30%, хоча у деяких місцях співвідношення цих видів по 50%
У межах
угруповання зростають Cirsium oleraceum (2-3%), Epilobium hirsutum (1-2%),
Eupatorium cannabinum (<1%), Scirpus sylvaticus (1%) ,Urtica dioica 1-2%) , інші
види – поодиноко.
Друга асоціація у цьому ж болотному масиві сильно відрізняється за
видовим складом. Домінантом тут виступає Phragmites australis, на який
припадає 90% проективного покриття. Висота травостою 3-3,2 м. На рослинах
очерету у незначній кількості (3-5%) трапляються ліани Humulus lupulus L. та
Calystegia sepium L. Видовий склад доповнюють Carex acutа (2-3%), Filipendula
ulmaria (L.) Maxim. (1%,), Conium maculatum L., Equisetum fluviatile L., Caltha
palustris L., Eupatorium cannabinum L., Cirsium oleraceum Lycopus europaeus,
Urtica dioica, Solanum dulcamara L. По краю , навколо болотного масиву
ростуть Salix fragilis, S. alba, S. triandra, Еuonymus europaea L., Sambucus nigra
L., S. еbulus L.
Заплавні болота розташовані в коритоподібних долинах малих річок (р.
Мукша, р. Жванчик, р. Смотрич) та чітко відмежовані від вододільного плато.
Болотний масив, який розташований у заплаві річки Мукша, біля с.
Привороття, в основному утворений заростями Carex acutа (80%.) при
загальному проективному покритті 95-100%. Співдомінантом виступає Mentha
aquatica, яка займає 20% покриття. у межах угруповання трапляються також
Scrophularia nodosa L., Equisetum palustre, Lythrum virgatum,, Glechoma
hederacea L., Carduus acanthoides L., Lycopu seuropaeus, Urtica dioica,
Ranunculus repens L., Potentilla reptans L., Stellaria media (L.) Vill, Epilobium
palustre L. та ін.
Вздовж річки, ближче до русла, де на поверхні ґрунту стоїть шар води,
вузькою смужкою тягнеться Glyceria maxima. На воді у незначній кількості
присутня Lemna gibba L.(10-12%). Доповнюють дану асоціацію Care xacutа та
Lythrum virgatum.
Подібні асоціації за участю Glyceria maxima звіднайдені у с. Кадиївці, у
прибережній заплаві системи ставків, в які впадає р. Жванчик та на р. Смотрич
(за містом Кам’янець-Подільський). У першому випадку Glyceria maxima
утворює суцільні зарості, займаючи 95% загального покриття. Більша його
частина заходить воду на глибину до 35 см. В другій асоціації, де грунт лише
надмірно зволожений, вода не виступає на поверхню, до нього приєднується
Мenth aarvensis, утворюючи асоціацію Glycerietum mentosum (arven.).
Доповнюють видовий склад й інші представники болотного різнотрав’я: Typha
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latifolia L., Lythrum salicaria, Scirpus sylvaticus, Calystegia sepium, Bidens
tripartita L., Lycopus europaeus та ін.
На території Кам’янецького Придністров’я досить часто зустрічаються
також «висячі», або схилові болота. Так, за урочищем Совий Яр, між селами
Вихватнівці та Крушанівка Кам’янець-Подільського району, по ліву сторону
від траси Кам’янець-Подільський – Стара Ушиця, в полі виявлено три болотні
масиви на відстані 1-2 км один від одного. Всі вони знаходяться на схилі
улоговини, пониження зі сходу на захід (схил 15˚ і більше). Ґрунт
чорноземовидний, мулувато-болотний. Займають вони невеликі площі – 1-2 га.
Травостій в усіх описах щільний і займає 95-100% проективного покриття.
Перший
болотний
масив
утворений
однією
асоціацією
Phragmitetumpurum,де на домінант припадає 95% загального проективного
покриття. Висота травостою – 3-3,2 м. Інші види складають не більше 1%
кожний: Phalacroloma annuum (L.) Dumort, Scrophularia nodosa L., Cirsium
palustre (L.) Scop, Sonchus arvensis L., Equisetum palustre L., Agrostis stolonifera
L., Eupatorium cannabinum L., решта зустрічається одинично: Ranunculus repens
L., Galium aparine L.,Carex hirta L., Mentha longifolia L. Huds, Achillea
millefolium L., Geum urbanum L., Poa trivialis L., Taraxacum officinale Wigg та ін..
В нижній частині болотного масиву, де ґрунт сухіший, очерет звичайний
знаходиться в пригніченому стані, стебла світло-зеленого кольору, висота їх
1,7-1,8 м. Рослинний покрив змінюється лучними видами.
Другий схиловий болотний масив значно відрізняється за видовим
складом від попереднього. Його основу складають Scirpus sylvaticus L. та
Mentha aquatica L. в верхній частині масиву в однакових пропорціях (45-47%),
а нижче по схилу, де грунт вологіший, м’ята утворює асоціацію зі Знітом
шорстким – Menthetum (aquat.) epilobiosum (hirsut.), а на Scirpus sylvaticus
припадає лише 10% загального проективного покриття. Доповнюють видовий
склад Lythrum salicaria L., Lysimachia vulgaris L., Pulmonaria obscura Dumort,
Urtica dioica L., Valeriana officinalis L., Stachys palustris L., Rubus caesius L.та
ін..
Останній болотний масив за урочищем Совий Яр знаходиться далі на
схід від попереднього болота та на північний захід від села Крушанівка (за 1
км) на схилі під лісом.Верхня частина болотного масиву утворена
монодомінантним угрупованням Phragmitetum purum, де на домінант припадає
100% покриття. Лише з верхнього краю одинично зустрічаються Urtica dioica
L., Leonurus cardiaca L., Equisetum arvense L., Agrostis stolonifera L. Далі схил
різко переходить в коритоподібну улоговину з схилами карнизів 30-40˚. Тут
формується асоціація Caricetum (acutae) epilobiosum (hirs.). Домінант має 70%
покриття, а співдомінант – до 10-12%. В межах угруповання зростають Scirpus
sylvaticus (7-10%), Eupatorium cannabinum (3-5%), Lythrum salicaria L.(3-5%),
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (1-2%) та інші представники болотного
різнотрав’я.
Ще одне цікаве «висяче» болотознаходиться на сході від с.Сурженці,
Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області, за лісом. Воно
розташоване на схилі з північного сходу на південний захід. Тягнеться полосою
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300*150 м. В нижній частині переривається дорогою, після якої продовжується
ще на 10-15 м. Навколо вологі луки.Ґрунт помірно зволожений, лише в
центральній частині масиву вода виступає на поверхню.Аспект – світлозелений , в центральній частині з пн.-зх. на пд.-сх. – темно-зелений.Висота
травостою – 2-2,5 м.Загальне проективне покриття - 90-95%.
Основу видового різнотрав’я складає Phragmites australis (Cav.) Trin. еx
Steud., що утворює різні асоціації: Phragmitetum variaherbosum, Phragmitetum
caricetosumacutiformis, Phragmitetum purum.
В верхній частині болотного масиву на домінант припадає 80-85%
проективного покриття. Разом з ним зростають Poa trivialis L. ( 2-3%),Carex
vesicaria L. ( 2%), Eupatorium canabium L. (2%), Ranunculus repens L. (1%),
Equisetum palustre L. (1-2%), Carex acutа L. (1-2%), Valeriana officinalis L. (12%), Mentha longifolia L. Huds, Epilobium hirsutum L., Urtica dioica L. – по 1%.
Такі види, як Symphytum officinale L., Galium aparine L., Stenactis аnnua Nees,
Lysimachia nummularia L., Humulus lupulus L., Polygonum hydropiper L., Achillea
millefolium L., Inula helenium L., Arctium lappa L., Pulmonaria officinalis L.,
Marrubium vulgare L. заходять з прилеглих вологих лук та зустрічаються рідко.
В центральній частині досліджуваного болота, де на поверхню ґрунту
виступає вода,загальне проективне покриття складає 95-100%. В видовому
складі наявний лише Очерет звичайний, інших видів немає. Висота травостою
до 3 м. Рослини мають міцне, грубе стебло темно-зеленого кольору.
Нижче по схилу травостій більш розріджений(за рахунок випалювань).
Загальне проективне покриття – 85%. Змінюється співвідношення видового
складу. На Очерет звичайний припадає 50-60%, осока гостра - 20%, решта –
різнотрав’я (переважно лучні види).
В нижній частині болотного масиву Phragmites australisзнаходитьсяв
більш пригніченому стані, висота його складає не більше 2 м, проективне
покриття – до 60%. З’являється Rubus caesius L., Sonchus palustris L.,Artemisia
vulgaris L.
ВИСНОВКИ
Як ми бачимо, всі трав’яні болота Кам’янецького Придністров’я дуже
різноманітні та цікаві. Але в зв’язку з необдуманою діяльністю людини, їх
флористичний склад постійно змінюється. Тому ми вважаємо за необхідне
подальше вивчення та дослідження видового різноманіття боліт даної території,
з’ясування впливу антропогенних факторів та розробку заходів їх активної
охорони.
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НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 2 РУП «Белгослес», Минск, Беларусь
В последнее время универсальные и оценочные карты занимают важное
место в системе управления природными ресурсами и качеством окружающей
среды. Вместе с другими картами природы они необходимы при разработке
различных хозяйственных проектов и проведении экологической экспертизы, а
также являются важной составляющей систем мониторинга состояния
окружающей среды.
К концу истекшего столетия возможности картографического метода
исследований необыкновенно расширились за счет создания и внедрения
геоинформационных технологий, доступа к материалам дистанционного
зондирования. Их применение позволяет при наличии адекватной
пространственно распределенной информации по региону создавать
практически неограниченное число виртуальных тематических карт и
анализировать их в самых различных сочетаниях.
В настоящей статье обобщаются некоторые результаты наших
исследований по картографированию болот Беларуси, выполненные с
использованием данных дистанционного и наземного зондирования.
Методика работы состоит из 3 этапов (рис. 1).
I. Предполевой камеральный этап
П р е д п о л е в о й к а м е р а л ь н ы й э т а п , включает:
 сбор данных на территорию исследуемого объекта;
 подбор данных космической съемки с различных спутниковых систем;
 обработку космоснимков;
 выполнение автоматической классификации снимков на объект
исследования;
 проведение
предварительной
классификации
территории
исследования и создание цифровой прекарты.
Для решения поставленных задач в наших исследованиях используются
космические снимки с пространственным разрешением от 8–15 до 30–50 м
получаемых с помощью съемочных систем Landsat ETM+ и «TERRA» ASTER
(США), SPOT (Франция), ALOS (Япония) и др.
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Ряд задач по оценке состояния растительного покрова болот решаются с
помощью космических систем, имеющих низкое пространственное разрешение
(250–1000 м) типа AVHRR (NOAA), MODIS (США) и др.
В последнее время активно развиваются космические системы со
сверхвысоким пространственным разрешением (0.3-0.4 м), которые по
информативности приближаются к материалам аэрофотосъемки и могут
заменить их при оценке состояния растительного покрова на локальном уровне
или использоваться выборочно для характеристики отдельных участков на
территории регионального уровня. Среди них в наших исследованиях
использовались космоснимки QuickBird, IKONOS (США).
Космический снимок ALOS Avnir (10 м)
даты съемки 28/06/2010 г.

Предполевой этап (обработка материалов
космической съемки)

Предполевой этап
(создание автоматической классификации)

Полевой этап
(геоботанические описания на ключевых

Постполевой этап (обработка
фитоценотических описаний, создание
легенды, тематической карты по

Геоботаническая карта нарушенного
болота

Рисунок 1. Этапы создания растительности карты болот
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Обработка материалов космической съемки выполняется в программном
комплексе Scanex Image Processor и включает:
 геопроецирование космоснимка снимка в географическую систему
координат WGS84 проекции UTM,
 корректировка привязки космического снимка по опорным точкам или
точному координатно-увязанному снимку
 создание синтезированных цветных изображений из комбинации
спектральных каналов космического снимка.
Следующий
этап
предполевого
периода
включал
создание
неконтролируемой (unsupervised) автоматической классификации. В нашем
случае мы используем неконтролируемую классификацию с дальнейшей
интерпретацией классов и формированием карты. Автоматическую
классификацию выполняли с помощью специализированных пакетов ENVI или
Erdas Imagine. Количество классов при этой обработке в зависимости от
качества снимка, поставленных задач составляет от 15 до 25.
После выполнения указанных процедур была получено цветное
изображение – электронная карта (прекарта). Она отражает закономерности
распределения определенного (заданного нами) количества классов.
Сопоставление данных визуального дешифрирования композитных снимков и
прекарты, полученной на основе неконтролируемой классификации, позволило
лучше определить закономерности распределения (рисунок) и разнообразие
растительного участка и тем самым более осмысленно подойти к анализу
использованных материалов.
II. Полевые исследования
Полученная информация позволила наметить расположение точек для
сбора геоботанических описаний с целью более точной интерпретации
полученных классов.
В ходе полевых описаний проведен сбор данных о состоянии
растительности
классическими
геоботаническими
методами,
но
с
использованием GPS-приемника для привязки точек описаний. При проведении
работ сопоставлялись предварительные результаты дешифрирования
аэрофотоснимков с наземными данными. В зависимости от полученных
результатов ранее выделенные классы могли объединяться или, наоборот,
разделяться на несколько независимых. Количество точек описания для
каждого класса могло варьировать в зависимости от однородности или
неоднородности рисунка растительного покрова. Для всех новых или сложных
для интерпретации классов количество точек описания было увеличено, что бы
при контролируемой автоматизированной классификации можно было набрать
достаточное количество эталонных пиксел.
III. Постполевой камеральный этап
Обработка полевых данных состояла из нескольких этапов.
1. Обработка фитоценотических описаний. В камеральных условиях
составлялись сводные таблицы описаний фитоценозов с их последующей
сортировкой. Помимо флористического состава и структуры сообществ,
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большое внимание уделялось характеристике древесного яруса. Это было
необходимо не только для типизации лесных сообществ, но и для отграничения
их от сообществ лесных болот.
Обработка геоботанических описаний осуществлялась при помощи
компьютерной программы JUICE, при этом процесс обработки включал
следующие подэтапы:
 составление валовой таблицы – матрица значений обилия видов в
фитоценозах, строки которой соответствуют видам, столбцы –
геоботаническим описаниям.
 обработка
(предварительно
вручную
сгруппированных)
геоботанических описаний методом TWINSPAIN
 составление синоптической таблицы с константностью и
привязанностью видов.
 анализ колонок постоянства с выделением групп диагностических,
константных, доминантных видов.
 составление характеризующей обзорной таблицы картируемых
синтаксонов.
Следует более подробно прокомментировать наше стремление
обрабатывать фитоценотические описания, используя методические подходы
флористической школы классификации. На большинстве обследованных
болотных массивах происходили разнообразные по характеру и силе
антропогенные воздействия, в результате чего большая роль в современном
растительном покрове принадлежит разнообразным производным сообществам,
которые являются различными стадиями восстановления или деградации
естественной растительности. Эти неустойчивые (серийные) сообщества в
значительной степени увеличивают пестроту растительного покрова. В связи с
этим использование автоматических методов классификации геоботанических
описаний (после предварительной сортировки вручную) позволяет более точно
провести демаркацию между картируемыми единицами. Кроме этого,
применение
специализированных программ (JUICE, PC-ORD) позволяет
автоматизировано обработать данных экологического блока описаний (расчет
фитометрических индексов, ординация картируемых единиц и т.д.), что
позволяет
оперативно
использовать
информацию
для
целей
фитоиндикационного картографиторования.
2. Разработка легенды геоботанической карты. Структура легенды
отражает типологическую дифференциацию растительного покрова. При ее
составлении нами используются единицы эколого-фитоценотической
(доминантной) классификации, но наряду с ней для отражения на карте
гетерогенной растительности болот в качестве единиц картирования выступают
хорологические категории. Как объекты геоботанического картографирования
микрокомбинации использовались под названием «комплексы».
Высшие подразделения легенды соответствуют типам растительности:
(лесной, болотной, прибрежной-водной и т.д.). Самостоятельными разделами
приводится типологически разнородная растительность на месте гарей и
вырубок, условно названная «пустошной», а также вторичная мелколесная и
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кустарниковая растительность.
Лесной тип растительности подразделяется на классы формаций: хвойные,
широколиственные, мелколиственные производные и лиственные коренные
леса на болотах. Картируемые таксоны хвойных (в подавляющем большинстве
сосновых) лесов на болотах рассматриваются как градации этих лесов,
коренные лиственные леса на болотах выделены в отдельную таксономическую
категорию высшего ранга. Это продиктовано стремлением сохранить единство
формационной структуры лесной растительности. Лиственные леса на болотах
– пушистоберезовые и черноольховые – образуют самостоятельные,
сопряженные друг с другом формации, тогда как типы сосняков на болотах
составляют часть эколого-фитоценотического ряда сосновых лесов.
Подзаголовками следующего ранга для лесной растительности являются
формации (сосновые, еловые, осиновые, черноольховые и т.д.). Далее в легенде
проведено разделение лесной растительности по таксонам, соответствующим
единицам лесотипологической классификации.
Высшими рангами болотной растительности является подразделение по
типу
болотообразовательного
процесса
(эвтрофные,
мезотрофные,
олиготрофные). Неоднородная растительность переходных и верховых болот
представлена в виде комплексов сообществ (кочковато-мочажинных, грядовомочажинных, грядово-озерковых, кочковато-ковровых).
Следует заметить, что, несмотря на использование в наших
исследованиях растительности болота эколого-флористической классификации,
в вопросах картографирования растительности болот мы не видим серьезной
альтернативы эколого-фитоценотической классификации. Это обусловлено,
тем, что единицы доминантной классификации в отличие от флористической,
не имеют жестких синтаксономических рамок, что позволяет более адекватно
отображать географические, хорологические особенности растительного
покрова, а также его динамику при разнообразных антропогенных нарушениях.
Затрудняет использованием флористической классификации и сложность
с выбором синтаксономического ранга единиц картирования. Обзор
литературных источников, показывает, что среди сторонников школы Ж.БраунБланке наиболее популярная единица при крупномасштабном геоботаническом
картировании является ассоциация. Однако если жестко придерживаться
установки и не покидать рамок созданной синтаксономической схемы
растительности болот Европы, то использование географически обширных
ассоциаций, включающих большое количество различающихся между собой
сообществ не способствует познанию закономерностей растительного покрова,
затушевывает его существенные черты. Можно ли получить достаточную
информацию о растительном покрове той или иной территории, имея в легенде,
например, Sphagnetum magellanici (Malc. 1929) Kästner et Flössner 1933 или
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris (Hueck 1929) R.Tx.1955? Географический
ареал этих ассоциаций огромен и они были бы уместны при картировании
болот Германии, Польши, Беларуси, Литвы или даже европейской части
России. Или, как например, с использованием традиций школы Ж.Браун-Бланке
при картировании болот разделить болотные леса (сосняки сфагновые) и
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облесенные болота (сосновое редколесье), относящиеся к разным типам
растительности (лесному и болотному)? Арсенал флористической
классификации предлагает в этом случае только один таксон – асс. LedoSphagnetum magellanici Sukopp 1959 em. Neuhäusl 1969. Применение
синтаксонов ранга ниже, чем ассоциация (субассоциация, вариант, фация) в
наших исследованиях тормозится в связи с отсутствием в доступных
литературных источниках положительного опыта подобный использований.
Не стоит забывать и о прикладной стороне вопроса: пользователь
цифровой и (или) аналоговой картографической продукции (лесоустроитель,
проектировщик) в подавляющем большинстве случаев не владеет базовыми
основами флористической классификаций, в результате чего легенда для него
остается зашифрованной и спектр применения карт сокращается только до
научных целей. Вместе с тем, мы несколько не отрицаем, необходимость более
широко использования единиц флористической классификации для
крупномасштабного картографирования растительности болот Беларуси, и
первые исследования нами уже начаты.
3. Создание контролируемой автоматической классификации. На основе
экспертной оценки проводится окончательная контролируемая автоматическая
классификация и оценивается информативность полученных данных
относительно совокупности наших знаний (картографические, полевые,
литературные
материалы)
по
установленным
эталонам
(классам
растительности). Анализ полученных результатов и сопоставление их с
полевыми данными позволили сделать коррекцию распределения некоторых
классов за счет увеличения количества эталонных пиксел, необходимых для
проведения классификации.
4. Создание картографической модели. На основе систематизации классов
(кластеров) полученного классифицированного изображения создается
картографическая модель изучаемого участка. Создание карты сопряжено с
созданием единой геоинформационной системы (ГИС), включающая
электронный фотоплан, топооснову, материалы обработки космических
снимков, прекарту, базы данных (в формате dbf) геоботанических описаний.
Анализ и оформление карт осуществляли в программе ArcGIS.
Вместе с тем в наших исследованиях мы не ограничивались созданием
только карты актуальной растительности. Важнейшим этапом работ была
необходимость «конвертировать» содержимое геоботанической карты в серию
прикладных тематических карт. Как уже было отмечено, применение
современных ГИС-технологий позволяет при наличии адекватной
пространственно распределенной информации по региону создавать
практически неограниченное число виртуальных тематических карт и
анализировать их в самых различных сочетаниях.
На основе карты актуальной растительности тестового и сопряженной с
нею базы данных создавался ряд прикладных тематических карт (рис. 2). Не
вдаваясь подробно в методические вопросы, которые довольно подробно
изложены нами в специальном издании (Флора и растительность…, 2010),
приведем в качестве примера образцы карты из подготовленного нами «Атласа
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карт болот Белорусского Поозерья» (рис. 3).

Рисунок 2. Тематические блоки экологического картографирования
растительности болот
Технической (аппаратной и программной) основой для геоботанического
и экологического картографирования является многофункциональная
многоуровневая геоинформационная система, обеспечивающая совместимость
и агрегирование разнородных данных.
В наших исследованиях перечень тематических блоков в типовой ГИС
выглядит следующим образом.
Базовый блок. Предназначен для географической привязки и
согласования пространственных данных. Он включает: а) базовый слой с
выбранными элементами топографической основы; б) слой с гидрографической
сетью.
Блок дистанционных данных (космоснимков, материалов автоматической
классификации), который используется как для составления или уточнения
базового слоя, так и для получения данных о характеристиках растительного
покрова в результате дешифрирования.
Геоморфорлогический
блок.
Включает:
а)
гипсометрический
(оцифрованные горизонтали с топографической карты); б) цифровую модель
рельефа.
Блок с данными лесоустроительных работ: а) слой с границами
лесоустроительных кварталов и выделов; б) слой таксационных данных
(возраст, состав, высота, диаметр, полнота насаждения, запас древесины)
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болотных лесов и примыкающих территорий; в) слой выполненных
хозяйственных мероприятий;
Фитоценотический блок. Включает следующие слои: а) пункты
проведения наземных полевых обследований растительности (геоботанических
описаний, учета популяций, древесных или травянистых растений на
постоянных пробных площадях, профилях и трансектах; б) пункты находок
редких или ценных видов растений; в) граница выделов геоботанической
карты;
Антропогенный блок включает слои с данными а) выделения защитных
территорий разнога назначения; б) данные о лесных пожарах; в) информацию о
состоянии растительности и негативных факторах воздействия.
Блок производных оценочных и прогнозных карт, полученных на основе
оценки состояния растительного покров или в результате разработки моделей
его динамики.
А

Б

Г

В

Д

Рисунок 3. Фрагменты карта растительности (А) верхового сфагнового
болота «Юховичское»
Создание геоинформационной системы позволяет не только хранить и
обрабатывать материалы, но и создавать на ее основе прикладные научнотехнические разработки.
В рамках выполнения задания научно-технической программы КосмосНТ» разработан электронных космоэталонов естественных болот, позволяющий
в интерактивном режиму получать разнообразную о том или ином участке
болотного массива (рис. 4). При этом базы данных остаются открытыми,
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существует
возможность
оперативно
корректировать
электронный
космокаталог, а также дополнять информацией по новым элементам.

Рисунок 4. Фрагмент космоэталонов болотных микроландшафтов на платформе
ArcGIS с гиперссылкой на пояснительную записку
На основе оригинальной методики оценки состояния с использованием
наземного и дистанционного зондирования разработана технология
автоматизированного определения эколого-экономический масштаб ущерба от
действия катастрофических факторов природного и антропогенного характера
(рис. 5).
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Увязка космической съемки
(спутник Метеор-3М,
1.06.2003 г.) c
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Материалы космической съемки
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Цифровая карта степени повреждения
пожарами
лесоболотного
комплекса
«Ельня» – как основа для оценки экологоэкономических
последствий

Сводная ведомость
масштабов повреждения лесов в
результате пожаров

Рисунок 5. Эколого-экономическая оценка последствия пожара для
лесоболотного комплекса «Ельня»
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ВИКОРИСТАННЯ БОЛІТ І ТОРФОВИЩ В ОЧИЩЕННІ
ПОВЕРХНЕВОГО СТОКУ ТА АДАПТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ В
УМОВАХ УКРАЇНИ
Й.В. Гриб1, М.О. Клименко2, О.Л. Савицький1, Д.Й. Войтишина2
1

Інститут гідробіології НАН України, м. Київ,

2

Національний університет водного господарства та
природокористування, м. Рівне

Зараз як ніколи екологи стурбовані охороною екосистем, зокрема водноболотних угідь з їх унікальним біорізноманіттям. Це не формальна стратегія
збереження певних видів флори та фауни, а перш за все — важливий процес з
вагомими соціальними і економічними наслідками для населення, що проживає
на цих територіях; процес, з врахуванням потреб людини і виконання
конкретних природоохоронних завдань національного та міжнародного рівня
[12]. За результатами міжнародного проекту “Відновлення деградованих
торфянників Білоруського та Українського Полісся” площа таких територій
тільки на Поліссі в Україні складає близько 900 тисяч гектарів. Проблема
утилізації біогенного забруднення поверхневих вод в зоні впливу урбанізованих
територій та сільськогосподарського виробництва на сьогодні є однією з
найактуальніших у світі. Об'єми стоку цих забрудників займають друге місце
після локалізованих скидів урбанізованих територій та житлово-промислових
комплексів (Табл. 1). Екологічна ситуація вимагає детального аналізу та
прийняття невідкладних заходів [2, 4, 11].
Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунку питомої ваги чинників
формування екологічної якості води на території України [4].
Показники (за рік)

Об'єм стоку з
площі в км3

Господарсько-побутові
та
промислові
стічні
води
(очищені
і
недостатньо
очищені)
18,7
Поверхневий
стік
урбанізованих територій
Поверхнево-схиловий
сільськогосподарський стік

з 3,0
13,56

Поверхнево-схиловий стік з 6,88
непорушених територій

Вміст домішок, мг/дм3
N

P

C

Зависи

>10,0

3,0

>10,0

30,0

>5,0

1,0

>30,0

2000,0

>2,0

>3,0

>6,0

100,0

0,2

0,03

2,0

10,0

Поверхнево-схиловий стік із сільськогосподарських угідь та
урбанізованих територій рівний об'єму стічних вод, а за масою забруднень
близький до нього. Більш об'єктивну картину дає розрахунок питомої ваги
внесених домішок (Табл. 2).
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Таблиця 2. Питома вага компонентів поверхневого стоку за вмістом
біогенних та токсичних домішок на території України [4].
Складові елементи
стоку

Значення факторних коефіцієнтів

Середнє
значення
α

α1

α2

α3

α4

α5

α6

0,81

0,54

0,44

0,56

0,07

0,34

0,47

<0,01

<0,01

0,01

0,04

0,01

0,10

0,03

Поверхнево0,12
схиловий стік з
сільськогосподарс
ьких угідь

0,43

0,48

0,22

0,17

0,38

0,30

Зливовий стік
урбанізованих
територій

0,02

0,04

0,24

0,75

0,18

0,22

1

1

1

1

1

1

Стічні
господарськопобутові води
Поверхневосхиловий стік
непорушених
територій

Всього

з

з 0,07

1

Примітка: α1 – внесення азоту амонійного; α2 – азоту загального; α3 – внесення
мінерального фосфату, α4 – внесення органічного вуглецю, α5 — внесення зависів, α6 —
внесення токсичних домішок.

Необхідно прийняти до уваги, що сумарно розсіяний зливовий стік з
урбанізованих територій та сільськогосподарський стік вносять більше
величину домішок, ніж локальні джерела забруднення, що надходять з
урбанізованих територій, сумарно перевищуючи домішки природного стоку у
більш ніж 30 разів. При цьому враховуються не всі негативні наслідки, такі як
вплив токсичних домішок природного і антропогенного походження,
бактеріальні та вірусні забруднення, хімічні сполуки, зокрема нітрати та
нітрити. Тобто екологічна ситуація в поверхневих водах вкрай напружена.
Проголошені в останні роки принципи басейнового підходу при розв'язанні
екологічних проблем водного середовища в Україні та за кордоном часто
вирішуються на організменному, видовому, популяційному рівні, однак вони
далекі від проголошених екологічних підходів і здійснюються без врахування
чинників впливу [5, 11].
Давно відома теза В. Докучаєва “Річка живе заплавою”. Під час весняної
повені на заплаву з водою виноситься річковий мул, збагачуючи її, очищаючи
при цьому воду та створюючи умови для розвитку кормової бази та нересту
аборигенної іхтіофауни та її відтворення. Проведені нами дослідження
показали, що повенева вода на заплаві очищується до характеристик першого
класу, її температура досягає нерестової +14 С (на два тижні раніше, ніж у
руслі). Дослідження заплав таких річок, як Горинь та Стир показало, що
очищення від дрібно дисперсних зависів відбувалось на віддалі 4,5 км від
заплави. Однак негативні чинники викликають тривогу та вимагають прийняття
низки заходів, направлених на покращення екологічної ситуації. Сюди слід
віднести потепління клімату та пов’язані з ним проблеми евтрофікації водойм,
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повну деградацію та переосушення заплав, порушення екологічної рівноваги у
водному середовищі та процесів самоочищення у системах “вищі водні росли
— мікроводорості”, “вищі водні рослини — бактеріопланктон”, “русло річки —
заплава”, “русло річки — екотони”.
Найактуальнішою проблемою водного середовища є зниження
інтенсивності процесів самоочищення, збільшення небезпеки поширення
інфекцій кишечного комплексу, лептоспірозу, сальмонельозу, туберкульозу та
холери. Крім інших джерел вагомий вклад вносять локалізовані скиди
забрудненої води з “гарячих точок”. За поширенням в групі антропозоонозних
інфекцій перше місце займає лептоспіроз. Носіями лептоспірозу є 98 видів
ссавців та 6 видів птахів, в тому числі велика рогата худоба (ВРХ), свині,
водоплавні птахи. В поверхневих водах лептоспіри залишаються
життєздатними впродовж 25 діб, у шахтних колодязях до 107 діб, а у садовому
ґрунті до — 280 діб [6, 8, 10, 13].
На думку дослідників, поблизу свинарників інфекція лептоспірозу має
стаціонарний характер, оскільки лептоспіри виділяються з сечею тварин, а
потім разом із стоками потрапляють у воду та ґрунт. За випадками
захворювання лептоспірози поділяють на побутові, що виникають в результаті
купання в стоячих забруднених водах, річках із слабкою течією, озерах,
кар'єрах, та виробничі, що виникають під час догляду за хворими тваринами та
їх забою.
За даними науковців у Російській Федерації переважна кількість
захворювань лептоспірозом пов'язана із купанням людей у стоячих водоймах,
куди надходять виділення тварин або при використанні води з таких водойм у
побуті [10].
З цієї причини категорично не допускається будівництво виробничих
приміщень, літніх тваринницьких таборів поблизу водойм, забороняється злив
у них неочищеної води, випасання худоби по берегах водойм. Під час
експедиційних досліджень на рр. Горинь, Стир, Случ та їх приток було
виявлено численні порушення у тваринництві у вигляді безприв'язного
утримання худоби на лучній заплаві до урізу води, випас худоби у руслах
річок, випуск стічних вод від ферм ВРХ та свинокомплексів у заплави та русла
річок. В результаті цього у літній період річкова вода має відчутний гнойовий
запах.
Крім лептоспірозу в такій воді містяться збудники інших захворювань:
туберкульозу, сальмонельозу, гельмінтозів, вона має вірусологічну
забрудненість. Необхідно додати, що аборигенна іхтіофауна на 50% заражена
гельмінтами різного походження. Ця проблема характерна для річок всього
світу.
Під час відвідання провінції Онтаріо Канада за програмою ООН
“Управління сільськогосподарськими відходами” вітчизняні екологи були
ознайомлені з заходами, які уряд цієї країни і органи місцевого самоуправління
застосовують при виникненні подібних ситуацій у країні. При виявленні
декількох випадків кишкових інфекцій від водокористування в долині річки
Гранд рівер (Grand River) відразу (за ініціативою канадського уряду) було
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прийнято ряд невідкладних заходів з нормалізації санітарно-екологічної
ситуації. По-перше були винесені в фізичну натуру захисні огорожі,
прибережні смуги річки та їх приток у межах кожного фермерського
господарства (фінансування таких робіт здійснювалось за рахунок самих
фермерів - власників господарства, а також за рахунок державної дотації). Було
заборонено випасання худоби у прибережних смугах та її безприв'язне
утримання. Налагоджена утилізація відходів, їх транспортування та контроль
вмісту нітратів у ґрунтових водах, тобто нормування внесення гною на поля.
Максимально використані заболочені та перезволожені природні угіддя для
доочищення зливових вод з сільськогосподарських угідь та недостатньо
очищених побутових стоків. Для фермерських господарств, що виконали всі
вимоги комплексу заходів екологічна служба провінції видає сертифікат
екологічної безпеки. Отримання такого сертифікату забезпечує для
господарства підвищення закупівельних цін на його продукцію до 10%. В
такому разі фермери економічно зацікавлені у виконанні і дотриманні всіх
заходів господарювання заради утримання навколишніх природних територій і
ветлендів в першу чергу у задовільному екологічному стані.
Науковці Інституту гідробіології НАН України досліджують процеси
знезараження та самоочищення зливових вод на заболочених територіях,
старіючих озерах, у ставах та водосховищах. Як виявилось, вищі водні рослини
різних екологічних груп та мікроводорості виділяють у процесі фотосинтезу
хімічні сполуки, що вбивають патогенну мікрофлору, або стримують її ріст,
виконуючи таким чином роботу з знезараження водойм (Табл. 3).
Таблиця 3. Хімічні сполуки вищих водних рослин та мікроводоростей
інгібітори патогенної мікрофлори [6, 7, 12].
Хімічна сполука

1. Феноли і фенольні
сполуки

Продуценти

ВВР (Numphar lutea
Elodea canadensis)

Концентрація речовин, що
подавляє розвиток
мікрофлори % у сухій масі

1,5-2 мг/дм3

2. Мікотоксини

Синьозелені
мікроводорості

3. Алкалоїди

Мікроводорості
Anabaena flos-aquae
1,02%
Anabaena variabilis
1,34%
Aphanizomenon flos-aquae 1,93%

4. Розчинні речовини

Синьозелені водорості

1*10 8 (ступінь) мг/дм3

> 100%

Джерело

(Сакевич О. Й.,
Усенко О.М. 2008)
(Кирпенко Ю.А.,
Сіренко Л.А.,
1977)

(Баланда Н.В.,
2008)
(Максимова І.В.,
1987)

Відмічено, що вищі водні і болотяні рослини своїми виділеннями
алкалоїдів подавляють ріст мікроводоростей у концентраціях 500 мкг/дм3
(Mycrocystis aeroginosa та Chlorella vulgaris), а гетеротрофних бактерій у
концентрації 1000 мкг/дм3.
У консорціях виявлено формування симбіотичних угруповань
мікроводоростей та відсутність патогенної мікрофлори. В той же час
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інтенсивний розвиток синьо-зелених мікроводоростей, що на початку вегетації
сприяв самоочищенню води від біогенів, при розкладі їх біомаси сприяв
поширенню кишкових інфекцій та збудників поліомієліту, а виділені
мікротоксини небезпечні для тварин та людей.
Отже, при експлуатації ветлендів та петлендів необхідно здійснювати
заходи для максимальної утилізації потенційного джерела евтрофікації за
рахунок інтродукції макрофітів, в першу чергу таких видів, які характерні для
даних біотопів, а також рідкісних та зникаючих видів водних рослин. Разом з
тим це формування сприятливих умов для розвитку симбіотичних угруповань
мікроводоростей та зоопланктону, що служать живим кормом для молоді риб.
Одна з вагомих проблем при самоочищенні поверхневих вод є утилізація
азотних сполук — нітратів та нітритів, які в організмі тварин здатні
перетворюватись у N-нітрозосполуки, що є онкологічно небезпечними.
Крім азотних сполук мінерального походження у водне середовище
надходять забруднення органічного походження. У Канаді розрахована
екологічна норма внесення відходів з розрахунку для одної голови великої
рогатої худоби на 1 гектар ріллі. В Україні таких нормувань практично немає.
Тому вода з шахтних колодязів містить азот амонію до 10 мг/дм3, що
перевищує норму в 3-5 разів. Ґрунтові води на полях фільтрації Калитянського
свинокомплексу містять більше 100 мг/дм3 нітратного азоту. Це небезпечно для
здоров'я населення. В організмі дорослої людини відбувається всмоктування
азотних сполук, що вступають у взаємодію з гемоглобіном крові і утворюють
метгемоглобін. Він досить нестійкий і під дією ферменту перетворюється у
оксигемоглобін. Однак у дітей цей механізм ще несформований, метгемоглобін
накопичується і це веде до кисневого голодування. При чому прояви кисневого
голодування більше виявляються у дітей з сільської місцевості, ніж у дітей з
міст, саме через забруднення питної води в шахтних колодязях нітратами.
Необхідно пам’ятати, що процес біологічного очищення води у ветлендах
та на перезволожених територіях — це аналог евтрофікації поверхневих вод,
що базується на утилізації на біогенних елементів що надходять, яке
супроводжується “цвітінням” води, появою неприємного болотного запаху.
Однак ці прояви повністю компенсуються реабілітаційною роллю боліт і
торфовищ (Табл. 4).
Таблиця 4. Екологічна роль боліт і торфовищ в екосистемах
Екологічні функції

Болото

Торфовище

Локалізація
забруднень + (Оздоровлення)
мінеральних речовин, зависів

+

Формування
поверхневого стоку

+

очищеного +

Формування
мікроклімату
збагачення ландшафту
Поповнення підземних вод
Формування корму
(зоопланктону)

для

та +

+

+

+

риб -

Зоопланктон становить до
70%
чисельності
бактеріопланктону
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Удобрення заплавних луків

-

Посилення фотосинтетичної
активності
лучної
рослинності та захист нею
русла річки

Середовище мешкання птахів

+

+

Збільшення різноманіття водних та +
водно-болотних рослин.

+

Попередження потрапляння у русла +
твердого стоку та їх замулення

+

В період з 1996 до 2011 нами досліджувалися водойми та перезволожені
території Київського мегаполісу. Сучасна територія Києва дренується
численними постійними та тимчасовими водотоками. Центральна частина міста
належить до басейну р. Либідь, Нивка та Горенка розташовані в північнозахідній і західній частинах міста Києва, а Південна околиця (Феофанія, селища
Хотів, Пирогів, Чапаєвка) знаходяться в басейні ріки Віта, Східна частина —
Дарниця. Детальні геоморфологічні характеристики басейнів малих річок в
районі Києва вміщені в їх паспорти (для річок довжиною понад 10 кілометрів).
В таблиці 5. наводиться загальний список судинних рослин водно-болотних
угідь Київського мегаполісу.
Таблиця 5. Флористичний список вищої водної водно-болотних угідь та їх
охоронний статус (територія київського мегаполісу).
№

Види

Охоронний статус

1.

Chara sp. Хара

2.

Fontinalis
antipyretica
протипожежний

3.

Riccia fluitans L. Річчія водяна

4.
5.

Equisetum palustre L. Хвощ болотний
Equisetum fluviatile L. Хвощ річковий

6.

7.
8.
9.

Hedw.

CHAROPHYTA
1)Угруповання під охороною Бернської конвенції.
- 22.44. Chandalier algae submerged carpets; 2)
Директива з охорони біотопів - 3140. Hard oligomesotrophic waters with bentic vegetation of Chara
spp.
BRYOPHYTA
Фонтиналіс
RICCIACEAE
Немає даних
EQUISETACEAE

SALVINIACEAE
Salvinia natans (L.) All. Сальвінія плаваюча
Реліктовий вид, занесений до Червоної книги
України (Червона книга.., 2009б), а його
угруповання до Зеленої книги України (Зелена
книга.., 2009), а також під охороною Бернської
конвенції. – 22.412. Frogbit rafts.
NYMPHEACEAE
Nuphar lutea (L.) Smith. Глечики жовті
Угрупування рослини охороняються Зеленою
книгою України (Зелена книга.., 2009)
Nymphaea alba L. Латаття біле
Охороняється на території м. Києва постановою
Київради 219/940, а його угрупування – Зеленою
книгою України (Зелена книга.., 2009).
N. candida J. et C. Presl. Латаття сніжно-біле

TRAPACEAE
10. Trapa rossica V. Vassil Водяний горіх російський Реліктовий вид, занесений до Червоної книги
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України (Червона книга…, 2009б), а його
угруповання до Зеленої книги України (Зелена
книга…, 2009)
CERATOPHYLLACEAE
11. Ceratophyllum demersum L. Кушир занурений
12. C. platiacanthum Cham. Кушир плоскоостний
13. C. submersum L. Кушир підводний
14.
15.
16.
17.

"Зелена книга України" — 144. Угруповання
Ceratophylleta submersi;
RANUNCULACEAE
Batrachium foeniculaceum V. Krecz. Водяний Бернська конвенція – 22.4321 Угруповання
жовтець фенхелевидний
жовтецю – Water crowfoot communities.
POLYGONACEAE
Polygonum hydropiper L. Гірчак перечний
(водяний перець)
Rumex hydrolapathum Huds. Щавель
прибережний
Polygonum amphibium L. Гірчак земноводний

BRASSICACEAE
18. Cardamine amara L. Сердечник гіркий (водяна)
19. Cardamine pratensis L. Жеруха лугова
20. Rorippa amphibia (L.) Bess. Водяний хрін
земноводний
HALORAGACEAE
21. Myriophyllum spicatum L. Водопериця колосова Директива з охорони біотопів – 3150 Союзи
Magnopotamion чи Hydrocharition природних
евтрофних озер – Natural eutrophic lakes with
Magnopotamion or Hydrocharition type vegetation .
22. Myriophyllum verticillatum L. Водопериця Директива з охорони біотопів – 3150 Союзи
кільчаста
Magnopotamion чи Hydrocharition природних
евтрофних озер – Natural eutrophic lakes with
Magnopotamion or Hydrocharition type vegetation .
APIACEAE
23. Cicuta virosa L. Цикута отруйна
24. Oenanthe aquatica (L.) Poir. Омег водяний
25. Sium latifolium L. Вех широколистий
DROSERACEAE
26. Aldrovanda vesiculosa L. Альдрованда пухирчата
PRIMULACEAE
27. Hottonia palustris L. Плавушник болотний
28. Utricularia vulgaris L. Пухирник звичайний
29. U. minor L. П. малий
CALLITRICHACEAE
30. Callitriche verna L. Вириниця гачкувата
IRIDACEAE
31. Iris pseudacorus L. Півники болотні
Додаток до рішення Київради від 23.12.2004 р. за
№ 880/2290
Доповнення до переліку видів рослин, що
підлягають особливій охороні на території м.
Києва та його зеленої зони, затвердженого
рішенням Київради від 29.06.00 №219/940
BUTOMACEAE
32. Butomus umbellatus L. Сусак зонтичний
ALISMATACEAE
33. Alisma gramineum Lej Частуха злаковидна
34. Alisma plantago-aquatica L. Частуха
подорожникова
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35. Sagittaria sagittifolia L. Стрілолист стрілолистий
HYDROCHARITACEAE
36. Elodea canadensis Michx. Елодея канадська
37. Vallisneria spiralis L. Валіснерія спіральна
38. Hydrocharis morsus-ranae L. Жабурник
звичайний
39. Stratiotes aloides L. Водяний різак алоєвидний
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.

Угруповання знаходиться під охороною
Бернської конвенції – 22.412. Frogbit rafts.
Угруповання знаходяться під охороною Бернської
конвенції – 22.413. Water soldier rafts
POTAMOGETONACEAE
Potamogeton berchtoldii Fieb. Рдесник
Бертхольда
P. compressus L. Рд. стиснутий
P. crispus L. Рд. кучерявий
P. friesii Rupr. Рд. Фріса
P. gramineus L. Рд. злаколистий
P. lucens L Рд. блискучий
Директива з охорони біотопів – 3150 Союзи
Magnopotamion чи Hydrocharition природних
евтрофних озер – Natural eutrophic lakes with
Magnopotamion or Hydrocharition type vegetation.
P. natans L. Рд. плаваючий
P. obtusifolius Mert.et Koch. Рд. Туполистий
Зелена книга України 156. Угрупування
Potamogetoneta obtusifolii.
P. pectinatus L. Рд. гребінчастий

48. P. perfoliatus L. Рд. пронизанолистий

Директива з охорони біотопів – 3150 Союзи
Magnopotamion чи Hydrocharition природних
евтрофних озер – Natural eutrophic lakes with
Magnopotamion or Hydrocharition type vegetation.

49. P. pusillus L. Рд. маленький
50. P. trichoides Cham. et Schlecht. Рд. волосовидний
NAJADACEAE
51. Najas major All. Різуха велика
POACEAE
52. Agrostis stolonifera L. Мітлиця повзуча
53. Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. Лепешняк
великий
54. Glyceria fluitans (L.) R. Br. Лепешняк плавучий
55. Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex. Steud. Очерет
звичайний
56. Alopecurus geniculatus L. Лисохвіст колінчастий
CYRERACEAE
57. Scirpus lacustris L. Комиш озерний
58. Scirpus sylvaticus L. Комиш лісовий
59. Bolboschoenus maritimus (L.) Palla. Бульбокомиш
морський
60. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. Ситняг
болотний
61. Carex acuta L. Осока гостра
Бернська конвенція – 53.3
угруповання – Fen-sedge beds.
62. Carex acutiformis Ehrh Осока загострена
Бернська конвенція – 53.3
угруповання – Fen-sedge beds.
63. Carex riparia Curtis Осока берегова
Бернська конвенція – 53.3
угруповання – Fen-sedge beds.
64. Carex vesicaria L. Осока пухирчаста
Бернська конвенція – 53.3
угруповання – Fen-sedge beds.
65. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla Куга озерна
Не має охороняємого статусу
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Болотно-осокові
Болотно-осокові
Болотно-осокові
Болотно-осокові

66. Cyperus fuscus L Смиквавець бурий
67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.

82.
83.
84.

85.

Бернська конвенція – 53.3 Болотно-осокові
угруповання – Fen-sedge beds.
LEMNACEAE
Wolffia arrhisa (L.) Horkel ex Wimm. Вольфія
безкоренева
Lemna minor L. Ряска мала
L. gibba L. Р. горбата
L. trisulca L. Р. триборозенчаста
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. Спіродела
багатокоренева
SPARGANIACEAE
Sparganium emersum Rehm. Їжача голівка
Додаток до рішення Київради від 23.12.2004 р. за
зринувша
№ 880/2290
Доповнення до переліку видів рослин, що
підлягають особливій охороні на території м.
Києва та його зеленої зони, затвердженого
рішенням Київради від 29.06.00 №219/940
Sparganium neglectum Beeby. Їжача голівка
непомітна
Sparganium erectum L. Їжача голівка пряма
Додаток до рішення Київради від 23.12.2004 р. за
№ 880/2290
Доповнення до переліку видів рослин, що
підлягають особливій охороні на території м.
Києва та його зеленої зони, затвердженого
рішенням Київради від 29.06.00 №219/940
TYPHACEAE
Typha angustifolia L. Рогіз вузьколистий
Typha angustifolia L. Рогіз вузьколистий
T. latifolia L. Р. широколистий
T. zerovii Klok. fil. et. A. Krasnova Р. Зерова
T. laxmannii Lepech. Р. Лаксмана
ARACEAE
Acorus calamus L. Аїр болотний
Додаток до рішення Київради від 23.12.2004 р. за
№ 880/2290
Доповнення до переліку видів рослин, що
підлягають особливій охороні на території м.
Києва та його зеленої зони, затвердженого
рішенням Київради від 29.06.00 №219/940
Calla palustris L. Образки болотні
Рішення Київради N 219/940 від 29.06.2000 Про
затвердження переліку видів рослин, які
підлягають особливій охороні на території м.
Києва
ASTERACEAE
Bidens cernua L. Череда поникла
Bidens frondosa L. Череда листяна
Bidens tripartita L. Череда трироздільна
Директива з охорони біотопів – 3270 Річки із
мулистими берегами з Chenopodion rubri pp and
Bidention pp – Rivers with muddy banks with
Chenopodion rubri pp and Bidention pp vegetation.
LAMIACEAE
Mentha aquatica L. М’ята водяна

Заходи з посилення використання ветлендів та пітлендів для охорони
поверхневих вод від забруднення
1)
фізичне впровадження водоохоронних зон в межах фермерських
господарств;
2)
припинення безприв'язного утримання КРХ та створення літніх
тваринницьких таборів в межах охоронних смуг. Налагодження випасання
худоби поза межами водних об'єктів;
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3)
Планування стоку зливових вод по рельєфу місцевості через водноболотні екосистеми і торфовища (стариці, заплавні болота);
4)
Використання літніх польдерів, як систем попереднього очищення
поверхневого стоку та збагачення лук намулом;
5)
Інтродукція у болота під час повені певних видів судинних рослин
(вегетативним та насінням) з метою формування парцел, що очищали б воду;
6)
Підвищення рівня екологічної освіти населення;
7)
Ліквідація (перенесення) тваринницьких комплексів, що знаходяться в
межах водних об'єктів та впровадження методів сухого та напівсухого
видалення відходів з утилізацією їх на сільгоспугіддях;
8)
Впровадження системи доочищення поверхневого стоку, що дає значний
економічний ефект через збереження здоров'я населення та оздоровлення
довкілля.
9)
Повторне заболочування пересушених і деградованих земель є способом
реабілітації аквальних комплексів, формування парцел вищої водяної
рослинності як природних біофільтрів.

Рис. 1. Інтегроване управління річковим басейном: ключові кроки та дії [8].
10) Інтегроване управління річковим басейном (ІУРБ) – процес координації
збереження, управління та розвитку водних, земельних і пов’язаних з ними
ресурсів (поза галузевим підходом) (рисунок 1.) в межах конкретного річкового
басейну для того, щоб максимілізувати у справедливий спосіб економічні та
соціальні вигоди, пов’язані з використанням водних ресурсів, водночас
зберігаючи і, там де необхідно, відновлюючи прісноводні екосистеми.
ІУРБ ґрунтується на тому принципі, що природні екосистеми річкового
басейну, включаючи прилеглі водно-болотні угіддя та підземні водні системи, є
джерелом прісної води. Тому управління річковими басейнами повинно
включати підтримання функціонування природних екосистем як головної)мети.
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«СТАРЫЙ ЖАДЕН» – УНИКАЛЬНЫЙ ВОДНО-БОЛОТНЫЙ
КОМПЛЕКС ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА
ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ, ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ,
ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ
О.В. Созинов1, Н.А. Зеленкевич2, Д.Г. Груммо2,
1

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы,
г. Гродно, Беларусь,
2
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича
НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь
В стратегии развития Республике Беларусь развитие системы особо
охраняемых природных территорий (ООПТ) является одной из наиболее
актуальных социально-экологических. Центральное место в структуре
национального природно-заповедного фонда принадлежит водно-болотным
угодьям. В 2011 году авторами проведены работы по организации в
Припятском Полесье республиканского гидрологического заказника «Старый
Жаден».
Проектируемая ООПТ площадью 17048.4 га расположена в
Житковичском и Лельчицком районах Гомельской области. В 1960–1990 гг.
характеризуемая территория входила в состав военного полигона «Мерлинские
хутора» (крупнейшего в Европе и второго по величине в мире).

Рисунок 1. Схема размещения проектируемой
ООПТ
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В соответствии со «Схемой экологической сети Республики Беларусь»
проектируемый заказник входит в состав перспективного «ядра» европейского
значения (ЕЯ9). Ближайшими к рассматриваемой природно-заповедной
территории являются национальный парк «Припятский» (88.5 тыс. га),
республиканские ландшафтные заказники «Средняя Припять» (90.4 тыс. га),
«Ольманские болота» (12.0 тыс. га), биологический заказник «Букчанский» (4.9
тыс. га). Заказник «Старый Жаден» имеет смежные границы с заказником
«Ольманские болота» и национальным парком «Припятский» и формирует с
этими природоохранными объектами единый созологический кластер, который
на более качественном уровне обеспечит сохранение биологического и
ландшафтного разнообразия (рис. 1).
В последние годы высокая значимость этого объекта для сохранения
ландшафтного и биологического разнообразия подтверждается на
международном уровне. Природный комплекс «Старый Жаден» с 2005 года
имеет статус территории важной для птиц (ТВП): критерии А1 – большой
подорлик; B2 – змееяд [1]. В настоящее время нами подготовлена
номинационная заявка на придание проектируемой ООПТ статуса Рамсарского
угодья (соответствует 1–3, 9 критериям конвенции).
Флора и экосистемы. На территории заказника (табл. 1) зарегистрировано
563 видов высших сосудистых растений (вкл. гибридогенные таксоны),
объединенных в 303 рода, 82 семейства, 52 порядка, 6 классов, 5 отделов.
К отделу Lycopodiopsida принадлежат 4 вида, объединенных в 2 рода и 1
семейство, в отделе Equisetophyta – 6 видов, 1 род и 1 семейство, к отделу
Polypodiophyta – 8 видов, 5 родов, 4 семейства, к отделу Pinophyta относится 2
вида, 2 рода, 1 семейство, на отдел Magnoliophyta приходится 542 вида, 293
рода, 75 семейств, из них в класс Двудольные (Magnoliopsida) входят 407
видов, 231 род, 58 семейств, а в класс Однодольные (Liliopsida) – 136 видов, 62
рода, 17 семейств. Ведущими семействами во флоре заказника являются:
Астровые (Asteraceae), содержащее 68 видов, 42 рода, Мятликовые (Poaceae) –
55 видов, 32 рода, Осоковые (Cyperaceae) – 38 видов, 6 родов, Бобовые
(Fabaceae) – 32 вида, 14 родов; Розоцветные (Rosaceae) – 28 видов, 17 родов;
Гвоздичные (Caryophyllaceae) – 26 видов, 18 родов.
Таблица 1 – Характеристики таксономического
разнообразия заказника «Старый Жаден»

и

типологического

Показатель
Кол-во
ФЛОРА
Общее количество видов сосудистых растений
563
Доля от общей численности видов флоры Беларуси, %
34
2
α-разнообразие (среднее количество видов на 100 м )
19
Количество видов флоры Европейского красного списка (1991)
3
Количество видов флоры, внесенных в Красную книгу Беларуси (2005)
5
Количество видов флоры, внесенных в приложения Конвенции по охране дикой
флоры и фауны и природных местообитаний в Европе:
Бернская конвенция, 1979
2
CITES, 1973
4
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Количество видов, нуждающихся в профилактической охране
МЕСТООБИТАНИЯ
Общее количество природных экосистем
 лесных экосистем
 болотных экосистем
 антропогенного происхождения
Среднее количество экосистем на 1 км2
Количество избыточно увлажненных экосистем
Количество экосистем, формирующихся в условиях недостаточного увлажнения
Количество редких и уникальных экосистем
Доля редких и уникальных экосистем в общей структуре земельного фонда ООПТ,
%

21
80
28
45
7
8
59
3
20
26.7

Во флоре ООПТ обнаружены популяции 5 видов, внесенных в
национальную Красную книгу [2], 3 – в Европейский красный список; 2 – в
приложение к Бернской конвенцию (1979), 4 – в приложение Конвенции CITES
(1973) охраняемых видов растений, 21 видов нуждаются в профилактической
охране на территории Республики Беларусь (см. табл. 1).
Общее количество природных экосистем, выявленных на территории
проектируемого заказника составляет 80 в т.ч. лесных – 28, болотных – 45;
антропогенно производных экосистем – 7 (в т.ч. на стадии восстановительной
динамики – 5); среднее количество экосистем – 7 на 1 км2. В соответствии
Директивой по охране естественных мест обитания дикой флоры и фауны в
пределах проектируемого заказника выявлено 20 редких и уязвимых
местообитаний; их доля составляет 26.7% от общей площади ООПТ (табл. 1).
Растительность. В структуре земель проектируемого заказника «Старый
Жаден» леса занимают 8583.5 га (50.4%), болота – 3675.7 га (21.6%), луга –
108.6 га (0.6%), вторичная производная растительность, пустоши – 2014.6 га
(11.8%), мелколесья и кустарники – 2492.8 га (14.6%), прочие земли – 173.2
(1.0%).
Формационно-типологическая структура лесов ООПТ определяется
комплексом естественных и антропогенных факторов. Благодаря преобладанию
отрицательных форм рельефа в заказнике значительную площадь (46.5%
лесопокрытой территории) занимают формации болотных хвойных и
лиственных лесов. Интенсивное антропогенное воздействие (рубки, пожары,
функционирование военного полигона) в период, предшествующий введению
природоохранного режима, обусловило высокое участие производных
мелколиственных лесов (11.5%) и вторичной (мелколесья, пустоши)
растительности (26.4%).
Классификационная схема лесной растительности ООПТ включает 4
класса формаций, 6 формаций, 14 серий и 28 типов. Преобладают сосновые
леса (68.3% лесопокрытой территории). Относительно высоким участием
характеризуются пушистоберезовые (11.5%) и повислоберезовые (16.4%).
Незначительная доля лесопокрытой площади принадлежит черноольшанникам
(2.6%). Фрагментарно встречаются плакорные дубравы (1.2%) и производные
осиновые (<0.1%) леса. В спектре типологического разнообразия преобладают
73

насаждения осоковой (31.9% лесопокрытой площади), долгомошной (18.5%),
мшистой (13.9%), черничной (13.4%), багульниковой (7.7%), осоковосфагновой (6.4%) серий типов леса.
Экологическая
структура
лесов
заказника
характеризуется
преобладанием групп лесов, произрастающих на торфяных болотах – 52.3%, в
т.ч. на олиготрофных – 13.1%, мезотрофных – 6.4%, эвтрофных– 32.8%. Леса на
бедных песчаных почвах недостаточного и неустойчивого увлажнения
занимают 14.1%, на относительно богатых нормального и повышенного
увлажнения – 0.8 и 13.4 % соответственно. Довольно высокое участие в лесном
фонде групп лесов, формирующихся на оторфованных минеральных почвах
олиготрофного заболачивания (18.9%).
Общая площадь, занимаемая болотной растительностью в заказнике
составляет 3675.7 га (21.6%). Здесь представлены все основные типы болот –
низинные (2134.7 га – 12.52%), переходные (894.8 – 5.2%) и верховые (646.2 –
3.8%). Болотная растительность заказника с позиции доминантной
классификации представлена 5 типами, 18 формациями и 45 ассоциациями.
Особую ценность территории проектируемого заказника представляет
комплекс восточноевропейских травяных и травяно-гипновых (низинных)
болот неморального типа в сочетании с восточноевропейскими сфагновыми
верховыми и переходными болотами. Комплекс размещается в центре
проектируемого природоохранного объекта и образует «ядро» ООПТ. В
значительной степени современный облик растительного покрова формируют
мелколесья, кустарники, послепожарные пустоши, образовавшиеся на
территории заказника в результате пожаров и рубок леса (рис. 2). Общая
площадь этих категорий растительного покрова составляет 4507.4 (26.6%)
(табл. 2).
Таблица 2 – Структура растительного покрова республиканского заказника
«Старый Жаден» (по состоянию на 1.10.2011)
№ п/п
Категория
I. ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
ХВОЙНЫЕ ЛЕСА
Сосновые (Pinus sylvestris) и широколиственно-сосновые леса
1. Сосновые вересково-лишайниковые (Calluna vulgaris, Cladonia
sylvatica, Cl.rangiferina, Pleurozium schreberi, виды Dicranum) с
участием Genista tinctoria, G. germanica, Chamaecytisus ruthenicus
2. Сосновые кустарничково (Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus) –
зеленомошные (Pleurosium schreberi, виды Dicranum) леса с участием
Quercus robur в древостое и Carpinus betulus, Genista tinctoria,
ChamaeChamaecytisus ruthenicus в подлеске
3. Широколиственно-сосновые орляковые (Pteridium aquilinum,
Vaccinium myrtillus) в сочетании с кислично-зеленомошными (Oxalis
acetosella, Majanthemum bifolium, Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens, Rhytidiadelphus triquetrus) с участием в древостое Quercus
robur, Carpinus betulus, развитым подлеском из Corylus avellana,
Evonymus europaea
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га
8583.5
5862.2
5862.2
12.8

%
50.35
34.39
34.39
0.08

1189.5

6.98

39.8

0.23

№ п/п
Категория
4. Сосновые чернично-зеленомошные (Vaccinium myrtillus, Pleurozium
schreberi, виды Dicranum, Hylocomium splendens)
5. Сосновые кустарничково-долгомошные (Vaccinium myrtillus,
V. uliginosum, Polytrichum commune)
6. Сосновые и пушистоберезово-сосновые травяно-осоковые на
низинных болотах (Menyanthes trifoliata, Comarum palustre,
Phragmites australis, Carex lasiocarpa, C. rostrata, C.elongata)
7. Сосновые и пушистоберезово-сосновые кустарничково-осоковосфагновые на переходнях болотах (Carex lasiocarpa, С.nigra, Ledum
palustre, Oxycoccus palustris, Sphagnum fallax, S. angustifolium)
8. Сосновые кустарничково-сфагновые на верховых болотах (Pinus
sylvestris f. uliginosa + обычная форма [h=6–10 м], Ledum palustre,
Calluna vulgaris, Vaccinium uliginosum, Sphagnum angustifolium,
S. magellanicum, S. falax)
9. Сосновые пушицево-кустарничково-сфагновые на верховых болотах
(Pinus sylvestris f. litwinowii [h=3–5 м], Eriophorum vaginatum, Calluna
vulgaris, Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris, Sphagnum
magellanicum, S. angustifolium, S. fallax)
ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА
Дубовые леса (Quercus robur)
10.

Дубравы сосново (Pinus sylvestris) – орляково (Pteridium aquilinum) –
черничные (Vaccinium myrtillus) с участием Euonymus europaea,
Corylus avellana, Sorbus aucuparia в подлеске
11. Дубравы грабово (Carpinus betulus) – снытево (Aegopodium
podagraria) – кисличные (Oxalis acetosella) с обильным участием
Euonymus europaea, Corylus avellana, Sorbus aucuparia в подлеске, а
во втором ярусе – Acer platanoides, Carpinus betulus, Tilia cordata
МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ЛЕСА
Повислоберезовые (Betula pendula) леса
12. Повислоберезовые кустарничково (Vaccinium vitis-idaea V. myrtillus)зеленомошные (Pleurozium schreberi, Dicranum spp.) на месте
сосновых лесов
13. Повислоберезовые орляковые (Pteridium aquilinum) в сочетании с
кислично-зеленомошными (Oxalis acetosella, Majanthemum bifolium,
Luzula piloza, Trientalis europaea, Hylocomium splendens,
Rhytidiadelphus triquetrus на месте сосновых и широколиственных
лесов.
14. Повислоберезовые чернично-зеленомошные (Vaccinium myrtillus,
Pleurozium schreberi, виды Dicranum, Hylocomium splendens) на месте
сосновых и широколиственных лесов
15. Повислоберезовые
кустарничково
(Vaccinium
myrtillus,
V.
uliginosum)-долгомошные (Polytrichum commune) на месте сосновых
и сосново-широколиственных лесов
16. Березовые папоротниковые (Betula pendula, B. pubescens, Dryopteris
filix-mas, D. cristata, D. carthusiana, Athyrium filix-femina, Aegopodium
podagraria, Urtica dioica) на месте широколиственно-черноольховых
и широколиственных лесов
ЛИСТВЕННЫЕ КОРЕННЫЕ БОЛОТНЫЕ ЛЕСА
Пушистоберезовые (Betula pubescens) леса
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га
725.9

%
4.26

1019.9

5.98

1214.8

7.13

537.1

3.15

665.0

3.90

457.4

2.68

103.0

0.60

101.5

0.60

1.5

0.01

985.0
7.3

5.78
0.04

7.5

0.04

343.5

2.01

567.2

3.33

59.5

0.35

1633.3
1408.6

9.58
8.26

№ п/п
Категория
17. Пушистоберезовые и сосново-пушистоберезовые осоково-травяносфагновые на низинных и переходных болотах (Menyanthes trifoliata,
Comarum palustre, Equisetum fluviatile, Peucedanum palustre, Galium
palustre, Calamagrostis neglecta, Carex elongata, Sphagnum centrale,
S.squarrosum, S.riparium)
18. Пушистоберезовые осоково-гигрофитнотравяные (Carex lasiocarpa,
C. elongata, C. appropinquata, C. rostrata, Thelypteris palustris,
Menyanthes trifoliata, Lysimachia vulgaris, Comarum palustre,
Naumburgia thyrsiflora) иногда с ивовым ярусом (Salix cinerea, S.
aurita) на низинных болотах
Черноольховые (Alnus glutinosa) леса
19. Черноольховые папоротниковые (Athyrium filix-femina, Dryopteris
carthusiana) нередко с участием неморальных трав (Aegopodium
podagraria, Impatiens noli-tangere, Urtica dioica, Solanum dulcamara)
на низинных болотах
20. Черноольховые таволговые (Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris,
Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus, Naumburgia thyrsiflora на
низинных болотах)
21. Черноольховые гигрофитнотравяно-осоковые (Calla palustris,
Menyanthes trifoliata, Caltha palustris, Lysimachia vulgaris, Iris
pseudacorus, Carex nigra, C. echinata, C. elongata) в сочетании с
пушистоберезово-чернольхово-ивняковыми (Salix cinerea, S. aurita)
на низинных болотах
II. БОЛОТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
НИЗИННЫЕ БОЛОТА
22. Травяно-осоковые (Carex vesicaria, C. rostrata, C.acuta, С.
appropinquat, Menyanthes trifoliatа, Comarum palustre, Equisetum
fluviatile, Naumburgia thyrsiflora, Iris pseudacorus) иногда с ивами
(Salix cinerea, S. rosmarinifolia)
23. Тростниковые и сабельниково-тростниковые (Comarum palustre,
Phragmites australis) в сочетании с осоковыми (Carex rostrata, C.
vesicaria, С. cinerea) и гипново-осоковыми иногда с разреженным
березово-ивняком ярусом (Betula pubescens, Salix cinerea, S. aurita, S.
rosmarinifolia)
ПЕРЕХОДНЫЕ БОЛОТА
24. Пушицево-осоково-травяно-сфагновые (Eriophorum vaginatum, E.
polystachyon, Carex lasiocarpa, C. rostrata, Menyanthes trifoliatа,
Comarum palustre, Phragmites australis, Sphagnum fallax, S.
angustifolium, S. cuspidatum)
24a
То же с разреженным древесным ярусом (Pinus sylvestris, Betula
pubescens), иногда с ивами (Salix cinerea, S. aurita)
ОЛИГОТРОФНЫЕ БОЛОТА
25. Пушицево-кустарничково-сфагновые
(Eriophorum
vaginatum
Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris, Rhynchospora alba, Sphagnum
angustufolium, S.fallax, S. rubellum, S. cuspidatum) с редкой Pinus
sylvestris f. litwinowii [h=2–3 м]
26. Сосново-пушицево-сфагновые (Eriophorum vaginatum, Andromeda
polifolia, Oxycoccus palustris, Sphagnum magellanicum, S.
angustifolium), нередко в сочетании (до 10–20%) с мелкими
пушицево-очеретниково-сфагновыми
мочажинами
(Eriophorum
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га
21.1

%
0.12

1387.5

8.14

224.7
22.6

1.32
0.13

59.2

0.35

142.9

0.84

3675.7
2134.7
798.4

21.56
12.52
4.68

1336.3

7.84

894.8
402.2

5.25
2.36

492.6

2.89

646.2
374.4

3.79
2.20

271.8

1.59

№ п/п

Категория
vaginatum, Rhynchospora alba, Sphagnum cuspidatum)

га

III. ЛУГОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
108.6
27. Закустаренные сырые оксиломезофитные луга (Agrostis canina, 92.8
Deschampsia cespitosa, Carex panicea, C.nigra, C.flava, Salix cinerea)
28. Закустаренные торфянистые мезоксилофитные луга (Carex vesicaria, 15.8
C.diandra, Comarum palustre, Salix cinerea)
IV. МЕЛКОЛЕСЬЯ И КУСТАРНИКИ
2492.8
29. Хвойно-лиственное
кустарничково-политрихово-зеленомошное 366.8
мелколесье (Pinus sylvestris, Betula pendula, Vaccinium myrtillus, V.
vitis-idaea, Pleurozium schreberi, Dicranum spp., P. juniperinum)
30.

Хвойно-лиственное чернично-зеленомошное мелколесье (Pinus
sylvestris, Picea abies, Betula pendula, B. pubescens, Populus tremula,
Vaccinium myrtillus, Molinia caerulea, Pleurozium schreberi, виды
Dicranum, Hylocomium splendens) в сочетании с кустарничководолгомошно-сфагновым (Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Molinia
caerulea, Ledum palustre, Polytrichum commune)
31. Ивняки (Salix cinerea) с березой (Betula pubescens) и ольхой черной
(Alnus glutinosa) травяно-осоковые (Calamagrostis canescens,
Thelypteris palustris, Lysimachia vulgaris, Comarum palustre,
Filipendula ulmaria, Galium palustre, Carex rostrata, C. lasiocarpa, С
.appropinquata, C. acuta)
V. ПУСТОШИ
32. Иван-чаевые
(Chamaenerion
angustifolium),
вейниковые
(Calamagrostis epigeios) с редкой порослью Betula pendula, Populus
tremula, Pinus sylvestris
33. Послепожарные кустарничково (Calluna vulgaris, Vaccinium
uliginosum, Ledum palustre)-долгомошные (Polytrichum strictum) в
сочетании с осоково-молиниево-долгомошно-сфагновыми (Molinia
caerulea,
Carex
lasiocarpa,
C.rostrata,
Sphagnum
fallax,
S.angustifolium), нередко с обильным подростом сосны (Pinus
sylvestris) и лиственных пород (Betula pubescens, B. pendula, Populus
tremula)
VI. ПРОЧИЕ ЗЕМЛИ
ИТОГО

%
0.64
0.54
0.09
14.62
2.15

1122.2

6.58

1003.8

5.89

2014.6
51.9

11.82
0.30

1962.7

11.51

173.2
1.02
17048.4 100.00

Антропогенное воздействие и оценка современного состояния природных
комплексов. В результате специального анализа выделено 4 градации уровня
нарушений растительного покрова: слабо-, средне-, сильнонарушенные
фитоценозы, местообитания с полностью уничтоженной растительностью
(табл. 3). Наиболее сохранившиеся участки сконцентрированы в центральной
части ООПТ. Вокруг этого «ядра» размещены экосистемы с различной
степенью трансформации и находящихся на различных стадиях дигрессивнодемутационной динамики.
Результаты исследований показали, что в растительном покрове
заказника наблюдается преобладание положительных тенденций, связанных с
восстановлением природных экосистем после снятия антропогенного пресса в
связи с прекращением функционирования военного полигона. Процессы
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естественного восстановления растительности в значительной степени
обеспечивают повышение устойчивость коренной растительности к
неблагоприятным
воздействиям
антропогенного
и
естественного
происхождения. Площади фитоценозов, где преобладают процессы деградации,
занимают 4.8 тыс. га, что составляет 28.5% территории ООПТ.
Исследования,
проведенные
на
территории
проектируемого
республиканского заказника «Старый Жаден», выявили экологически опасные
(конфликтные) ситуации антропогенного происхождения, оказывающие угрозу
функционирования его природных экосистем. Отрицательный характер
антропогенных нагрузок выявлен на площади 11.2 тыс. га, или 66.7%
территории ООПТ (табл. 4).
Одним из наиболее важнейших антропогенных факторов, оказывающих
существенное негативное влияние на функционирование природных
комплексов проектируемого заказника (и в то же время практически не
поддающийся учету) является посещение территории местным населением с
целью сбора ягод черники и клюквы. В данном случае, следует говорить не
столько об объемах и способах (в подавляющем большинстве случаев
используются ручные комбайны для сбора ягод) изъятия биологических
ресурсов, сколько о последствиях пребывания во время сбора.
К ним относятся: 1) умышленные поджоги лесов и (или) болот за
нарушения способов и сроков заготовки ягод, а также нередко за незаконное
пересечение украинскими сборщиками государственной границы; 2)
разрушение
дорог,
вследствие
постоянного
прохода
тяжелого
механизированного транспорта (трактора, грузовые машины), перевозящего
сборщиков. Неудовлетворительное состояние дорожной сети проектируемого
заказника создает реальные проблемы для лесного хозяйства, а также для служб
охраны природы и МЧС, поскольку затруднены работы по заготовке и вывозу
древесины, проведению лесохозяйственных и лесозащитных мероприятий,
ликвидации чрезвычайных ситуаций (пожары, браконьерство);
 загрязнение территории бытовым мусором и уничтожение природных
комплексов в местах организации стоянок сборщиков. Традиция сбора ягод на
данной территории сопряжена с организацией лагерей сборщиков (иногда
численностью до 200–500 человек, в основном украинских граждан). В
результате чего в местах стоянок природные экосистемы испытывают
существенную нагрузку (вытаптывание, загрязнение бытовым мусором,
существенное изъятие (до 90–95%) ежегодного урожая ягод).
Данная проблема обострилась в 2011 году. Это связано в первую очередь
со сбором ягод на территории заказника жителями украинского приграничья. В
целях минимизации последствия их пребывания (пожары, уголовные
преступления,
незаконное
пересечение
границы,
сопротивление
представителям власти и органов безопасности) жителям 10 приграничных
украинских деревень разрешено собирать в Беларуси (в т.ч. и на территории
ООПТ). Это привело с одной стороны к уменьшению случаев возникновения
чрезвычайных ситуации, а с другой к значительному увеличению воздействия
на природные комплексы ООПТ.
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На основании комплексной оценки ситуации нами разработано
зонирование территории с введением дифференцированного режима
лесохозяйственного использования, предусматривающего
 запрет любой деятельности на площади 3.65 тыс. га (42.6%
лесопокрытой территории);
 введение режима запрета всех видов рубок кроме выборочных
санитарных и сплошных санитарных в случае единовременной гибели
насаждений на общей площади 1.07 тыс. га (12.4%);
 запрет всех видов рубок главного пользования и рубок обновления и
переформирования на общей площади 1.95 тыс. га (20.5%).
Также на территории заказника «Старый Жаден» будут действовать стандартные
ограничения следующих видов деятельности: разведка и разработка месторождений
полезных ископаемых; проведение мелиоративных работ, размещение отходов;
производство лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и
кустарников; интродукция в природные экосистемы чужеродных видов диких животных и
дикорастущих растений и т.д.
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Рисунок 2. Карта растительности проектируемого республиканского заказника
«Старый Жаден» (условные обозначения см. в табл. 2)
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Таблица 3. Соотношение площадей по категориям нарушенности растительного
покрова проектируемого заказника «Старый Жаден»
Площадь
га
%
I. Слабонарушенная растительность
8132.2 48.17
1. Слабонарушенная лесная растительность: коренные и 5503.6 32.60
длительнопроизводные хвойные леса, лиственные коренные
болотные леса
2. Слабонарушенная болотная растительность
2628.6 15.57
II. Средненарушенная растительность
3932.3 23.28
3. Коренные и длительно производные хвойные леса, лиственные 1309.2 7.75
коренные болотные леса с умеренным антропогенным
воздействием
(выборочные
рубки,
низовые
пожары,
рекреационные нагрузки, мелиорация и т.д.)
4. Кратковременно-производные
хвойно-мелколиственные 1386.4 8.21
лесные сообщества, образовавшиеся в результате действия
катастрофических факторов естественного и антропогенного
происхождения
и
имеющие
явную
тенденцию
к
восстановлению исходного состояния
5. Искусственные леса на мало преобразованных лесных 189.5 1.12
местообитаниях:
состав
и
структура
фитоценозов
незначительно отклоняется от состава естественных лесов
6. Болотные сообщества с некоторыми изменениями в видовом 1047.2 6.20
составе под влиянием мелиорации и пожаров
III. Сильно нарушенная растительность
4810.6 28.48
7. Вторичные мелколиственные леса и кустарники с сильно 2242.9 13.28
измененным составом и структурой видового сообщества
8. Пустошная растительность на месте лесов, уничтоженных в 2264.5 13.41
результате пожаров и вырубок
9. Искусственные леса на антропогенных преобразованных 194.6 1.15
местообитаниях: состав древостоя и состояние всего
сообщества изменены по сравнению с естественными лесами в
результате интенсивной обработки почвы, удобрения,
осушения, уплотнения и др.
10. Мезо- и оксиломезофитные луга
108.6 0.64
IV. Полностью уничтоженная растительность
11.7 0.07
11. Дороги с покрытием, ЛЭП, нефте- и газопроводы, 11.7 0.07
мелиоративные каналы
Категория
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Таблица 4. Основные факторы, оказывающие негативное воздействие на
природные экосистемы заказника «Старый Жаден»
Площадь проявления фактора
га
%
Прямодействующие антропогенные факторы
4735.9
27.78
2097.2
12.30
− гари последних лет
67.7
0.40
− сплошные рубки последних лет
2571
15.08
− выборочные рубки последних лет
Антропогенно-стимулированные процессы
6611.1
38.78
2225.6
13.05
− зарастание старых вырубок и гарей
15
0.09
− лесопосадки на месте старых вырубок и гарей
35.3
0.21
− подтопление вдоль дороги
2583.6
15.15
− вторичное заболачивание лесов и открытых болот
1751.6
10.27
− зарастание болот и заболоченных лугов
Линейные факторы воздействия
50.4
0.30
38.7
0.23
− дороги
11.7
0.07
− мелиоративные канавы
ВСЕГО:
11397.4
66.85
Факторы воздействия
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ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НАРУШЕННЫХ
БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ БОЛОТНОГО МАССИВА
«ДОКУДОВСКИЙ», БЕЛАРУСЬ)
Д.Ю. Жилинский1, Д.Г. Груммо1, Н.А. Зеленкевич1,
О.В. Созинов2, О.В. Галанина3
1

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича
НАН Беларуси, Минск, Беларусь,
2

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы,
г. Гродно, Беларусь,
3

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН,
г. Санкт-Петербург, Россия,

Болотный массив «Докудовский» является ядром одноименного заказника
республиканского значения. Целью организации ООПТ (1989) являлось
сохранение в естественном состоянии одного из крупнейших в западном
регионе Беларуси верховых болотных массивов и его характерной
растительности. Охраняемое болото является, по существу, единственным в
Гродненской области объектом, где возможна промышленная заготовка ягод
клюквы болотной и голубики.
Несмотря на особый природоохранный статус, растительность заказника
подвержена интенсивному воздействию комплекса неблагоприятных факторов
антропогенного происхождения (пожары, осушительная мелиорация, добыча
торфа на прилегающих территориях и др.). Наибольшую угрозу для
функционирования природных экосистем ООПТ имеют тотальная
осушительная мелиорация и связанные с ней катастрофические пожары
последних лет. Прошедшие в 1992–2002 гг. пожары оставили обширные
участки вторичных послепожарных сообществ. В настоящее время потенциал
возникновения пожароопасной ситуации на территории ООПТ оценивается как
крайне высокий. Это грозит превратить ситуацию с пожарами в хроническую,
что неизбежно приведет к деградации болотных экосистем, исчезновению
охраняемых и ресурсных видов растений и животных, и в конечном итоге к
потере ценности этого уникального природного объекта.
Какие же возможные пути сохранения и восстановления болотного
массива?
Наиболее радикальный и эффективный способ – восстановление
гидрологического режима нарушенного болота. В рамках проекта Глобального
экологического фонда проведены мероприятия по восстановлению и
стабилизации гидрологического режима (построена экранирующая дамба на
82

границе с действующей торфоразработкой). В связи с этим весьма интересным
представляется оценка состояния растительности в период предшествующей
ренатурализации болотного массива, а также на начальных стадиях
восстановления. Эту характеристику следует рассматривать как «нулевую
точку отсчета» для дальнейшего контроля за состоянием и динамикой
экосистем охраняемого болота.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследуемое
болото
расположено
в
пределах
Лидского
административного района Гродненской области, 14.7 км юго-восточнее г.
Лида, на землях ГЛХУ «Лидский лесхоз». Географические координаты
центральной точки – 53о47,7101 с.ш. и 25о27,2293 в.д.
Полевые и камеральные исследования производились в соответствии с
общепринятыми в геоботанике, лесоведении, почвоведении и математической
статистике методами в период с 2008 по 2012 год.
При изучении фитоценозов в качестве методической основы
использовался метод эколого-фитоценотических профилей (ЭПР), или
трансект, который заключается в фиксировании всех фитоценотических
разностей, следуя по линии профиля. Вдоль линии профиля по мере смены
растительности закладывалась серия постоянных пробных площадей (ППП).
Кроме этого на всей территории исследования выполнено более 80
подробных геоботанических описаний. В среднем геоботанические описания
закладывались через каждые 30–45 м. Размер описания на участках болот,
лишенных древесного яруса устанавливался в 25 м2 (или 100 м2) , с древесным
ярусом не менее 100 м2.
На каждой пробной площади (постоянной и временной) непосредственно
при проведении геоботанических описаний инструментально измерялся ряд
экологических показателей (уровень стояния, pH, электропроводимость и
температура болотных вод). Для замера уровней стояния воды устанавливались
смотровые скважины с обсадными трубами (на глубине 1.0–2.5 м).
Определение
физико-химических
показателей
болотных
вод
(pH,
электропроводность,
температура,
напряжение)
производилось
с
использованием pH-метра HI-8314 со встроенным термодатчиком и
кондуктометра HI-9033. Изучение физико-химического состава торфов
проводили по классическим методикам, применяемым в почвоведении и
агрохимии.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследований выявлено несколько очагов пожаров,
проходивших в различные годы: 1) в 1992 г.: ЭПР № 1, доля площадей
вторичных фитоценозов после пожара 1992 г. составляет 59,0%; 2) в 2002 г.:
ЭПР № 1, доля площадей вторичных фитоценозов после пожара 2002 г.
составляет 13.0%; (3) в 1999 г.: ЭПР № 2, доля площадей вторичных
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фитоценозов после пожара 2002 г. составляет 77.4%. В целом по данным
измерительной таксации доля площадей ассоциаций вторичных фитоценозов на
экологическом профиле № 1 составила 87.9%, № 2 – 77.4% (рис. 1, табл. 1)
Основные

закономерности

послепожарной

трансформации

растительности проявляются в:
1) обеднении видового состава;
2) изреживании или полной гибели древесного яруса;
3) активном развитии подроста лиственных лесообразующих видов
деревьев (Populus tremula, Betula pendula, B. pubescens);
4) увеличении ценотической значимости Polytrichum strictum и Calluna
vulgaris;
5) снижении общей продуктивности сообществ.
Послепожарные сообщества имеют довольно простое строение. В редком
(сомкнутость крон 0,1–0,2) верхнем ярусе встречаются Betula pendula, B.
pubescens, Populus tremula, Pinus sylvestris выс
отой 1,5–2,5 м. Отмечается обильный подрост лесообразующих видов
деревьев. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет
60–90%; доминирует Calluna vulgaris (проективное покрытие 30–85%),
понижения заняты Eriophorum vaginatum (4–30%). Участие остальных
кустарничков (Andromeda polifolia, Oxycoсcus palustris, Ledum palustre)
составляющих флористическое ядро ненарушенных растительных сообществ
болота невелико и составляет 1–15%. Основной доминант мохового покрова
вторичных фитоценозов – Polytrichum strictum (до 75–90%).
В описаниях отмечается небольшое участие сфагновых мхов: Sphagnum
magellanicum (до 15–20%), S. angustifolium (до 3–10%), а также S. rubbelum, S.
fallax, S. molle (последний является охраняемым видов в Республике Беларусь).
На участках болота, размещенных в эпицентре пожаров, видовой состав
фитоценозов включает 2–5 видов растений и основной фон в них образует
Calluna vulgaris и/или Polytrichum strictum.
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ЭПР-1

ЭПР-2

Рисунок 1. Растительный покров на экологических профилях № 1, 2 болотного
массива «Докудовское» после восстановления гидрологического режима
(синтаксономический состав см. в табл.1)
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Таблица 1. Распространение ассоциаций (групп ассоциаций) в растительном
покрове экологических профилей тестового полигона «Докудовский»
(июль 2010)
№
п/п

Растительное сообщество

Экологический профиль № 1
I травяно (Bidens cernua)-осоковое (Carex pseudocyperus, C.cinerea);
II пушицево (Eriophorum vaginatum)-осоковое (Carex rostrata);
III березово (Betula pendula)-вересково (Calluna vulgaris)-политриховое
(Polytrichum strictum);
IV вересковая (Calluna vulgaris) пустошь с редкой сосной (Pinus sylvestris) и
березой (Betula pendula);
V вересково (Calluna vulgaris)-сфагново (Sphagnum magellanicum,
S.angustifolium, S. rubellum, S.molle)-политриховое (Polytrichum strictum);
VI крупноболотнокустарничково (Calluna vulgaris, Ledum palustre, Vaccinium
uliginosum) политрихово (Polytrichum strictum)-сфагновое (Sphagnum
magellanicum, S.angustifolium, S. fallax) с развитым подростом сосны (Pinus
sylvestris) и лиственных пород (Betula pendula, В.pubescens, Populus
tremula);
VII сосново (Pinus sylvestris)-крупноболотнокустарничково (Calluna vulgaris,
Ledum palustre, Vaccinium uliginosum)-сфагновое (Sphagnum magellanicum,
S.angustifolium, S. fallax);
VIII кустарничково (Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, Andromeda polifolia)политрихово (Polytrichum strictum)-сфагновое (Sphagnum magellanicum,
S.angustifolium), размещенное фрагментами в эпицентре пожара 1992 г.;
IX багульниково (Ledum palustre)-пушицево(Eriophorum vaginatum)-сфагновое
(Sphagnum magellanicum, S.angustifolium,) с развитым подростом сосны
(Pinus sylvestris) и березы (Betula pendula);
X сосняк (Pinus sylvestris) багульниково (Ledum palustre)-сфагновый
(Sphagnum magellanicum, S.angustifolium, S. fallax);
XI сосняк (Pinus sylvestris) пушицево (Eriophorum vaginatum)-багульниково
(Ledum palustre)-сфагновый (Sphagnum magellanicum, S.angustifolium);
XII сосняк (Pinus sylvestris) осоково (Carex nigra)-кустарничково (Oxycoccus
palustris, Ledum palustre, Empetrum nigrum)- сфагновый (Sphagnum
angustifolium, S. fallax)
Итого
Экологический профиль № 2
I осоковое (Carex vesicaria);
IIa сосняк осоково (Carex nigra)-травяно-кустарничково (Oxycoccus palustris,
Ledum palustre, Empetrum nigrum)-сфагновый (Sphagnum angustifolium,
S.fallax);
IIb сосняк (Pinus sylvestris) пушицево (Eriophorum vaginatum)-багульниково
(Ledum palustre)-сфагновый (Sphagnum magellanicum, S.angustifolium);
III крупноболотнокустарничковое (Calluna vulgaris, Ledum palustre, Vaccinium
uliginosum) политрихово-сфагновое (Sphagnum magellanicum,
S.angustifolium, S. fallax) с развитым подростом сосны и лиственных пород
(Betula pendula, В.pubescens, Populus tremula);
IV вересково-сфагново (Sphagnum angustifolium, S. magellanicum)86

м

%

4
3
6

0.3
0.3
0.5

91

7.7

87

7.4

154 13.1

263 22.4

296 25.2

34

2.9

174 14.8
25

2.1

39

3.3

1176 100.0
18
12

2.0
1.4

21

2.4

32

3.6

50

5.7

№
п/п

Растительное сообщество

м

%

политриховое с обильным подростом сосны (Pinus sylvestris) и березы
(Betula pendula, Betula pubescens);
V кустарничково (Calluna vulgaris Ledum palustre, Vaccinium uliginosum,
196 22.2
V.myrtillus)- сфагново (Sphagnum magellanicum, S.angustifolium)политриховое с обильным подростом березы (Betula pendula);
VI пушицево-вересково-политриховое с подростом сосны и березы (Betula
79 8.9
pendula, Betula pubescens);
VII политриховая пустошь с обильным подростом осины (Populus tremula);
76 8.6
VIII тростниково-вейниковое (Calamagrostis epigeios) с подростом лиственных 195 22.1
пород (Populus tremula, Betula pendula);
IX ивняк (Salix cinerea, S. viminalis, S.pentandra) тростниково-осоковый (Carex 79 8.9
pseudocyperus);
X ивняк (Salix cinerea, S. viminalis, S.pentandra) осоково (Carex
11 1.2
pseudocyperus)-тростниковый;
XI ивняк пепельный (Salix cinerea) тростниковый;
11 1.2
XII вейниково (Calamagrostis epigeios)-канареечниковое (Phalaroides
62 7.0
arundinacea) с ивой (Salix cinerea, S. viminalis, S.pentandra);
XIII травяно-осоковое с ивой (Salix cinerea) по отвалам мелиоративной канавы
42 4.8
Итого:
883.5 100.0
1-й год после восстановления
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Vaccinium myrtillus
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Calluna vulgaris
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м
Andromeda polifolia
Empetrum nigrum
Ledum palustre
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Сфагновые мхи
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Рисунок 2. Динамика биомассы травяно-кустарничково-мохового яруса и ее
структура на постоянных площадях профиля № 1 до и после проведения
мероприятий по восстановлению гидрологического режима
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Несмотря на проведенные мероприятия по вторичному заболачиванию
результаты исследований указывают, что в рассматриваемый период
изменения, происходящие в структуре растительного покрова, не носят
радикальный и стремительный характер (рис. 2, табл. 2).
Таблица 2. Константность и обилие некоторых видов в описаниях сообществ,
на различном удалении от торфоразработок (ЭПР № 1)
Растение
Деревья
Pinus sylvestris
Betula pendula
Betula pubescens
Populus tremula
Травы, кустарнички
Calluna vulgaris
Ledum palustre
Oxycoccus palustris
Eriophorum vaginatum
Empetrum nigrum
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Andromeda polifolia
Drosera rotundifolia
Vaccinium myrtillus
Chamaenerion
angustifolium
Calamagrostis epigeios
Мхи
Sphagnum magellanicum
Sphagnum angustifolium
Polytrichum strictum
Sphagnum fallax
Aulacomnium palustre
Sphagnum rubellum
Sphagnum molle
Cladonia pyxidata
____________

Контроль*
Расстояние от дамбы, м
0–50
51–250
251–750
2008 2010
2008 2010 2008 2010
II+
V2
IV+
V1

IV1
V1
IV1
III+

V2
IV+
V1

IV4
.
.
V1
.
.
.
.
.
.
II+

V2
IV1

II+

V4
IV1
II+
V2
II+
III1
II+
II+
.
II+
II+

II+

IV1

I+

.
.
V2
.
.
.
.
.

II+
II+
V3

III1
II1
V5
.
II1
II+
III1
I+

V1

II+

*

V1
IV+
III+
V4
V1
IV1
V1
V2
IV+
V+
III+

V1
V1
II1
.
V4
V3
V1
V1
IV+
V2
IV+
IV1
.
III1
.

IV1
II1
V2
V4
V1
V1
V2
III1
V1
III+
II+

.
IV2
III2
V5
II+
III1
II+
II1

V2
V2
V4
I+
III1
.
.
.

V5
I+
.
.
I+
V5
V1
V2
V1
III+
III+
III+
III+
.
.
.

V4
V4
V3
II+
III1

V5
V2
IV1
I+
.
.
.
.

Ассоциация Pinus sylvestris–Ledum palustre– Sphagnum magellanicum. Она же была
характерна и для сообществ тестовых участков до начала интенсивной торфодобычи в
ближней зоне.
Примечания:
1 . Классы постоянства (%); I – <20; II – 21–40; III – 41–60; IV – 61–80; V – 81–100.
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2. Баллы проективного покрытия (%): + – <1; 1 – 1–5; 2– 6–15; 3 – 16–25; 4 – 26–50; 5 – >50.
3.Серой заливкой отмечены виды-индикаторы демутационной динамики.

Тренд изменения фитоценотических показателей сигнализирует об
увеличении видового разнообразия (в первую очередь за счет внедрения видов
характерных естественным южнотаежным и подтаежным болотам), а также об
изменении композиционных отношений между видами в структуре
доминирования и ослаблении монодоминантности фитоценозов. На данном
этапе демутационная динамика растительных сообществ затрагивает в первую
очередь качественные показатели видов без существенной структурнофункциональной перестройки. В пределах экологических профилей во всех
геоботанических описаниях по-прежнему сохраняются доминирующие
фитоценотические позиции видов-индикторов послепожарной дигрессии.
Все вышеизложенное вполне прогнозируемо, поскольку ожидать
изменения на уровне фитоценоза (тем более вторичного, относительно
устойчивого к различного рода внешним воздействия) в краткосрочной
перспективе невозможно. Вместе с тем, послепожарные сообщества являются
неустойчивыми и сугубо временными образованиями. В настоящее время в
этих фитоценозах активно проявляются демутационные процессы
сопровождающиеся: 1) сокращением участия в составе сообщества лиственных
пород деревьев (осины, берез повислой и пушистой); 2) развитием болотных
форм сосны; 3) уменьшение фитоценотической значимости (проективного
покрытия, встречаемости) эдификаторов послепожарных фитоценозов (вереска,
Polytrichum strictum); 4) активным внедрением в моховой ярус сфагновых мхов
(Sphagnum magellanicum, S. angustifolium и др.) и кустарничков вересковых
(подбел, клюква, багульник).
Однако состояние и динамика растительного покрова является лишь
одним из оценочных блоков состояния экосистемы в целом. Немаловажным
является состояние и динамика параметров экологических ниш, как
первопричин изменения фитоценотического облика той или иной территории.
В этом отношении средообразующим в виду особенностей формирования
болотных экосистем является гидрологический фактор. Так в период до
восстановления болотные воды залегали довольно глубоко, что
свидетельствует о существенном мелиоративном преобразовании исследуемой
территории (рис. 3). На участках мониторинга уровень стояния болотных вод в
2009 г. находился в пределах от -47 до -2 см на первом профиле и от -82 до -7
см – на втором. После проведения мероприятий по восстановлению
гидрологического режима уровень стояния вод в смотровых колодцах ППП
вырос в среднем на 15.6±3.8 см (пределы 0–40 см). Наличие выраженных
тенденций изменения уровней стояния вод отмечены и в целом для всего
болотного массива (рис. 3).. Замеры болотных вод. выполненных на ВПП при
геоботанических описаниях показали, что в период до проведения
экологической реабилитации уровень стояния вод составил в среднем -17 см, а
после проведения восстановительных работ – -3 см. Существенность различий
уровней стояния вод в 2009 и 2010 г. подтверждается статистически (табл. 3).
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Важнейшим показателем, который тесным образом связан с изменением
гидрологического режима болота является влажность торфа. Влажность
верхнего 25-см слоя торфяной залежи в 2009 году составила в среднем
43.19±1.44% (пределы 23.69–53.33%), что достоверно (t05=25.85 >t факт=1.99) в
2.1 раза ниже, чем в анализируемый период 2010 года. Существенные
изменения показателя влажности торфа отмечены для всего исследуемого
болота (рис. 4).
Таблица 3. Статистические показатели уровней стояния болотных вод и
влажность торфа в местообитаниях до и после восстановления
гидрологического режима
Статистические
показатели
n
M
±m
Me
σ
min
max
t

Уровень стояния вод
до
после
восстановления восстановления
(2009 г.)
(2010 г.)
56
56
-20.95
0.16
1.98
2.49
-17.00
-2.00
14.81
18.61
-82.00
-30.00
-2.00
90.00
6.53 (t05= 1.98)

Влажность торфа (0–25 см), %
до
после
восстановле восстановления
ния
33
33
43.19
89.25
1.44
1.05
44.40
91.16
8.27
6.01
23.69
70.69
56.33
95.86
25.85 (t05= 1.99)

Рисунок 3. Карта-схема уровней стояния болотных вод на реабилитированном
участке болота «Докудовское»
а) до восстановления гидрологического режима (июль–август 2009 года);
б) после восстановления гидрологического режима (июнь–июль 2010 года);
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Рисунок 4. Карта-схема распределений значений влажности верхнего (0–25 см)
слоя торфяной залежи реабилитированного болота «Докудовское»
а) до восстановления гидрологического режима (июль–август 2009 года);
б) после восстановления гидрологического режима (июнь–июль 2010 года);
Значительный блок наших исследований был посвящен вопросам
синфитоиндикационной оценки основных экологических факторов. В наших
исследования фитоиндикация представила себя как довольно тонкий
инструментарий, который позволил провести демаркационные линии между
различными участками болота, как нарушенных, так и ненарушенных
пожарами. Рассчитанные на основе фитометрических шкал Г. Элленберга
индексы демонстрируют высокий уровень сходимости с инструментальными
замерами экологических факторов. Статистически достоверная связь
характерна для следующих пар значений (n=32; P=0.95; r05=0.35): а) индекса
увлажнения и уровня стояния болотных вод (r=0.58); б) индекса кислотности и
pH болотных вод (r=0.71). В таблице 4 приводятся усредненные значения
фитометрических индексов, составленных для местообитаний обследуемого
участка.
Таблица 4. Усредненные значения экологических индексов местообитаний (по
шкалам Г. Элленберга) (август 2009 г.)
Индексы
освещ увлажнен кислотн богатства
ения
ия
ости
почвы
(L) почвы (F) почвы азотом
(R)
(N)

Участок
Верховое болото
Неповрежденное пожарами
Пожары 1992 г. (средняя степень)
Эпицентр пожара 1992 г. (среднее
повреждено)

7.43
7.45
7.70
91

7.87
7.68
8.00

2.21
2.12
1.86

1.65
1.84
1.43

Пожары 1998 г. (сильно поврежденное)
Эпицентр пожара 1998 г. (очень сильно
поврежденное)
Пожары 2002 г. (средне- и слабо
поврежденные)
Переходное болото
Пожары 1998 г. (сильно поврежденное)
Слабо поврежденные пожарами участки
переходного и низинного болота
Прибрежно-водная растительность
возле оз. Лебединое
Мелиоративные каналы

6.50
2.33

7.93
7.28

1.79
2.17

1.81
2.39

7.29

7.23

2.16

1.53

6.90
7.00

7.88
8.60

5.87
6.59

5.80
6.32

8.00

8.63

3.86

2.50

7.20

8.87

5.82

5.84

*

Ассоциация Pinus sylvestris–Ledum palustre– Sphagnum magellanicum.

Установлено, что динамика индексов и экологической структуры
фитоценозов исследуемых ключевых участков в первую очередь обусловлена
антропогенными факторами (прямого или опосредованного характера
воздействия): 1) интенсивность повреждения пожарами; 2) сроками давности
повреждения; 3) удаленности от мелиоративных объектов. В меньшей степени
здесь проявляется влияние естественной смены экологических условий,
наблюдаемые при продвижении от периферии к центру болотного массива. Это
свидетельствует о существенной антропогенной трансформации условий
формирования растительного покрова тестового полигона.
Выполненные первые синфитоиндикационные оценки изменения режима
обводнения болота (рис. 5) показывают, что уровень изменения не является
существенным (диапазоны колебания индекса составляют ±0.6). Это
парадоксальный на первый взгляд факт (особенно с учетом данных
инструментальных замеров) по-видимому, связан с тем, что растительный
покров облает некоторой статичностью даже в условиях стремительно
изменяющихся условий среды и перестройка сообществ будет происходить в
более сдвинутом временном интервале. Вместе с тем следует заключить, что
растительные сообщества сигнализируют увеличения обводнения центральной
части ЭПР № 1, южнее дамбы и на расстоянии >150 м от торфоразработки. В
ближней к торфоразработке зоне изменения режима увлажнения не являются
существенным и более того индицируется продолжающее снижение
обводненности болота.
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Рисунок 5. Распределение значений фитометрического индекса увлажнения (F)
в местообитаниях ЭПР №1, рассчитанных на основе геоботанических
описаний, выполненных в период до и после восстановления гидрологического
режима
Таким образом, основная миссия работ по реабилитации болота в первую
очередь была направлена на предупреждение повторных пожаров, какие
наблюдались на проектной территории в 1993–2002 гг. Следует признать, что
первое испытание изнурительной летней засухой 2010 года болотные
экосистемы выдержали: уровень стояния болотных вод был довольно высокий
и обеспечивал относительную устойчивость к пожарам. Вместе с тем ожидать
скорого восстановления растительного покрова до квазиклимаксового
состояния вряд ли приходится, поскольку процесс демутации нарушенного
болота довольно длительный. Даже в отсутствии внешних факторов срок
реабилитации может растянуться на период до 30–35 лет.
В заключении следует особо подчеркнуть, что авторы весьма осторожно
относятся к трактовке динамики всех анализируемых показателей и считают,
что говорить об произошедших изменениях как об устойчивой тенденции
возможно после более длительного (3–5 лет) цикла наблюдений. Поэтому
приведенные данные следует рассматривать только как предварительные.
Принципиально важным в последующие годы является мониторинг за
динамикой экосистем болота.
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ДИКОРОСЛІ ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ КИРГИЗСТАНУ
В.І. Лушпа, Б.Є. Якубенко, Я.О. Кирилко
Національний університет біоресурсів і
природокористування України, м. Київ
Подано морфологічну характеристику, екологію і географію 66 видів
дикорослих декоративних рослин, які відносяться до 13 ботанічних родин, що
зростають у Киргизстані.
У липні 2010 року ми здійснили наукову ботанічну екскурсію на південне
узбережжя озера Іссик-Куль у Киргизстані. Було здійснено три екскурсії на
мікроавтобусі-всюдиході, одну пішохідну до чотирьох ущелин і до „мертвого
озера“.
Під час експедиції було зібрано і за гербаризовано близько 200 видів
рослин, зроблено понад 300 знімків рослин і фітоценозів.
Киргизстан – це 198500 км² природних контрастів і казкових пейзажів.
Майже 90% території республіки розташовано вище 1500 м, тому можна з
упевненістю говорити, що Киргизстан – гірська країна.
Киргизстан розташований на північному сході Середньої Азії.
У Киргизії різко континентальний клімат, який на більшій частині
території помірний, а в Чуйській і Ферганській долинах – субтропічний.
Сильний вплив на клімат формує віддаленість від океанів і те, що
територія країни розташована переважно в горах, на висотах від 300 до 7000 м
над рівнем моря. Пустелі та рівнини, що оточують Киргизію з півночі, заходу і
південного сходу, роблять відмінності в кліматі на різних висотах ще різними.
Тому в Киргизії чітко виражена вертикальна поясність у вигляді чотирьох
поясів, що зумовлюють чотири типи клімату, які значно різняться між собою –
долинно-передгірний пояс, середньогірний, високогірний і пояс вічних снігів.
Флористичний склад Киргизстану надзвичайно різноманітний. Якщо
флора середньо-азійських пустель налічує 600 видів, то флора Киргизстану, яка
за своїм географічним положенням знаходиться в зоні пустель помірного
клімату (станом на 1 .01. 2004 року) налічувала близько 261 вірусів, бактерій і
найпростіших; 3676 видів грибів та інших нижчих рослин; 3786 вищих рослин.
У Киргизстані зростає половина видів вищих рослин усієї Центральної
Азії, за кількістю родів – близько 70%, за кількістю родин – майже 90%. Флора
вищих рослин вирізняється високим ступенем ендемізму. Не менше 200 видів
трапляється тільки на території Киргизької Республіки. Водорості, лишайники і
мохоподібні вивчені далеко не повністю. Трохи краще досліджені гриби, але і в
цьому випадку більшість ендеміків вивчено недостатньо.
На невеликій за площею території Киргизстану трапляються майже усі
типи рослинності, характерні для Євразійського материка. Неповторності
рослинності республіки надають самобутні ценози, у яких домінантами є
ендемічні види – ялиця Семенова, цибуля Семенова, екзохорда тянь-шанська,
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барбарис кашгарський, ковила пурпурова і сидячоквіткова, кріофітні
подушечники.
У Киргизстані налічується близько 600 видів корисних рослин дикорослої
флори, в тому числі 110 видів кормових, у харчових цілях використовують 150
видів, 115 видів нектароносів, 170 – рослин-дубителів, 86 – ефіроолійних, 241 –
сапоніноносних, 69 – флавоноїдоносних, 32 – смолоносних, 20 – фарбувальних
і 83 – технічних рослин.
Особливо багато (близько 400 видів), перспективних для окультурення
квітково-декоративних видів трав’яних, чагарникових і деревних рослин.
Таке багатство флори пояснюється різноманітністю екологічних умов
гірських ландшафтів і положенням республіки на шляхах міграції видів.
У південно-східному Киргизстані на Ферганській і Чаткальській грядах
на висотах від 1000 до 2200 м ліси волоського горіха займають площу понад
600000 гектарів – це унікальне природне утворення є найбільшою площею лісів
волоського горіха у світі.
У цій публікації дана характеристика природним декоративним рослинам
лише класу Односім’ядольних (66 видів, 13 родин).
Родина Мелантієві (Melanthiaceae)
Пізньоцвіт жовтий (Colchicum luteum Baker. (С Alberti Rgl.). Багатолітник.
Бульбоцибулина завширшки10–30 мм. Оцвітина з 6 листочків, зрощених в
трубку. Квітки поодинокі, зрідка по 3, жовті, трубка іноді фіолетова. Цвіте у
місцях III–VII у нижніх частинах гір і IV–VIII у верхніх кам’янистих
дрібноземельних схилах від передгір'я до верхнього поясу гір. Цвіте до появи
листя. Стебло у цей час знаходиться в землі і на поверхні видно тільки квітку.
На Алайї, Чаткалі, у Фергані. Надзвичайно отруйна рослина, що містить
колхіцин, який використовують для експериментального мутагенезу.
Пізньоцвіт шафраноквітковий (С. crociflorum Rgl., Syn. С. regelii Stef.).
Багаторічник. Бульбоцибулини завширшки 10–25 мм. Стебло під час цвітіння
підземне, з плодами трохи піднімається із землі. Листків 2–8 розвиваються до
відцвітання. Квіток по 1–3 (5). Оцвітина біла, завдовжки 15–25 (45) мм. Її
листочки на спинках з темно-фіолетовою смугою. Трубка фіолетова. Цвіте у
місцях II–VII. Від пустельних долин до передгір’їв включно в Чуйській долині і
на Киргизькому Ала-Тау. Отруйна рослина весняних пасовищ.
Родина Півникові (Iridaceae)
Шафран алатавській (Crocus alatavicus Rgl. Et Sem.). Багаторічник.
Бульбоцибулина заввишки 1–2 см. Квіток 1–4, запашні. Листочки лійкоподібної
оцвітини білі, зовнішні по спинці густо штрихувато-фіолетові, всередині біля
основи фіолетові. Цвіте у місцях II–IV. У долинах і передгір’ях нижнього та
середнього поясу гір, на м’яких глинистих схилах на Киргизькому Ала-Тау,
Таласі, в Чуйській долині, Фергані.
Шафран Королькова (Crocus Korolkovii Rgl. et Maw.). Багаторічник,
заввишки 10–20 см. Листки лінійні, завдовжки 10–12 см. Оцвітина яскравожовта, зовні буровата, трубка його в кілька разів перевищує по довжині його
частки.
Росте в передгір’ях на Киргизькому Ала-Тау.
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Півники Альберта (Iris аlberti Rgl.). Багаторічник. Кореневище завтовшки
1,5 см. Стебла ребристі, заввишки 30–40 см, вгорі гіллясті, з 1–3 квітками на
головній осі і на кожній галузці. Листків кілька, мечоподібні, завширшки 1,5–
2,2 (3,8) см. Зовнішні листочки оцвітини з оберненояйцеподібною пурпуровофіолетовою пластинкою, внутрішні листочки кольору зовнішніх. Цвіте у місцях
V–VI. Росте на трав’янистих схилах гір лісо-лучного поясу на Киргизькому
Ала-Тау, Чаткалі, у Фергані.
Півники
Колпаковского,
Ірідодіктіум
Колпаковского,
Ксіфіум
Колпаковского (Iris kolpakovskiana Rgl. Syn. Iridodictyum kolpakowskianum
(Regel) Rodion, Xiphion kolpakowskianum (Regel) Baker). Багаторічник. Цибулина
завтовшки 1–1,5 см. Стебла заввишки 8–20 см, одноквіткові, безлисті.Три
прикореневих листків, лінійно-ниткоподібні. Квітка фіолетова, завдовжки 4–6
см (трапляються і пурпурового забарвлення). Цвіте у місцях III-IV. По м’яких
схилах передгір’їв на Киргизькому Ала-Тау.
Півники Кушакевича (Iris кuschакeviczi В. Fedtsch.). Багаторічник.
Цибулини завтовшки до 1.5 см. Стебло коротке. Квіток 1–4, блідо-фіолетові, зі
слабким ароматом. Зовнішні листочки оцвітини завдовжки 3–4 см, з п’ятьма
темно-фіолетовими жилками, платівка, біла або. бузкова, з темно-фіолетовою
плямою. Гребінь білий, цілісний. Внутрішні листочки оцвітини з трилопатевою
пластинкою. Цвіте у місцях Цвіте у місцях IV–V. На щебенястих схилах
передгір’їв, переважно південних і близьких до південних експозицій на
Киргизькому Ала-Тау, Алай і в Фергані. Поряд з типовими рослинами
трапляються з цибулиною завтовшки до 20 мм і з вищим стеблом,
Півники наринські (Iris narynensis B. Fedtsch.). Багаторічник. Цибулина
завтовшки до 1,5 см. Стебло заввишки 8–15 см. Квіток одна–дві, світлофіолетові. Трубка завдовжки 4–5 см. Зовнішні листочки оцвітини завдовжки 4–
5 см, пластинка темно-фіолетова. Внутрішні листочки оцвітини завдовжки
близько 2 см. Цвіте у місцях III–IV. Росте на щебенястих схилах передгір’їв на
Центральному Тянь-Шані, Алайї.
Півники орхідні, Юнона орхідна (Iris orchioides Carr. Syn. Juno orchioides
(Carriere) Vved.). Багаторічник. Цибулини завтовшки близько 2-3-х см. Стебло
заввишки 10–30 см. Квітки завдовжки 4,4–6 см, зазвичай по 3–6. Зовнішні
листочки оцвітини з дуже крилатими нігтиками і еліптичною пластинкою, з
великою темно-жовтою плямою. Гребінь темно-жовтий. Внутрішні листочки
завдовжки 7–15 мм, блідо-жовті. Цвіте у місцях III–IV. Трапляється по
щебенястих і глинистих передгір’я на Киргизькому Ала-Тау (проти Бішкека) і
Таласі.
Півники тяньшанські (Iris tlanschanica (Maxim) Vved. Syn. I. tenuifolia
Maxim. v. tiansebanica Maxim.). Багаторічник. Майже безстебельна рослина,
утворює щільні дернини. Листки лінійні, жорсткі, завширшки 1,5–3 (5) мм,
довгі, на кінці тонко загострені. Квіток по 1–2, блідо-фіолетові або ясно-сині,
запашні, з дуже довгою тонкою трубкою. Листочки оцвітини завдовжки 4,5–6
см. Цвіте у місцях V–VI. На сухих глинистих і щебнястих схилах в середньому
поясі гір на Центральному Тянь-Шані, Киргизькому Ала-Тау, Алайї, в
улоговині оз. Іссик-Куль.
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Півники чудові. Юнона пишна (Iris magnifica Vved.). Syn. Juno magnifica
Vved.). Багаторічник. Цибулина завтовшки близько 3 см. Стебло потужнє (25–
40 см). Квітки блідо-фіолетові або білі, без аромату. Трубка оцвітини завдовжки
4,5–5 см. Нігтик крилатий, завдовжки 2–2,5 см. Пластинка біла, завдовжки 20–
25 мм. Внутрішні листочки оцвітини завдовжки 20–27 мм, блідо-фіолетові або
білі. Цвіте у місцях IV. Серед скель на Ферганському хребті (поблизу с. Кір-ГізГава).
Родина Лілійні (Liliaceae)
Ллойдия пізня (Lloydia serоtina (L) Rchb.). Багаторічник. Цибулина довга,
вузька. Стебло заввишки 5–40 см. Квіток 1–2. Листочки оцвітини довгі – 1–1,5
см, білі, з жовтою плямою біля основи, з фіолетовими жилками. Цвіте у місцях
VI–IX. На високогірних галявинах і схилах біля снігу, що тане, і старих морен
на Центральному Тянь-Шані, в улоговині озера Іссик-Куль, у басейнах річок
Великий і Малий Кемінь, на Киргизькому Ала-Тау, Таласі, Чаткалі, Алае, у
Фергані.
Мерендера могутня (Merendera robusta Bunge. Syn. Bulpocodinm robustum
Rgl., Colchicum robustum Stev.). Багаторічник. Бульбоцибулини яйцеподібнодовгасті, завширшки 15–45 мм. Квітки з’являються одночасно з листками.
Квітки білі або рожеві по 2–3. Листочки оцвітини завбільшки 25–40 мм. Цвіте у
місцях IІІ–IV. У піщаних, рідше глинистих пустелях і на щебенястих схилах гір
по лівому березі р. Чу.
У флорі Киргизстану 22 види тюльпанів.
Тюльпан Альберта (Tulipa аlberti Rgl.). Багаторічник. Цибулина
яйцеподібна діаметром 2–3 см. Стебло заввишки 12–20 см. Квітка одна.
Листочки оцвітини завдовжки 3,5–6 см, червоні, малинові або жовті, біля
основи з чорною чи жовтою плямою; зовнішні ромбічні або оберненодовгасті,
зовні пухнасті. Цвіте у місцях IV-VI. На щебенястих схилах у Киргизькій
частини Чу-Ілійських гір.
Тюльпан блискучий (T. nitida Hoog.). Багаторічник. Цибулина
яйцеподібна діаметром 1,5–2,5 см. Стебло заввишки 10–20 (30) см. Квітка одна,
в пуп’янку поникла; листочки оцвітини яскраво-червоні, з внутрішнього боку
біля основи з невеликою чорною плямою. Цвіте у місцях IV. Росте по
щебенястих схилах передгір’їв Алайю.
Тюльпан вверхстремящійся (Tulipa anadroma Z. Botsch.). Цибулина
завтовшки до 3,5 см. Листочки оцвітини зовні по спинці широко бруднуватомалинові, зсередини світло-жовті, біля основи з великою темно-жовтою
гострою плямою, внутрішні з обох боків ясно-жовті, зовні у верхній частині
червоніє центральна жилка і різною інтенсивністю у верхні частині листочка.
Росте на Чаткальському хребті
Тюльпан Грейга, тюльпан строкатолистий (T. greigii Rgl.). Багаторічник.
Цибулина яйцеподібна, діаметром 2,5–3,5 см. Стебло заввишки 30–50 см.
Квітка одна, завдовжки 4–8 см, листочки оцвітини оранжево-червоні, рідше
жовті з червоною плямою посередині, біля основи жовті з чорною плямою.
Цвіте у місцях IV–V. На дрібноземельних і щебенястих схилах середнього
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поясу гір на Киргизькому Ала-Тау, Таласі, Чаткалі, в басейнах річок Великий і
Малий Кемінь.
Тюльпан Зінаїди (T. zenaidae Vved.). Багаторічник. Цибулина
яйцеподібна, діаметром 1,5–2 см. Стебло заввишки 15–40 см. Квітка одна, в
пуп’янку стирчить; листочки оцвітини завдовжки 3,5–5 см, жовті, зовнішні
ззовні червонуваті, рідше оранжеві або червоні, іноді з чорною або жовтою
плямою біля основи, загострені. Цвіте у місцях IV-V. На дрібноземельних і
щебенястихстих схилах гір у поясі різнотравно-типчаково степу і заростей
чагарників на Киргизькому Ала-Тау. Ендемік.
Тюльпан Кауфмана (T. кaufmanniana Rgl.). Багаторічник. Цибулина
яйцеподібна, діаметром 1,5–4 см. Стебло заввишки (10) 20–30 (50) см. Квітка
одна, листочки оцвітини білі з жовтою плямою біля основи, зовнішні по спинці
широко брудно-фіолетові, завдовжки 2,5–8 см. Цвіте у місцях IV–VI. По
кам’янистих схилах передгір’їв до середнього поясу гір на Чаткалі.
Тюльпан Островського (T. оstrovskiana Rgl.). Багаторічнник. Цибулина
яйцеподібна, діаметриом 1,5–2 см. Стебло заввишки 12–40 см. Квітка одна,
витонченої витягнутої форми. Типове забарвлення – світло-червона з чорним
або жовтим дном. Нерідко трапляються темніші, помаранчеві, строкаті і навіть
суто жовті квітки. Листочки оцвітини завдовжки 2,5–3,5 см, гострі. Цвіте у
місцях V. На дрібноземельних і щебенястих схилах середньої частини поясу
передгір’їв на Киргизькому Ала-Тау.
Тюльпан пізній (T. tarda Stapf.). Багаторічник. Цибулина діаметром 1,5–3
см. Стебло заввишки 5–20 см. Квіток 1–8; листочки оцвітини білі, з жовтою
плямою, рідше цілком жовті, завдовжки 20–40 мм, гострі. Цвіте у місцях IV-V.
На скелястих та щебенястих схилах на Центральному Тянь-Шані. Надзвичайно
декоративний. Ендемік.
Тюльпан схожий (Tulipa affinis (L.) Botsch.). Багаторічник. Цибулина
завтовшки до 4 см. Квітка одна, без запаху. Зовнішні листочки оцвітини
завдовжки 5–7,5 см, завширшки 2–3 см, довгасті, всередині червоні, в центрі
темно-малинові, біля основи з невеликою чорною, нерівно яскраво вузько
облямованою жовтою плямою; внутрішні листочки зовні біля основи з
димчасто-фіолетовою плямою на жовто-зеленому тлі, всередині забарвлені як і
зовнішні листочки. Цвіте у місцях V. У поясі ялівців, на дрібноземельних
ділянках, серед каміння на Туркестанському хребті.
Тюльпан туркестанський (T. turkestanica Rgl.). Багаторічник. Цибулина
діаметром 1,5–3 см. Стебло заввишки 10–25 см. Квіток 1–7, у пуп’янку
прямостоячі; листочки оцвітини завдовжки 12–25 мм, білі або кремові, біля
основи жовтуваті, гострі; зовнішні ланцетні, зовні брудно-фіолетові, війчасті.
Цвіте у місцях IІІ–IV. На глинистих і кам’янистих схилах нижнього та
середнього поясу гір Алайю. Уперше вирощували в Петербурзі в 70 рр. XIX ст.
Тюльпан ферганський (T. ferganica Vved.). Багаторічник. Цибулина
діаметром 1,5–2,5 см. Стебло заввишки 7–25 см. Квітка одна, рідше їх дві;
листочки оцвітини 2,5–5 см, жовті, ззовні із фіолетовим відтінком. Цвіте у
місцях V–VI. На кам’янистих і дрібноземельних схилах від передгір’я до
середнього поясу гір у Фергані і на Алайї.
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Тюльпан четирилистий (T. tetraphylla Rgl. Syn. T. кesselringii Rgl.).
Багаторічник. Цибулина діаметром 1,5–2 см. Стебло заввишки 15–28 см. Квіток
1–2 (4), у пуп’янку, пониклі; листочки оцвітини жовті, завдовжки 2–4 см,
зовнішні довгасті або довгасто-ромбічні, ззовні з фіолетовим відтінком, по
спинці зеленуваті. Цвіте у місцях V–VI. На кам’янистих схилах від передгір’я
до середнього поясу гір на Центральному Тянь-Шані, в улоговині озера ІссикКуль.
Тюльпан чимганский (T. tschimganica L. Botsch.). Багаторічник.
Цибулина завтовшки до 3,5 см. Стебло заввишки до 25 см. Квітка одна.
Зовнішні листочки оцвітини широко-або вузьколанцетні, завширшки до 3 см, у
червоних форм зовні спинка сизо-пурпурова, у жовтих – червоно-пурпурова,
біля основи жовті, всередині у червоних форм біля основи лежить жовта
віялоподібна пляма, у жовтих нижче середини – червона. Внутрішні листочки у
червоних форм з обох сторін одного кольору, біля основи з жовтою
віялоподібною плямою. Цвіте у місцях IV–V. Кам’янисті, щебнисті і піщані
грунти (не нижче 1480 м над ур. м.) у долині р. Чаткал.
Тюльпан широкотичинковий (T. platystemon Vved.). Багаторічник.
Цибулина діаметром до 2 см. Стебло заввишки 17 см. Листків чотири, нижній
лінійно-ланцетний завширшки 2 см. Квіток дві; листочки оцвітини тупуваті,
жовті, ззовні з фіолетовим відтінком, завдовжки 4 см. Цвіте у місцях VI. На
високогір’ях Алайя (перевал Сари-бія). Ендемік.
Родина Асфоделієві (Asphodelaceae)
Рід еремурус, ширяш, кулунчак. У флорі Киргизстану 15 видів
еремурусів. Квітки різноманітного забарвлення (яскраво-білі, рожеві, жовті,
оранжево-червоні зібрані у густі колосоподібні китиці.
Відомий російський ботанік Ольга Олександрівна Федченко, автор
монографії роду Eremurus у 80-х роках XIX століття ввела ці чудові рослини в
культуру. Згодом багато видів Еремурусу були зібрані в горах Середньої Азії і
передані в ботанічні сади Москви і Петербурга, а вже звідти поширилися в
Західну Європу.
Еремурус гребінчастий (E. cristatus Vved. Syn. Е. spectabilis auct-FI. As.
Med., Regelli auct. Fl. As. Med). Багаторічник. Стебла заввишки 30–50 (120) см.
Суцвіття щільне, завдовжки 10–30 см. Листочки оцвітини по краю рожеві, по
спинці коричнево-пурпурні. Цвіте у місцях V–VI. На передгір’ях і в середньому
поясі гір. Центральний Тянь-Шань, Киргизький Ала-Тау, Чуйська долина.
Еремурус Ечісона (E. Ailchisonii Baker. Syn. E. еlwesii M. et Micn.).
Багаторічнник. Стебла заввишки 70–120 см. Суцвіття розлоге, порівняно
малоквіткове. Листочки оцвітини завдовжки 20–24 мм, рожеві, біля основи з
жовтою плямою. Цвіте у місцях V–VI. На передгір’ях, дрібноземельних ґрунтах
на Ферганському хребті.
Еремурус жовтий (E. luteus Baker.). Багаторічник. Стебло заввишки 20–60
см. Суцвіття багатоквіткове, циліндрично-конічне. Листочки дзвоникоподібної
оцвітини, жовті, завдовжки 14–19 мм. Цвіте у місцях VI. Росте на глинистих
схилах передгір'їв і середнього пояса гір на Центральному Тянь-Шані і
Киргизькому Ала-Тау.
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Еремурус загорілий (E. fuscus Vved. Syn. Е. altaicus aust. Fl. As. Med).
Багаторічник заввишки 70–100 (150) см. Суцвіття густе, багатоквіткове,
циліндрове. Листочки оцвітини світло-жовті або палеві, швидко буріють,
завдовжки 10–12 мм. Цвіте у місцях VII–VIII. У середньому поясі гір по
глинисто-щебенястих схилах і типчакових степах у Центральному Тянь-Шані,
улоговині оз. Іссик-Куль, басейні річок Великий і Малий Кемінь, Киргизькому
Ала-Тау, Таласі, Чаткале, Фергані, Алайї. Коріння використовують, для
приготування клею.
Еремурус Іларії, Хенінгія Iларії (E. hilariae М. Pop. et Vvcd. Syn.
Henningia hilariae). Багаторічник. Стебло заввишки 30–90 см. Квітконіжки косо
вгору спрямовані або майже горизонтально-відхилені, майже однакової
довжини з квітками. Листочки оцвітини довгасті, завдовжки 15 мм, блідо
зеленувато-жовті, майже білі, біля основи жовті. Цвіте у місцях IV–V. На
кам’янистих і глинисто-гіпсоносних схилах у Центральному Тянь-Шані.
Придатний для неполивних квітників.
Еремурус Кауфмана (E. кaufmanii Rgl.). Багаторічник. Стебло пухнасте,
заввишки 50–150 см. Суцвіття густе, багатоквіткове, циліндричне або до
верхівки звужене. Листочки дзвоникоподібної оцвітини завдовжки 15–22 (25)
мм, білі, біля основи жовті, з однією поздовжньою темною жилкою. Цвіте у
місцях VI–VII. На дрібноземельних ґрунтах в середньому поясі гір. в Алайї.
Еремурус молочнобарвний (E. lactiflorus О. Fedtsch.). Багаторічник.
Стебло заввишки 30–70 (100) с. Суцвіття небагатоквіткове, розріджене.
Листочки оцвітини завдовжки 15–20 мм, білі, біля основи жовті. VII. У
середньому поясі гір на кам’янисто-щебенястих схилах в Чаткалі.
Еремурус Ольги (E. olgae Regel). Названий на честь відомого російського
ботаніка Ольги Федченко, автора монографії роду Eremurus. Багаторічник
заввишки 70–150 см. Китиця багатоквіткова (до 500!), завдовжки 50–70 см см і
діаметром 8–15 см. Квітки широко відкриті, діаметром до 3,5 см, листочки
оцвітини блідо-рожеві або рожеві з пурпуровою жилкою і жовтою плямою біля
основи. Цвіте у місцях V–VIII. Пустелі, степи, чагарники, галечники, щебенясті
схили гір, часто формує майже чисті зарості. Від Західного Тянь-Шаню до
Східного Паміру.
Один з найпривабливіших видів еремурусу.
Еремурус потужний (E. robustus Rgl.). Потужня рослина заввишки до 2-х
м. Суцвіття довге, густе, багатоквіткове (до 800 квіток). Листочки
широкодзвоникоподібної оцвітини блідо-рожеві, рідше білі, завдовжки 15–20
мм, з темною жилкою. Цвіте у місцях VI–VII. На дрібноземельних схилах
середнього поясу гір у Центральному Тянь-Шані, Киргизькому Ала-Тау, Алайі,
Фергані. У культурі з 1871 року.
Еремурус Регеля (Е. regeli Vved.). Багаторічник заввишки 60–150 см.
Суцвіття густе, багатоквіткове завдовжки 30–80 см. Листочки дзвоникоподібної
оцвітини завдовжки11–13 мм, блідо-рожеві з широкою буро-пурпурової
жилкою. Цвіте у місцях IV–VI. На передгір’ях і в середньому поясі гір на
глинистих і дрібноземельних схилах в Чаткалі, Фергані, Алайі. Заслуговує на
введення в культуру для неполивних квітників.
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Еремурус согдійський (E. sogdianus (Rgl) Franch. Syn (Selonia sogdiana
Rgl.). Багаторічник. Стебло заввишки 50–120 см. Суцвіття розріджене,
небагатоквіткове, завширшки 8–10 см. Листочки дзвоникоподібної оцвітини
завдовжки10–15 мм, білі з зеленою смужкою та трьома жилками. Цвіте у місцях
VI–VII. На глинистих і дрібноземельних схилах передгір’їв і середньму поясі
гір на Киргизькому Ала-Тау, Таласі, Фергані й Алайі.
Еремурус тянь-шанський (Eremurus tianschanicus Pazij. еt Vved. Syn. E.
olgae auct. Fl. As. Med). Багаторічник. Стебло заввишки 50–160 см. Суцвіття
густе, багатоквіткове. Листочки оцвітини блідо-рожеві завдовжки10–12 мм.
Посередині з ясно помітною темною жилкою. Цвіте у місцях VI–VIII. На
дрібно-щебенястих схилах передгір’їв і середнього поясу гір у Центральному
Тянь-Шан, Киргизькому Ала-Тау, Алайі, Чаткале, Фергані. Уведений у
культуру. З коренів готують високоякісний клей.
Родина Гіацинтові (Hyacinthaceae)
Проліска пушкінеподібна (Scilla puschkinioides Rgl.). Багаторічник.
Цибулина заввишки 10–20 мм. Стебла безлисті заввишки 8–20 см зі 6-8
квітками. Листків 2–5, широко-лінійні, завширшки 1,5–8 мм. Листочки
оцвітини блідо-блакитні, з брудносиньою жилкою, лінійно-довгасті, завдовжки
8–12 мм. У середньому поясі гір на Чаткалі і в Фергані. Уведена в культуру в
Санкт-Петербурзькому ботанічному саду в 1881 році. Вид надзвичайно схожий
на Пушкинію проліскоподібну.
Родина Цибулеві (Alliaceae)
У флорі Киргизстану 74 видів цибулі, багато декоративних видів.
Цибуля афлатунська (A. aflatunense В. Fedtsch.). Багаторічник. Цибулина
завтовшки 2–6 см. Стебло заввишки 80–150 см. Листків 6–9, пласкі, завширшки
2–10 см, коротші стебла. Зонтик кулястий, багатоквітковий. Листочки зірчастої
оцвітини завдовжки 7–9 мм, фіолетові з темнішою жилкою. Цвіте у місцях V.
На високотравних і альпійських луках на Центральному Тянь-Шані, у Фергані.
Цибуля блакитна (A. coeruleuni Pall. Syn. A. vivtparum Kar. еt Kir.).
Багаторічник. Цибулина завтовшки 1–2 см. Стебло заввишки 25–90 см. Листків
на стеблі 3–4, тригранні, жолобчасті. Зонтик густий, багатоквітковий, іноді має
цибулинки. Оцвітина широко-дзвоникувата, листочки його в живому стані
блакитні, в гербарії фіолетово-блакитні, завдовжки 4–5 мм. Цвіте у місцях VI–
VII. Пo степах, лучних-степах, високотравних луках у передгір’ях і в
середньому поясі гір на Центральному Тянь-Шані, Киргизькому Ала-Тау,
Чаткалі, Таласі, Алайї, у Фергані.
Цибуля висока (A. elatum Rgl. Syn. A. ispnairamicum В. Fedtsch.).
Багаторічник. Цибулина яйцеподібна, завдовжки до 6 см, завтовшки 2–6 см.
Стебло товсте, заввишки 60–100 см. Листків 2-4 (6), розміщені в нижній частині
стебла. Зонтики діаметром 7–16 см. Листочки оцвітини завдовжки 6–8 мм,
фіолетово-пурпурні, з темнішою жилкою, гоструваті. Цвіте у місцях VI–VII. На
кам’янистих схилах і серед зрідженої арчі (ялівцю) на Алайї в басейнах річок.
Цибуля каратаєвська, чушка-кулак (A. karataviense Rgl.). Багаторічник.
Цибулина завтовшки 2–6 см, куляста. Стебло заввишки 10–30 см, майже на
половину занурене у землю. Листки майже еліптичні, завширшки 3–15 см.
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Зонтик кулястий, багатоквітковий. Листочки зірчастої оцвітини завдовжки 6–7
мм, майже рожево-фіолетові з темнішою жилкою по середині. Цвіте у місцях
V–VII. У нижньому та середньому поясі гір, по осипах і щебенястих схилах на
Киргизькому Ала-Тау, на Алайі. у Фергані. Цибулина придатна для вживання в
їжу.
Цибуля найвища (A. altissimum Rgl.). Багаторічник. Цибулина завтовшки
до 3 см. Стебла поодинокі заввишки 80–100 (150) см. Листків 3–5 у нижній
частині стебла, коротші суцвіття. Зонтик діаметром 8–9 см. Листочки оцвітини
завдовжки 6–7 мм, фіолетово-рожеві з темнішою жилкою, лінійно-ланцетні.
Цвіте у місцях IV–V. На передгір’ях хребтів, Алайі проти м. Ош. Цибулини
містять клейкі речовини, які добре клеють дерево, скло, папір, але
розчиняються у воді.
Цибуля Ошаніна (A. оschaninii В. Fedtsch. Syn. А. сера var. silvestris Rgl.).
Багаторічник. На кореневищі по 1–3 цибулині. Стебло заввишки 45–100 см,
порожнисте, Листків 4–5, циліндричні, дудчасті. Зонтик великий, кулястий.
Квітконіжки в 3–4 рази довші за зірчасту оцвітину. Листочки оцвітини
завдовжки 4–5 мм, білі, з зеленою жилкою. Росте в тріщинах скель і на
кам’янистих схилах у Алайї. Цибулини придатні в їжу.
Цибуля Федченка (Allium fedtsсhenkoanum Rgl.). Багаторічник. Цибулин
на кореневищі по одній-кілька. Стебла заввишки 8–30 см. Листків 1–2,
дудчасті. Зонтик голівчатий. Оцвітина золотисто-жовта, нерідко, на кінчиках
червонувато-фіолетова, завдовжки 10–15 мм. Цвіте у місцях VI–VIII. У
альпійському поясі на луговинках. на Киргизькому Ала-Тау, Чаткалі. Придатна
в їжу людині. Дуже декоративна.
До декоративних видів цибулі Киргизстану належать ще такі види:
Цибуля алайська (A. alaicum Vved.). ц Вінклера (Allium winkrlerianum
Rgl.). ц. молочнобарвна (A. galantbum Kar. еt Kir.). ц. нерівночасточкова (A.
anisotepalum Vved.). ц. пскемска (A. pskemense В. Fedtsch.). ц. Паласа (A. pallasii
Murr.). ц. туркестанськa (A. turkestaniсum Rgl.
Родина Амарилісові (Amaryllidaceae)
Унгернія Северцова (Ungernia severtzovii (Rgl.) В. Fedtsch.). Багаторічник.
Цибулини довгасті, завтовшки 5–7 см. Стебла заввишки 15–40 см. Листків 4-6,
дворядні, сизі, завдовжки до 20 см. Зонтики 5–12-квітковий. Листочки оцвітини
завдовжки 20–25 мм, цегляно-червоні. VII–VIII. На кам’янистих і щебенястих
схилах у степовому поясі гір. В Унгернії відкладаються алкалоїди переважн в
цибулинах. Декоративні рослини для культури без поливу.
Унгернія ферганська (Ungernia ferganica Vved.). Багаторічник. Цибулини
завтовшки 8–12 см. Лисків 8–15. Стебло сплюснуте заввишки 10–20 см. Зонтик
5–15-квітковий. Квітки завдовжки 20–25 мм. Листочки оцвітини блідо-вохристі
з пурпуровими всередині кінчиками. Цвіте у місцях VII–VIII. Трапляється в
передгір’ї Ферганського хребта.
Родина Конвалієві (Covallariaceae)
Купина рожева, Конвалія рожева (Polygonatum roseum (Ldb.) Kunth. Syn.
Convallaria rosea Ldb.). Багаторічник. Стебло заввишки 30–60 см, борозенчасте,
голе. Листки кільчасті або нижні супротивні, овально-ланцетні, завдовжки 7–15
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см. Квітки пазушні, парні, рожеві, дзвоникові, пониклі. Квітконіжки вдвічі
більші за оцвітину, яка завдовжки 13–15 мм. Ягода червона. Цвіте у місцях V. У
лісо-лучному поясі гір на Центральному Тянь-Шані, в улоговині озера ІссикКуль, Фергані.
Купена Северцова (Polygonatum severtzovii Rgl.). Багаторічник. Стебло
заввишки 30–80 см, борозенчасте, внизу безлисте. Листки нижні чергові,
середні і верхні кільчасті, ланцетні або довгасто-ланцетні. Квітки білі, пониклі,
по 1-2, на довгих квітконіжках. Оцвітина завдовжки 15–20 мм з трубкою вдвічі
довшою тупих часток відгину. Ягода червона. IV–VII. У лісо-лучному поясі гір,
у тінистих місцях у районі горіхових і фруктових лісів на півдні.
Родина Холодкові (Asparagaceae)
Холодок перський (Asparagus persicus Baker). Багаторічник. Стебло
звивисте, часто витке. Кладодії нерівні, в пучках по (1) 4–8, зелені, завдовжки
10–50 мм. Листки лускоподібні зі шпорцем. Квітки жовті. Ягоди червоні. Росте
в заплава річок, по кам’янистих схилах на Центральному Тянь-Шані, в
улоговині озера Іссик-Куль, заплаві р. Чу.
Холодок ферганський (A. ferganensis Vved.). Багаторічник. Стебло
заввишки 50–150 см, високо дерев’яніє, біле, звивисте, чіпке, гіллясте. Кладодії
товстуваті, по 1–3 в пучку. Середні і верхні стеблові листки зі шпорцем. Жіночі
квітки завдовжки 2 мм. Ягода куляста, червона, згодом – чорна. Цвіте у місцях
V–VII. Росте в заростях на периферії боліт у районі Узгена, на солончаках і
пісках.
Родина Іксиолірионові (Іxiolirionaceae)
Іксиолірион татарський або гірський. Сині дзвіночки (Ixiolirion tataricum
(Pall) Herb. Syn. I. montanum (Labill.) Herb., I. pallasii Fisch.). Багаторічник.
Цибулина яйцеподібна завдовжки 7 см, завширшки 3 см. Стебло заввишки 40–
60 см, улистнене. Листки лінійні, завдовжки 25 см. Квітки дзвоникуваті,
завдовжки 2–3 см, від світло-блакитних до темно-синіх, у китицях. Цвіте 15–20
днів у IV–V, в горах VII. Росте по долинах і передгір'ях. На південних схилах –
у субальпійському поясі. Зростає, на Киргизькому Ала-Тау, Таласі, в Чуйській
долині, Фергані. У культурі з 1874 року. Він дає самосів, абсолютно
невибагливий. За насіннєвого розмноження сіянці зацвітають на третій рік.
Іксиолірион ферганський (Ixiolirion ferganicum S. Koval. et Vved.).
Багаторічник. Цибулина яйцеподібна, сидить у землі. Стебло заввишки 15–30
см. Листки лінійні, плоскі, загостерні. Нижні квітки розставлені на довгих
квітконіжках, верхні зближені в майже зонтикоподібне суцвіття. Оцвітина
завдовжки 3–4 см, світло-фіолєтова (іноді біла), трубка його забарвлена
інтенсивніше. Усі листочки під час цвітіння змикаються краями в трубочку. На
передгірній рівнині і в передгір’ї на північному схилі Алайського хребта і на
Туркестанському хребті.
Родина Зозулинцеві (Orchidacеae)
Зозулинець Кноринг (Orchis knorringiana (Kranze.) Czerniak.).
Багаторічник. Бульби двороздільні, великі. Стебла заввишки 22–65 см. Листки
зосереджені в нижній частині стебла, завдовжки до 30 см, завширшки 1,5–4 см.
Суцвіття завдовжки 10–20 (26) см. Квітки фіолетові, діаметром до 2-х см. На
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болотистих місцях, біля виходу ґрунтових вод, по долинах річок у нижньому та
середньому поясі гір на Центральному Тянь-Шані, Киргизькому Ала-Тау,
Таласі.
Зозулинець могутній (Orchis magna Czerniak.). Багаторічник. Бульби
великі. Стебла заввишки 60–75 см, всередині порожнисті, завтовшки до 2 см.
Листків 7–9, нижні у вигляді широких піхов, у середній частині завширшки 5–6
см, верхній частині стебла ланцетні. Китиця густа, завдовжки 12–26 см. Квітки
великі діаметром 2,2–2,5 см, фіолетові. Губа широкоокругла, оксамитова,
завширшки12 мм, завдовжки 10–11 мм з темно-фіолетовим малюнком у вигляді
двох овалів. Цвіте у місцях V–VII. У долинах гірських річок і озер, переважно у
нижньому та середньому поясі гір на Таласі, Алайї, у Фергані.
Зозулинець тінистий (O. umbrosa Kar. et Kir. Syn. О. orientalis ssp.
turkestanica Klinge, O. turkestanica Klinge). Багаторічник. Бульби одношестипальчастораздільні. Стебла заввишки 15–45 см, порожнисті, досить
товсті. Листків 6–7, нижні завдовжки10–20 см. Суцвіття завдовжки 5–15 см, б.
м. густе. Квітки лілувато-пурпурні діаметром 18–21 мм. Губа завширшки 9–10
мм, завдовжки 7–8 мм. Шпорец довший губи. Цвіте у місцях V–VII. На вогких і
болотистих місцях, по долинах річок, чагарниках у заплавах в Чуйской долині,
Фергані, на Таласі.
Родина тонконогові (Poaceae, Gramineae)
Колосняк пухнастоколосий (Leymus dasystachys (Trin.) Pilger). Syn.
Elymus dasystachys, Aneurolepidium dasystachys, Leymus secalinus).
Багаторічник. Кореневище довге, повзуче. Стебло заввишки 40–100 см. Листки
сизо – або сірувато-зелені, завширшки 2,5–7 мм, пласкі чи б. м. уздовж
згорнуті. Колос спрощений завдовжки до 14 см, густий, прямий.
Колосняк угамский (Elymus ugamicus Drob.).
Багаторічник, утворює дернини. Листки завширшки 5–6 мм,
сизуваті, пласкі або із завернутим краєм. Колос завдовжки 5–8 см, густий.
Перлівка висока (Melica altissima L.) Багаторічник, заввишки 90–150
см, з повзучим кореневищем. Листки темно-зелені, широко-лінійні.
Волоть однобока. Росте розсіянно. У рослині знайдено азотовмісний
глюкозид (0,01543 %), від якого в організмі тварин відщеплюється
синільна кислота, яка спричиняє смерть тварин.
Регнерія туркестанська, Пирійник собачий (Roegneria tuskaulensis
Vass.). Багаторічник, заввишки 100–125 см, утворює дернину. Стебла
добре вкриті плоскими листками завширшки 5–8 мм, з 9–11 жилками.
Колоски прямостоячі, завдовжки 15–20 см. Колоски з остюками
завдовжки 1–4 мм.
Ячмінь короткоостистий (Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link.).
Багаторічник заввишки 40–80 см, утворює густу дернину. Стебла тонкі,
голі. Листки зелені, вузько лінійні. Колоси вузько лінійні, завдовжки 4–9
см, завширшки 0,3–0,5 см.
Чий блискучий (Achnatherum splendens (Trin.) Nevski, Syn. Stipa splendens,
Lasiagrostis splendens (Trin) Kunth.). Багаторічник, утворює щільні купини.
Стебла заввишки 50–200 см, надзвичайно міцні, біля основи оточені лискучими
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залишками листкових піхов. Листкові пластинки сірувато-зелені; жорсткі,
зазвичай трубчасто згорнуті, рідше пласкі, завширшки 3–5 мм. Волоті
багатоколоскові, завдовжки 15–45 см.
Родина Ароїдні (Araceae)
Аронник Королькова, Аронник Нордманна, Аронник подовжений, Арум
подовжений (Arum кorolkovii Rgl. Syn. Biarum sewertzovii Rgl, A. elongatum
Lyngb, A. orientale Bieb.). Багаторічна рослина. Листки зі списоподібною або
трикутною пластинкою. Квітконосне стебло заввишки 50–60 см. Покривало
зелене, в основі згорнуте в трубочку, довше початка майже вдвічі, відгин
видовжено-ланцетний, загострений, з внутрішньої сторони білуватий. Придаток
початки червонуватий. Цвіте у місцях IV–V. У тінистих місцях в ущелинах,
тріщинах скель, лісах, у нижньому та середньому поясі гір на Чаткалі.
Надзвичайно отруйна рослина, що містить алкалоїди, на пасовищах може
бути причиною отруєння тварин.
Емініум Лемана, Емініум Регеля (Eminium lehmannii (Bunge) O. Kuntze.
Syn. (E. regelii Vved.). Багаторічна з підземною бульбою рослина заввишки 20–
40 см. Листки довгасто-ланцетні або довгасті, гострі. Квітки одностатеві, без
оцвітини. Біля основи початка розміщені кілька рядів жіночих квіток, які
складаються з однієї маточки, над ними шилоподібні безплідні, двотичинкові
чоловічі квітки. Плоди ягодоподібні, білі. Покривало суцвіття утворює трубку
завдовжки 4–7 см, яка переходить у пластинку, забарвлену з внутрішнього боку
в оксамитово-темно-фіолетовий колір. IV–V. На лесових передгір’ях нижнього
поясу гір у Фергані, Басьо, Кугарте. Надзвичайно отруйний, спричиняє
отруєння тварин.
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ЕКОЛОГО-ТАКСОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ВОДОРОСТЕЙ БОЛІТ УКРАЇНИ
П.М. Царенко, Г.М. Паламар-Мордвинцева
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, м. Київ
Проаналізовано стан вивчення водоростей боліт України в порівняльному
аспекті. Відзначена важливість цього фітокомпоненту в болотних
екосистемах та підходи до їх подальшого дослідження.
Водорості боліт як постійний фітокомпонент цих екосистем залишаються
недостатньо вивченою складовою альгофлори України до цих пір. Посилені
меліоративно-осушувальні роботи на болотних екосистемах за період 60-80-х
років ХХ ст. спричинили значні зміни рослинності квіткових рослин та видового
складу криптогамних рослин. Обсяг проведених меліоративних робіт у північних
регіонах країни різко позначився на площі боліт Українського Полісся та їх
оводненості. Ймовірно ці чинники мали вплив на представленність та багатство
водоростей загалом і окремих таксономічних груп зокрема. Проте деталізація та
встановлення таких структурних змін можливі лише після проведення сучасних
широкомаштабних досліджень наявних болотних екосистем та порівняльного
детального вивчення їх альгофлори.
Перші флористичні відомості щодо водоростей боліт належать до початкових
альгофлористичних досліджень території України (Совинский, 1876; Рябинин,
1888; Алексенко, 1887, 1890/91, 1892, 1894; Хмелевський, 1889; Липский, 1891).
Ці роботи важливі для флористико-географічних характеристик виявлених видів
та загальної уяви щодо наявності окремих видів водоростей в болотах, але
позбавлені інформації щодо розподілу цих організмів на болоті чи характеристики
альгофлори окремих типів боліт. Такий стиль вивчення загального різноманіття
водоростей був характерним для переважної більшості фікологічних досліджень
того періоду в Росії.
В 20-30-х роках ХХ ст. з’являються окремі роботи фікологів з відомостями
щодо відмін видового складу водоростей гіпнових та сфагнових заболочених
ділянок Валдайського озера в Росії (Цешинська, 1926), значного видового
багатства і розподілу цих організмів у конкретних болотах в Україні (Свіренко,
1927) та проведення певного зонування окремого болота Московської області за
ступенем оводненості і наявністю мохів та складом водоростей (Коршиков, 1928).
Географія вивчення водоростей боліт різних регіонів території Радянського Союзу
досить широка і охоплює болота від о-вів Нової Землі (Ширшов, 1935) чи Карелії і
полярних уральских торфовищ (Воронихин, 1930, 1950) до Тамбовського регіону
Сибіру (Триполитова, 1928), Балкарії (Воронихин, 1934) та Волині (Ernest, 1938) і
околиць м. Харкова (Матвиенко, 1938, 1941).
Важливим здобутком цих робіт є переконливі результати щодо значного
видового багатства водоростей боліт загалом та його відміни між сфагновими і
гіпновими болотами з домінуванням діатомових та десмідієвих водоростей, а
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також деякої специфіки розподілу на конкретному болоті. Разом з цим, О.М.
Матвієнко (1938) вперше аналізує свої матеріали з попередніми відомостями в
історичному аспекті та в динаміці і відзначає зміни у видовому складі водоростей
сфагнових боліт околиць м. Харкова, збіднення його різноманіття, зокрема
десмідієвими водоростями, що корелює зі змінами видового складу судинних
рослин і обумовлено, на думку автора, зниженням рівня оводненності території та
антропогенним тиском. Крім того, виявлені відміни провідних комплексів
таксономічних груп водоростей (діатомових, десмідієвих, евгленових та
золотистих) окремих боліт і сезонність їхнього розвитку (Матвиенко, 1941, 1950).
Приуроченість і залежність розвитку певних таксономічних груп водоростей від
типу болота відзначають О.В. Топачевський (1947а, б) та Л.М. Зауер (1950).
Особливо показові спостереження провів Л.М. Зауер (1950), який виявив змінний
характер «альгофлори» болота та її зв’язок з розвитком «вищих» рослин, вплив
ступеню оводненності та наявності відкритих ділянок водного дзеркала, а також
температурного режиму і багатства поживними речовинами, зокрема –
доступними формами азоту. Разом з цим, зосереджена увага на
малоінформативності розгляду різноманіття водоростей боліт загалом, без їхньої
типифікації та змін провідних таксономічних груп водоростей і провідних
комплексів видів в залежності від типу болота. Показана помилковість уявлень
(попередніх дослідників) щодо багатства та домінування десмідієвих водоростей у
сфагнових болотах загалом та відзначена бідність видового складу цієї групи
водоростей у верховинних болотах і його мінливість за часом.
На початок 50-х років ХХ століття сформувалось загальне уявлення щодо
значного видового багатства водоростей боліт, компонування провідного
таксономічного комлексу з діатомових, десмідієвих, евгленових та золотистих
водоростей і щодо певної залежності різноманіття цих організмів від окремих
природних чинників та сезонності.
Цілеспрямовані регіональні дослідження водоростей боліт, їх екології і
значення для типології цього типу водойм проведені Г.М. Паламар (1953, 1954,
1956, 1957, 1960). За результатами цих робіт показано високе видове різноманіття
водоростей боліт Українського Полісся та наявність характерної «альгофлори»
боліт, а десмідієві та діатомові водорості розглядаються як найхарактерніші
таксономічні групи боліт, якісний та кількісний склад яких змінюється залежно
від типу водойми. Разом з цим, спростована думка щодо багатства сфагнових
боліт десмідієвими водоростями та уточнено характер розподілу і багатства
водоростей для цього типу боліт (оліготрофні болота – збіднений видовий склад
водоростей загалом та десмідієвих зокрема, сфагнові та деякі мезотрофні болота –
різноманітний та багатий видовий склад водоростей), відзначені характерні
комплекси діатомових та десмідієвих, а також наявність найбільшої кількості
видів діатомових в поліських евтрофних осокових і гіпново-осокових болотах, а
десмідієвих - на осоково-сфагнових евтрофних і мезотрофних болотах, що
обумовлено низкою екологічних параметрів та сезонністю розвитку водоростей в
болотах. Щодо значного впливу екологічних факторів на різноманіття водоростей
боліт лівобережних терас долини річки Сіверський Донець та їх розвитку і
розподілу за біотопами, а також багатства десмідієвих водоростей у них вказувала
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О.І. Прошкіна-Лавренко (1954). Разом з цим, показана екологічна залежність
синьозелених водоростей та їх роль у типології боліт і виявлений характерний
комплекс провідних форм для деяких із них (Кондратьєва, 1956).
Подальші дослідження водоростей боліт України мали спорадичний та
супровідний характер при флористично-географічному вивченні альгофлори
країни і характеризувались переважно пізнанням різноманіття та морфологоекологічних особливостей окремих таксономічних груп водоростей (Водоп’ян,
1976; Паламар-Мордвинцева, 1978, 1982, 1994; Царенко, 1984, 1987, 1988; Юнгер,
1985, 1987а, б), інколи залученням альгоценотичного підходу до їх вивчення –
особливостей формування альгосинузій і їх приуроченості до судинних рослин
(Парахонська, Мошкова, 1975). Такий напрямок вивчення водоростей боліт
зберігся у вітчизняній фікології та суміжних держав до тепер (ШешуковаПорецкая, 1962; Горшкова, 1971; Левадная, Сафонова, 1972; Куликовский, 2007 та
ін.). Разом з цим, на кінець ХХ – початку ХХI ст. простежується тенденція
цілеспрямованого та комплексного вивчення усього різноманіття водоростей
боліт і встановлення динаміки змін та дії антропогенного чинника на
«альгофлору» болотних екосистем (Штина и др., 1981; Антипина, 1979;
Анисимова и др., 2005; Швед, 2006). Проте розрізненність та відмінність наявних
відомостей щодо водоростей боліт загалом та конкретних типів їхніх екосистем і
розбіжності щодо зонально-географічних особливостей їхнього поширення та
специфіки боліт ускладнюють об’єктивність аналізу.
Зазначені таксономічні особливоті та характер розподілу провідних груп
водоростей, а також аналіз оригінальних і літературних відомостей щодо цих
організмів боліт дозволяють зробити наступні висновки:
- водорості боліт відіграють суттєву роль як компоненти болотних екосистем та
характеризуються високим видовим різноманіттям і формують специфічну
«альгофлору»;
- розподіл водоростей в болотах обумовлений загальними закономірностями
розподілу рослин на болотних екосистемах, а їх склад та чисельність
визначаються екологічними умовами, зокрема трофністю, оводненістю, реакцією
середовища, аерацією та ступенем покриття і характером домінуючого комплексу
судинних рослин;
- водорості проявляють еколого-флористичну специфіку та формують своєрідні
чи характерні видові комплекси і можуть розглядатись як показові організми
щодо типифікації боліт;
- водорості проявляють залежність від конкретних екологічних факторів та
демонструють індикаторну показовість щодо впливу конкретних чинників;
- потребують цілеспрямованого вивчення у болотних екосистемах як постійні їхні
компоненти та індикаторно-показові організми і потребують проведення
альгосозологічних (при загальних природоохоронних) заходів щодо збереження
рідкісних видів водоростей.
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МІГРАЦІЯ НАНОСІВ ТА ПОВЕДІНКА МОЛОДІ РИБ В УМОВАХ
ЗМІНИ РЕЖИМУ РІЧКОВОГО СТОКУ
С.І. Алимов, А.С. Панасюк
Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ
Наведено механізми формування наносів у руслі річок. Розглянуто
питання зміни річкового стоку під впливом ставів і малих водосховищ.
Представлені результати досліджень переносу пасивно мігруючої молоді риб
потоками води.
У водах річок містяться мігруючі речовини (наноси), які в основному
потрапляють із земної поверхні внаслідок ерозії ґрунтів. Поряд із принесеними
ззовні аллохтонними речовинами є зважені автохтонні, тобто наноси власного
внутрирічкового утворення. До останніх відносяться продукти розмиву берегів,
дна річки й речовини біологічного походження – рештки рослин та інших
водних організмів. Зважені речовини мають великий вплив не тільки на
формування дна, де вони відкладаються, але й на зміни екологічних умов для
мешканців всієї товщі води у річці. При великих концентраціях наносів у воді
сильно поглинається світло, зменшується прозорість води, що сповільнює її
прогрів і викликає зміни біологічних процесів. Ці сторонні для річки речовини
віддають воді частину своїх електролітів, поглинають значну кількість кисню,
сприяють нагромадженню вільної вуглекислоти.
Із загасанням швидкостей плину потоків в місцях переходу річок з гір у
передгір'я й на рівнину на дні відкладаються наноси, що покривають корінні
ґрунти і організми, які мешкають тут. Обсяги вступників у стоки зважених
речовин більш значні в річках південної частини України. Тут мутність води
(кількість зважених речовин) становить 1 - 10 г/л [11]. Менш мутні води
середньої частини р. Дніпро, р. Прип'ять й інших його приток.
Для зменшення надходження твердого стоку в річки необхідне
збереження природного ландшафту. Порушення природних співвідношень
площ,
зайнятих
лісами,
багаторічними
травами,
однолітніми
сільськогосподарськими культурами, відсутність протиерозійних заходів
приводять до швидкого проходження поверхневого стоку, ерозійних явищ і
замулення річок, падіння її продуктивних можливостей внаслідок нових
формоутворень, що сприяють змінам морфометрії річок, гідравлічного й
гідрохімічного їх режимів у часі. Процеси формоутворення русла річок у
природі складні, оскільки є однією з форм контакту двох фізичних середовищ річкового потоку і літосфери. Руслові процеси, з екологічної точки зору, варто
розглядати як явища, де на кінцевій ділянці відбуваються перебудови в умовах
існування для мешканців водного джерела і як наслідок спостерігаються зміни
показників продуктивних складових, в остаточному підсумку одержуваних з
одиниці площі динамічних водних систем [6].
Літосфера як носій форми русла піддається деформаціям не тільки під
дією річкових вод, але й під впливом інших факторів. Тому руслові зміни
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взаємозалежні і від інших геоморфологічних процесів. Особливу роль при
цьому відіграє тектонація земної кори, що впливає на ерозію ґрунту у гірських
місцевостях й акумуляцію твердого матеріалу в регіонах з пологими скатами
місцевості. Навіть стікання вод пов'язане з тектонікою. Звичайно форма
рельєфу місцевості виробляється й під впливом екзогенних процесів. Однак
характер впливу їх інший. Роль водного потоку з погляду загального ходу
руслового процесу зводиться до зносу твердого матеріалу з високих рівнів на
низькі до поступового вирівнювання профілю водотоку. Русловий процес йде
не всюди однаково. Місцеві його форми визначаються регіональними
геоморфологічними умовами.
Сформований рельєф місцевості визначає особливості стікання вод по
земній поверхні. Реакція ґрунту на вплив потоку залежить від його
властивостей. Закони взаємодії потоку і ґрунту, що підстилає річку, різні
(наприклад, для зв'язних і незв'язних ґрунтів), тому русла гірських і рівнинних
річок відрізняються. Є розбіжності й у формі ділянок однієї й тієї ж річки.
Геологічна і геоморфологічна ситуація у межах річки і її водозбору
сильніше позначаються на плині її руслових процесів. Цілком очевидно, що як
би не був змінений регулюванням режим стоку гірської ріки зі скелястим дном,
русло її не стане подібним до русла рівнинної річки, складеного алювієм. Тому
вплив режиму стоку води на місцеві форми русла типове для русел, що
перебувають у подібних геоморфологічних умовах. На рівнинних ріках з
алювіальним ложем більш істотним на характер перебудови русла виявляється
вплив швидкості плину річки, ніж характер розподілу стоку.
Таким чином, руслові процеси є результатом взаємодії двох середовищ річкового потоку й твердого матеріалу земної кори. Русло, з одного боку –
поверхня, що обмежує річковий потік, з другого – одна з форм поверхні твердої
земної кори, де з перебігом часу в силу динамічних процесів спостерігається
характерний стік наносів, що діє на кінцевій ділянці явища як головний фактор,
формуючий нові умови існування флори і фауни річок в сучасних умовах
поширених антропогенних тисків.
За участю наносів у формуванні руслових елементів річки прийнято
ділити їх на руслоформуючі й транзитні. До руслоформуючих відносять велику
частину гранулометричного складу наносів, фракції яких утримуються в
донних відкладеннях; транзитні становлять дрібні фракції, що не втримуються
в донних відкладеннях і відносяться потоком на значні відстані. Транзитні
наноси відкладаються на річкових заплавах при розливах води під час повеней і
паводків. При участі таких наносів формуються верхні обрії заплав і островів,
що веде до змін екологічних умов.
У річковому потоці рухаються не тільки ті наноси, які захоплюються
водою із дна річки, але й принесені з басейну. Чим більше ухили в басейні, чим
пухкіше породи, тим вище вміст наносів у потоці. На місцевих деформаціях ці
наноси позначаються і залежать від складу алювію. Вміст руслоформуючих
фракцій наносів не може сильно відрізнятися від транспортуючої здатності
потоків. При надходженні наносів з басейну в надлишку вони повинні на деякій
довжині випадати, міняючи загальний ухил ложа. Нерідко спостерігаються й
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Найпоширеніша форма таких місцевих відкладень - конус [6].
Руслові процеси залежні від супутніх їм: схильних, заплавних тощо, але
вони різні і характеризуються безпосередньою вільною взаємодією річкового
потоку й ґрунту, що підстилає річку. На відміну від цього на надводні схили
долини річковий потік може діяти лише опосередковано, підмиваючи їх і
порушуючи їхню стійкість. На заплаві впливу потоку на ґрунт перешкоджає
наземна рослинність, яку в руслах можна спостерігати лише на осередках, що
оголюються в межень. Якщо ця рослинність закріплюється, то русловий процес
у таких місцях переходить зазвичай у заплавний.
Місцеві руслові процеси складаються з ряду випадкових процесів:
руйнування берегів, переміщення гряд наносів, дроблення русла на рукави.
Вони взаємозалежні. Загальним процесом і зв'язками між ними визначається
механізм плину місцевого руслового процесу в цілому. Тому фактори, що
характеризують випадкові процеси, у загальному ті ж, що й при місцевих
деформаціях русла.
Особливо відчутно це при впливі такого фактора, як людська діяльність.
Ступінь цього впливу може бути різною залежно від масштабів і характеру
здійснюваних заходів. Якщо спорудження, які будуються на річці, створюють
зону підпору (наприклад греблі), то їхній вплив позначається на загальному
ході руслового процесу, викликає загальні деформації русла. Якщо ж
спорудженням лише змінюють форму русла, але умови транзиту наносів
докорінно не порушуються (наприклад, стиснення русла перемичками), то вони
не призводять до істотних загальних деформацій русла й позначаються в
основному на місцевому рівні. Спорудження, що слабко впливають на потік
(наприклад, окремі опори в руслі), здатні викликати лише випадкові
деформації. Нарешті, руслові процеси можуть бути результатом людської
діяльності: створенням штучних русел-каналів, випрямлення русла тощо.
На зміни стоку та водність річок великий вплив мають стави і
водосховища, побудовані у їх руслі. Живлення ставів здійснюється за рахунок
поверхневих і підземних (джерельних, фільтраційних) вод. Значним ґрунтовим
живленням (до 25-30 %) відрізняються стави центральних і південно-східних районів
України. Навесні ґрунтове живлення звичайно більше, до кінця літа зменшується, а в
жовтні-листопаді знову збільшується.
Головним чином наповнення ставків відбувається в період весняної повені й
літніх паводків. Надлишок води скидається в нижній б'єф. Восени (під час дощів) і
взимку (у період відлиг) можливо повторне наповнення ставків. Нерідко до початку
весняної повені вони виявляються заповненими. У цьому випадку талі води з водозбору
повністю скидаються в нижній б'єф. У результаті рівні води в ставах можуть досягати
максимуму навесні в період наповнення, а також восени (або взимку) у період
випадіння дощів, танення снігу під час відлиг. Мінімальні рівні води у ставах
спостерігаються у вересні-жовтні.
Стави, що не мають достатнього підземного живлення, можуть
пересихати в липні-серпні. З листопада починається підвищення рівня,
викликане випадінням осінніх дощів і зменшенням випаровування. Річна
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амплітуда коливань рівня води у ставах становить 1 – 2 м, у найбільш великих
водоймах вона досягає 3 - 4 м. Стави у складі каскаду (на відміну від
поодиноких водойм у верхів'ях рік) характеризуються більш плавною
внутрішньорічною зміною рівнів води, зменшенням амплітуди їхніх коливань
за довжиною каскаду.

Стави й малі водосховища впливають не тільки на рівневий режим
водотоків, але й на режим стоку річок. Це відображається на зміні річного стоку і
його розподілу, у трансформації якості річкових вод. Вплив ставів і малих
водосховищ на річний стік рік підкоряється закону географічної зональності. Він
збільшується з північно-західної на південно-східну частину із зменшенням
водності річок і збільшенням ступеню водогосподарського використання
водойм. Природний річний стік малих річок у лісовій зоні практично не
змінюється, у лісостеповий зменшується в середньому на 5 - 10%, у степовій
може скорочуватися на 50 - 70%.
У малих водосховищах втрати води на фільтрацію, випаровування і забір
на господарські потреби приводять до зменшення природного річного стоку в
нижньому б'єфі. У ставах, де значну роль у наповненні відіграють підземні води,
основний вплив на стік у нижньому б'єфі роблять елементи не видаткової, а
прибуткової частини водного балансу. Це може сприяти збільшенню
природного річного стоку в нижньому б’єфі, у чому й є істотна відміна ставків
від малих водосховищ.
Малі водосховища вирівнюють внутрішньорічний розподіл стоку. У період
повені він скорочується, у меженних умовах збільшується. Накопичена навесні
вода витрачається на господарські потреби в інші періоди року. Скидання води зі
ставів відбувається, як правило, автоматично при досягненні відповідного
граничного рівня. Надалі витрати в нижньому б'єфі перевищують надходження
води в стави.
Безповоротні витрати включають витрати на випаровування з поверхні
ставу, фільтрацію, забір води на господарські потреби й об’єм води в ставі, що
нижче рівня порога водозливу. Вони змінюються в широких межах. Втрати стоку
річок під впливом ставків залежать від кількості ставів і площі їх водозборів.
Максимальна витрата характерна для поодиноких ставів. Каскадне
розташування ставів сприяє зменшенню безповоротних витрат стоку. Вплив
ставів на річний стік річок зростає зі зменшенням площі їх водозборів. Ставки
на р. Буг (басейн р. Дністер, площа водозбору 832 км2) знижують природний
стік на 12%, на р. Ялтух (басейн р. Дунай, 360 км2) - на 29%, а на р. Міус (140
км2) – на 90%.
Ступінь зміни стоку повеней, паводків або межені під впливом ставів і
малих водосховищ залежить від розташування ставів на річці, співвідношення
сумарного обсягу штучних водойм й обсягу річкового стоку за відповідний сезон.
На постійних водотоках наявність таких водойм приводить до зменшення
меженного стоку. При каскадному розташуванні водойм уздовж річок максимальні
витрати можуть відображати ефект їх збільшення внаслідок руйнування гребель і
формування хвиль прориву.
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Стави призводять до зміни ролі джерел у живленні малих річок, викликаючи
підвищення рівня ґрунтових вод, збільшення частки ґрунтового живлення.
Степові річки, на водозборі яких є багато ставів, відрізняються підвищеною
часткою підземного живлення. Наприклад, підземні води в басейні р. Міус
формують відповідно 29 – 43 % річного стоку, в умовах створення ставів і
водосховищ.
Створення ставів і водойм є важливим чинником поздовжньої зміни стоку
річкових наносів, пов'язаної з нагромадженням літогенного матеріалу, що
надходить із водозбору й утворюється внаслідок переробки берегів і дна.
Масштаби трансформації стоку наносів корелюють із фізико-географічними
особливостями басейнів рік і водойм. Вони залежать від морфології водойм й
їхнього гідрологічного режиму.
Висока наносовитримуюча здатність ставів і малих водосховищах
приводить до значного зменшення стоку наносів у нижніх б'єфах. Ці водойми
перехоплюють практично весь стік наносів, що формується у верхніх ланках
річкової мережі. Найбільша трансформація стоку наносів спостерігається нижче
ставів і малих водосховищ, розташованих у лісостеповій і степовій зонах. Стік
усіх надходжень замулених наносів скорочується більш ніж на 95%. У лісовій
зоні залежно від мутності річкових вод сумарний стік наносів нижчих водойм
зменшується на 30 - 90%. У ставах лісостепової й степової зон акумулюється в
середньому відповідно 38 та 21 % природного стоку наносів річок, що включає стік
наносів основного водотоку й ухильний змив з водозбору. У басейні р. Міус під
впливом великої кількості ставів мутність річки знизилася в 4 - 5 разів (до 0,5 кг/м3). У
природних умовах річки Прикарпаття мають мутність 2 - 2,5 кг/м3.
В деяких випадках будівництво ставків приводить до збільшення мутності
річкових вод. Це характерно для ставків, розташованих у районах розробки
алювіальних розсипів. Є необхідність розглянути ці процеси, бо вони формують
умови існування гідробіонтів. Крім того, вони допомагають зрозуміти природні
процеси розселення гідробіонтів у водоймах.
Міграційна поведінка руху наносів схожа із міграційною поведінкою
молоді риб (осетрових, бичкових, окуневих, сомових тощо), які мають незначну
плавучість і щільність тіла [2]. Статистична рівновага плаваючої у воді риби
досягається дією двох сил: сили G, прикладеної в центрі ваги і сили
гідростатичного тиску води Q, прикладеної у центрі тиску q (рис.1.).

Рис.1. Схема прикладення сил ваги і гідростатичного тиску
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Центри ваги й тиску у риби, що плаває, звичайно зближені. Проекція
відстані між цими крапками на горизонтальну площу не більше 1 - 3 %
абсолютної довжини риби, а у деяких випадках досягає 5 %. Обертаючий
момент пари GQ невеликий, а якщо крапки с і q знаходяться на одній вертикалі,
то дорівнює нулю. Якщо G=Q, риба має нейтральну плавучість, якщо G>Q –
плавучість негативна, якщо G<Q позитивна. При відборах споживачами води
міграційні процеси в природних умовах змінюються.
Більшість мігруючої молоді риб має нейтральну або негативну
плавучість, що реалізується через деякі екологічні пристосування (зважене
положення у середовищі). Про ступінь участі пристосувань можна судити за
показниками плавучості риби, для оцінки яких необхідно провести порівняння
щільності її тіла й щільності води, у якій вона живе.
Визначення щільності тіла риби проводилося обмеженою кількістю
дослідників. Кожен дослідник практично завжди застосував свою робочу
методику, тому отримані результати слабко піддаються порівнянню. При цьому
практично ніхто не вивчав вікову динаміку зміни щільності тіла риб, тому при
вимірах практично не врахований морфо-фізіологічний стан риби перед
дослідами. Не надана увага визначенню питань сезонних змін щільності тіла
риб, які на нашу думку, мають велике значення.
Нами була зроблена спроба визначити щільності тіла й плавучості
окремих, але різних в екологічному й морфологічному відношеннях видів риб
(табл.1) для порівняння з різними мігруючими наносами. Робота проводилася в
містах Каховка і Севастополь, а також отримані консультації в ІЄП й ЄАНР (м.
Москва). Методика щодо визначення щільності тіла була заснована на
знаходженні об’єму й маси риби.
Досліджувалися як щойно виловлені екземпляри риб, так і заморожені у
холодильнику. Досліди показали, що щільність тіла риб, що відтаюють після
заморожування, виявляється такою ж (у межах прийнятої точності), як і щойно
виловлених.
Об’єм риби визначили за обсягом витиснутої нею води з дослідної
лабораторної посуди. Щільність тіла риби р знаходили як частку від ділення
маси риби на її об’єм. Обчислення проводили з точністю до 0,01. З тією
точністю робили обчислення щільності води, у якій була піймана риба.
У кожному варіанті рибу брали з різних добових уловів, для того щоб у
числі досліджених риб були екземпляри з різним ступенем наповнення шлунка,
що обумовило усереднення результатів з певним рівнем вірогідності [2].
Якщо щільність тіла риби більше щільності води, то плавучість Δ має
негативний знак, тобто плавучість риби негативна, і навпаки. У дослідах
93 95 % молоді мали позитивну (+), 5 - 7 % - негативну (-) і 0 - 2 % - нейтральну
плавучість. При цьому методі вже через 5 хв. можна було встановити характер
плавучості риб. Риби з позитивною плавучістю піднімалися до поверхні води, з
нейтральною зависали в товщі, з негативною – осідали на дно дослідного садка.
У частини дослідної вибірки молоді визначали швидкості переміщення в
стовпі води: для риб з негативною плавучістю – швидкість занурення, а з
позитивною – швидкість спливання. Для цього використали скляний циліндр
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діаметром 6 см і висотою 45 см із мірною шкалою на бічній стінці. Кожну рибу
піпеткою переносили в циліндр із водою, причому рибу з негативною
плавучістю поміщали у верхню, а з позитивної – у нижню частину циліндра.
Потім секундоміром вимірювали час проходження рибою (при зануренні або
підйомі) контрольної відстані шкали. Швидкість переміщення молоді в стовпі
води, м/с:
Vp=L/t

де L = 12 см – довжина контрольної ділянки мірної шкали;
t – час проходження рибою L, с.
Значення швидкості переміщення пов’язані не тільки із щільністю, але й з
«опором форми» тіла риб. Тому одночасно відзначили положення осі їхнього
тіла при зануренні або підйомі. Процес вимірювань риб був типовим для всіх
робіт екологічного напрямку. Всі ці дослідження були пов’язані з необхідністю
розуміння переносу пасивно мігруючої молоді потоками і особливо в процесах
відбору води користувачами.
У досліджених риб щільність тіла змінюється від 1,00 до 1,13, а
плавучість – від 0,00 до –0,14. Середні значення щільності в період
максимальної жирності у різних видів риб становлять 1,00 - 1,12, а середні
значення плавучості змінюються від -0,01 до 0,06. Отримані дослідні
результати подані у табл.1.
Таблиця 1
Показники щільності тіла риби
Довжина риби,
Щільність риби,
№
мм
кг/мм
Вид риби
Плавучість
досліду
Від…до Середня Від…до Середня
1
10-35
17,7
1,01-1,02 1,01
0,00
Clupeonella
14-38
24,8
1,01-1,02 1,01
delicatula
(Nordm)
(кілька)
2
10-13
11.9
1-1,01
1,0
0,00
Leneiscus
cephalus (Z) 20-25
23.9
1-1,01
1,0
(головень)
44-54
50.4
1-1,01
1,0
3
11-13
12
1-1,01
1,0
0,00
Alburnoides
20-22
20.1
1-1,01
1,0
bipunctatus
faqrciatus
(Nord)
(бистрянка)
4.
13
1,01-1,02 1,01
0,00
Vimba vimba 10-14
(L) (рибець)
18-23
21
1,01-1,02 1,01
5.
30-40
37
1,01-1,02 1,01
0,00
Lucioperca
90-110 100
1,01-1,02 1,01
lucioperca
(L)(судак)
6.
60-80
68
1,03-1,05 1,04
-0,01
Acipenser
180-220 190
1,01-1,02 1,01
0,00
ruthenus
(Z)(стерлядь)
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7

28-35
Neogobius
melanostomus 40-45
(Pall) (бичок- 46-52
кругляк)

34
43
50

1,08-1,13
1,01-1,09
1,06-1,08

1,09
1,08
1,07

-0,08
-0,07
-0,06

Щільність води, у якій плавала піймана риба, складала в основному 1,01.
Плавучість риб була 0,00, інколи -0,01; -0,08; -0,07; -0,06 (для бичкових та
форелевих). Розходження в плавучості, що існують між окремими видами риб,
визначаються їх екологічними особливостями, які виявляються в процесі
формування водного об’єкту.
Ті риби, які проводять значну частину часу у зваженому стані (дійсно
пелагічні, що ніколи не стикаються із твердим субстратом, або придоннопелагічні, для яких перебування у зваженому стані не є постійним), мають, як
правило, плавучість, близьку до нейтральної (табл. 1). Енергетичні витрати на
підтримку тіла у зваженому стані скорочуються в них при міграціях до
мінімуму.
Було б невірно міркувати, що нейтральна або близька до нейтральної
плавучість властива тільки рибам, пристосованим до існування у товщі води.
Вона властива й цілому ряду придонних форм (Gobio, Cobitis тощо), хоча
більшість із них має плавучість помітно негативу. Нейтральна плавучість є
пристосуванням, що забезпечує можливість пасивного паріння риби у товщі
води, тобто можливість знаходження її у зваженому стані. Негативна
плавучість являє собою пристосування, за допомогою якого досягається стійке
положення риби на ґрунті. З придонних видів найбільш низьку плавучість
мають прибережні риби - бички (табл. 1).
Із усіх видів руху води в прісноводних поверхневих водоймах найбільш
значним за силою є річковий плин. Тому можна було б очікувати, що серед
прісноводних риб найбільшу щільність і найменшу плавучість будуть мати
придонні річкові види, що живуть на місцях зі швидким плином. У дійсності, за
даними окремих авторів, плавучість реофільних придонних риб виявляється
нейтральною або слабко негативною [2].
Найбільш висока щільність й відповідно найбільш низька плавучість
серед прісноводних риб (серед усіх досліджених нами риб) була виявлена у
бичків з Чорної річки (АР Крим).
Риби в процесах розвитку постійно пристосовують гідродінамічну дію
для нейтралізації сил ваги [2]. Статика як пелагічних риб, так і придонних у
філогенезі наближена до стану нейтральної плавучості при якій дії поверхневих
потоків можуть визначати умови, що сприяють розподілу риб у водоймах і
пов’язані з екологією водойми, характерною для регіону.
Наявність у водоймах потоків, що мають широкий діапазон градієнтів
швидкостей, багато в чому обумовлює виникнення у риб відповідних реакцій
руху на них, що й визначає нерівномірність розподілу мігрантів у часі. На
характер поведінкових реакцій риб впливає мікроструктура турбулентних
потоків V, їхні гідродинамічні імпульсні характеристики. Турбулентні імпульси
потоку, маючи різні показники, по-різному впливають на риб. Можливо, що в
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процесі турбулентного обміну водних мас відбувається пасивний перенос
окремих груп молоді з одного шару водної товщі в іншій і зміна їхнього
поводження.
Здійснюючи рух у товщі води, переборюючи потоки, риби випробують
фізичний опір. Гідродинамічний опір:

де Сх – безрозмірний коефіцієнт опору; F – площа миделевого перетину; р
– щільність середовища; v – швидкість руху тіла. При обтіканні тіла потоком
рідини або газу коефіцієнт Сх є функцією Re: Cx = f(Re), тобто сили опору
прямо пропорційні квадрату швидкості руху тіла щодо навколишнього водного
середовища.
Зменшення Сх визначає зменшення опору й навпаки. Найменші значення
Сх у найбільш швидких риб. Усі ці показники діють на показники руху риби,
яка мігрує у річках в процесах розселення акваторією.
Найбільш вивчені міграційні процеси наносів у природному середовищі
із врахуванням їх гранулометричних характеристик і швидкості плину води, що
формують морфометричні характеристики.
Велику частку у потоках складають зважені наноси, які змінюють фізикохімічні показники води дають змогу визначити механізми пасивного плину
мігруючої риби різних екологічних груп у часі.
Зваженими наносами називаються тверді частки (в тому числі і пасивно
мігруюча риба), що несе річка, які можуть захоплюватися вертикальними
пульсаціями швидкостей потоку в його товщу. Внаслідок ці частки тримаються
довше удалині від дна, ніж ті, що стрибають. Зважені наноси від тих, що
стрибають, відрізняються ще складністю траєкторій, середньою висотою
підйому й середньою довжиною переносу, що характерно і для молоді
осетрових. Загальним же є тимчасовість перебування зважених часток у потоці.
Як би довго не перебувала зважена частка в товщі потоку, вона повертається на
дно. Міграція наносів веде до перетворень екологічних умов у водойми. Потік,
що несе зважені наноси, безупинно обмінюється твердими частками із дном. У
потоці одночасно відбуваються процеси зважування й осадження наносів.
Залежно від того, який із цих процесів переважає, дно або розмивається, або
нарощується, або замулюється. Подібне явище відбувається із мігруючими
гідробіонтами.
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В статті відображені результати довготривалих досліджень структурнофункціональної організації паразитоценотичних угруповань, існуючих на
території
водно-болотних
угідь
прибережної
частини
Північного
Причорномор’я. Інфекційні компоненти останніх формують епізоотично та
епідемічно небезпечні, переважно полігостальні кола циркуляції, які найбільшу
активність набувають саме в ділянках інтразонального та водоймищного типу –
стаціях існування щільних полівидових популяцій гризунів і птахів та
пов’язаних з ними паразитоценотичних угруповань змішаного типу.
Ландшафтно-біотопічна та зональна різнорідність території створює
досить відмінні умови для існування фауністичних угруповань з якими
пов’язано існування більшості збудників природних інфекцій. Локальні умови
середовища, формуючи певний біоценотичних комплекс, мають визначальний
вплив на формування, стан і активність паразитоценотичних угруповань,
епізоотичне та епідемічне благополуччя місцевості. Відповідно, існує виражена
«прив’язка» активних осередків природних інфекцій до певних місцевостей,
картографування яких має практичне значення в системі протиепідемічних
заходів при боротьбі і профілактиці з цими хворобами [1].
Антропогенна трансформація території Північного Причорномор’я у
агроценози спричинила руйнування типових стацій існування та зникнення
більшості аборигенних видів теплокровних тварин, з якими тісно пов’язані
місцеві паразитоценотичні угруповання. По мірі руйнування фауністичного
комплексу, на порушених людиною територіях виникає і зміна видової
структури паразитів, що ініціює перебудову паразитоценотичних зв’язків
місцевих біоценозів [2,3,4]. За цих умов, особливу увагу привертають до себе
водно-болотні території, біоценози яких до наявного часу утримують рівень
біорізноманіття, близький до первинного [5,8]. Окрім цього, на сучасній
території Північного Причорномор’я саме водно-болотні угіддя є основними
стаціями існування водних та навколо водних птахів, багатьох видів ссавців та
досить чисельної арбофауни. Відповідно, метою даної роботи є встановлення та
оцінка основних еколого-епізоотичних особливостей паразитоценотичних
угруповань, розташованих і функціонуючих на території водно-болотних угіль
Північного
Причорноморя.
Об’єктом
дослідження
слугували
паразитоценотичні угруповання водно-болотних угідь, підтримувані існуючим
фауністичним комплексом, предметом – епізоотичні та епідемічні
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характеристики паразитарних систем, пов’язаних з водно-болотними ділянками
території Північного Причорномор’я. Для аналізу були використані результати
польових та лабораторних досліджень, виконаних в 1994-2010 рр. у межах
науково-дослідної теми «Екологічні закономірності існування осередків
природних бактеріальних зоонозів на Півдні України» (державна реєстрація №
0108U002831).
Район досліджень – прибережні райони Одеської, Миколаївської та
Херсонської областей. На даній території берегова лінія моря значно порізана
мілководними затоками, а також лиманами та потужними дельтовими зонами
Дунаю, Дністра та Дніпра (разом з П. Бугом). Окрім цього, в межиріччі Дунаю
та Дністра розташовані чисельні прісні та солоні водойми – озера, плавні, а
також штучні канали, стави, водосховища. Загальна площа внутрішніх і
прибережних водойм разом із плавневими зонами сягає біля 5 тис. км2, що
складає майже 4% загальної площі регіону [5]. Завдяки специфіки
географічного розташування південно-західне Причорномор’я є важливим
«перехрестям» магістральних шляхів міграцій диких птахів.
Матеріал та методи. В якості основних матеріалів аналітичних узагальнень
були використані результати власних досліджень періоду 1994-2010 рр., а
також звітні, статистичні та літературні дані щодо епізотичної та епідемічної
ситуації в регіоні за період з 1961 року. Найбільші обсяги фактичного матеріалу
були отримані завдяки комплексним польовим дослідженням та обстеженням
значних площ різних біотопів у їх сезонній і багаторічній мінливості. Останні
були орієнтовані на фіксацію масових явищ та на встановлення досить
загальних (грубих) залежностей, які в цілому не вимагають украй великих та
дуже детальних вибірок.
Специфіка даної роботи, орієнтована на опис та оцінку природних
біценотичних формувань, передбачала спеціальні зоологічні, популяційні та
епізоотологічні методи досліджень. Останні, в свою чергу, поєднані із
різноманітними методами польових, лабораторних, патологоанатомічних і
паразитологічних стандартних, загальноприйнятих методиках, відображених у
спеціальних інструкціях, настановах та рекомендаціях [6]. Загалом, в процесі
досліджень було виконано 149 маршрутних обліки загальною довжиною більше
317 км, досліджені зоологічні, стаціальні, епізоотичні та ландшафтно-біотопічні
характеристики території водно-болотних угідь регіону. При польових
дослідженнях обстежено 819 особин ссавців та 311 птахів різних видів, а також
обліковано нори, схованки, слідові маршрути тварин, гніздові колонії птахів
тощо. Відповідно, отримані результати обліку потім екстраполювали на
територію однорідних біотопів та піддавали системному аналізу.
Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз наявного фактичного
матеріалу щодо ландшафтно-стаціальної, біоценотичної, етіологічної та
епізоотичної структури осередків природних інфекцій регіону дозволяє
узагальнити особливості їх розташування. Так, на дослідній території можливо
виділити 4 основні ландшафтно-стаціальні арени функціонування природноосередкових інфекцій – степово-балкова, плавнево-дельтова, лісова та польова.
Остання, незважаючи на вторинну природу, локальну гетерогенність та сезонну
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пульсацію осередків, займає до 85% території. Найбільш активні, епідемічно
небезпечні, переважно полігостальні осередки природних інфекцій розташовані
та стаціонарно функціонують в ділянках інтразонального та водоймищного
типу – стаціях існування щільних полівидових популяцій гризунів і пов’язаних
з ними паразитоценотичних угруповань змішаного типу. (Рис. 1).

Рис.1. Географічно-ландшафтні закономірності розташування
різнотипових осередків природних інфекцій у регіоні
Звичайно, що значна мозаїчність ландшафту, біотопів і мікрорельєфу
будь яких ділянок регіону зумовлює нозологічну строкатість, але певна
ландшафтно-стаціальна зональність чітко співвідноситься із окремими
інфекціями та екотипами їх осередків. Окрім цього, чисельні водоймищні
біотопи регіону періодично стають ареною циркуляції екзотичних інфекцій –
лихоманки Західного Нілу, ряду сальмонельозів, деяких вірусних інфекцій,
пов’язаних з перелітними птахами. Серед подібних інфекцій у наявний час
особливу загрозу утримує пташиний грип, який можливо віднести до екогрупи
навколоводоймищних інфекцій.
Потужні дельтові зони Дунаю, Дністра та Дніпра формують значні за
площею території, де розташовані потужні водно-болотяні, заплавні та
навколоводоймищні
осередки
інфекцій,
підтримувані
водними
і
навколоводними видами ссавців і птахів. У нозологічному плані ці осередки
украй строкаті, вони представлені такими інфекціями, як лептоспіроз,
туляремія, лістеріоз, еризопелоїд, Ку-лихоманка, орнітоз, сальмонельоз,
кишковий ієрсиніоз, псевдотуберкульоз. Так, первинні осередки лептоспірозу,
розташовані в навколоводоймищних та водоймищних біотопах, відрізняє стійка
стаціонарність і стабільно висока епідемічна небезпечність. Саме у відношенні
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цих, стабільно функціонуючих осередків, існує потреба постійного контролю та
впровадження загальних і спеціальних заходів профілактики. Аналогічні
заходи, в поєднанні з поглибленими дослідженнями, необхідні також у
відношенні ієрсиній та сальмонел, хоча їх природні осередки до наявного часу
епідемічно «німі». Щодо підтримки існування таких особливо-небезпечних
інфекцій, як сказ, бруцельоз, геморагічна лихоманка Конго-Крим та Кулихоманка, значення водно-болотних угідь регіону лишається практично не
вивченим [7].
Близькими, за видовою та нозологічною структурою до осередків
дельтових зон є локальні осередки річкових заплав і плавнів, розташовані в
долинах степових річок на всій території. Не менш активними є і осередки
прибережного екотипу, які відрізняє залежність від перелітних водоплавних
птахів та чітка сезонна активність. Зона їх розташування охоплює все морське
узбережжя, лимани, затоки та мілководдя, де знаходяться основні транзитні та
зимувальні стації перелітних водоплавних птахів. У місцях сезонної
концентрації птахів-мігрантів постійно та періодично функціонують осередки
сальмонельозу, ієрсиніозів, орнітозу, лихоманки Західного Нілу, ряду вірусних
інфекцій, які загалом носять характер епідемічно латентних. Щодо їх існування
ключову роль відіграють істині природні хазяї інфекційних паразитів –
теплокровні види тварин з шлейфом ендо- і ектопаразитів, а також супутні їм
види пернатих і наземних хижаків [2,4].
Наявні фактичні матеріали щодо структурно-функціональної організації
паразитоценотичних угруповань водно-болотних територій дослідного регіону
показують, що їх збудники здатні до самостійної ензоотичної циркуляції в
природному середовищі, входячи при цьому до складу місцевих екосистем у
якості їх невід’ємних компонентів. Еколого-біологічні особливості збудника
прямо визначають можливі шляхи передачі та загальні особливості
ініційованого ним епізоотичного процесу. За цими ознаками окремо виділені
прості дволанцюгові, трансмісивні, з передачею через елемент біологічної
трансмісії та сапронозні інфекції з передачею через об’єкти зовнішнього
середовища.
Окремо можливо виділити інфекційні нозоформи, збудників яких
відрізняє здатність до реалізації життєвих циклів
паразитичного та
сапрофітного характеру (сапрозоонози). Вказані мікроорганізми, володіючи
значною екологічною автономністю відносно організму хазяїна, звичайно
здатні до полівидового ураження, що у комплексі із різнотиповими джерелами
та резервуарами спричиняє їх високу небезпеку для теплокровних тварин і
людини.
Окрім цього, для більшості сапрозоонозних нозоформ водно-болотних
осередків характерна двоетапна система побудови епізоотичного процесу.
Перший етап представлений взаємодією теплокровного об’єкту ураження із
первинними джерелами у зовнішньому (переважно водному) середовищі, що
ініціює спорадичні прояви інфекційної хвороби з украй різноманітними
формами перебігу. Другий, власне епізоотичний етап, базований на
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безперервній циркуляції збудника серед носіїв та об’єктів ураження, без участі
природного середовища в підтримці життєдіяльності збудника.
На відмінну від водоймищних, польові осередки природних інфекцій в
еколого-епізоотичному плані є більш спрощеними через обмеженість шляхів
передачі, видового різноманіття носіїв і переносників. При цьому осередки
польового типу формують суцільний масив, покриваючи всю рівнину частину
регіону. Їх нозологічний профіль зумовлений такими інфекціями, як сказ,
лістеріоз, еризопелоїд і сибірка. Періодично, в роки масового розмноження
гризунів, набувають активності ензоотичні кола циркуляції збудників
туляремії, геморагічної лихоманки Конго-Крим-Хозер, лімфоцитарного
хоріоменінгіту, кліщового енцефаломієліту, лептоспірозу. Цілком вірогідно, що
паразитоценотичні угруповання водно-болотних територій слугують
первинним резервуаром вказаних збудників, з яких відбувається винесення
інфекту на польові біотопи при сезонних міжстаціальних міграціях їх
теплокровних носіїв.
ВИСНОВКИ
1.Отримані в процесі досліджень дані чітко показують, що розміри, видостаціальна залежність та активність осередків природних інфекцій, збудники
яких є компонентами різних паразитоценотичних угруповань, значно відмінні в
межах окремих районів. При цьому прояв має і залежність вказаних параметрів
від видових та екологічних особливостей резервуарних видів – природних
хазяїв інфекційних паразитів.
2.Для водно-болотних угідь Північного Причорномор’я характерні
паразитоценотичні угруповання, підтримувані переважно масовими видами
водних і навколоводних гризунів та птахів. У видовій структурі інфекційних
компонентів цих паразитоценозів переважають екологічно пластичні,
полівидові бактеріальні збудники сапронозної природи, а також чисельні
вірусні збудники птахів та арбовіруси з чітко вираженими полівекторними
властивостями.
3.Активність осередків епідемічно небезпечних інфекцій в зоні водноболотних угідь стабільно висока. При цьому найбільш небезпечними в
епідемічному відношенні є ділянки території інтразонального ландшафту, де
перетинаються межі осередків різних екотипів з оптимальними умовами для
одночасного існування чисельних популяцій різноманітних степових, польових
і лісових видів гризунів. Міжстаціальна та міжвидова міграція збудників між
цими гризунами забезпечує постійне функціонування полігостальних і
полівекторних осередків з високим рівнем активності, збудники в яких
набувають високої вірулентності та здатності до поширення різними шляхами.
Наявність таких збудників та їх носіїв (джерел) створює всі умови для масового
інфікування домашніх тварин і людини.
БІБЛІОГРАФІЯ
1. Адамович В. Л. Сущность картографических исследований для медикобиологических целей (методологический аспект) / В. Л. Адамович //
125

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Проблемы медико-географических исследований; отв. ред. В. Я. Подолян. –
М.: Изд. ГO СССР, 1984. – С. 26–40.
Балашов Ю. С. Паразито-хозяйственные отношения членистоногих с
наземными позвоночными / Ю. С. Балашов. – Л.: Наука, 1982. – 320 с.
Беляков В. Д. Проблема саморегуляции паразитарных систем и механизм
развития эпидемиологического процесса / В. Д. Беляков // Ж. Микробиология.
– 1983. – № 5. – С. 3–9.
Бухарин О. В. Патогенные бактерии в природных екосистемах /
О.
В. Бухарин, В. Ю. Литвин. – Екатеринбург: ЕРА, 1997. – 211 с.
Васильев К. Г. Материалы для ладшафтно-эпидемического описания
побережья и прибрежных вод северо-западной части Черного моря / Васильев
К. Г. [и др.]. // Природно-очаговые инфекции и инвазии на территории СССР;
отв. ред. В. Я. Подолян. – Л.: ГО СССР, 1983. – С. 109–116.
Карасева Е. В. Методы изучения грызунов в полевых условиях / Карасева Е.
В., Телицына А. Ю. – М.: Наука, 1996. – 227 с.
Наконечний І. Епізоотичні та епідемічні аспекти природно-осередкових
інфекцій з точки зору системних позицій / І. Наконечний // Ж. Ветеринарна
медицина України. – 2007. – № 1. – С. 8–10.
Шварц Е. А. Сохранение биоразнообразия: сообщества и экосистемы /
Е.
А. Шварц. − М.: Эколит, 2004. − 112 с.

Наконечный
И.В.
Эколого-эпизоотическая
характеристика
паразитоценотических сообществ водно-болотных угодий Северного
Причерноморья. В статье отражены результаты длительных (1994-2010 гг.)
исследований
структурно-функциональной
организации
паразитоценотических сообществ, существующих на территории водно-болотных угодий
прибрежной части Северного Причерноморья. Инфекционные компоненты
последних
формируют
эпизоотически
и
эпидемически
опасные,
преимущественно полигостальные круги циркуляции, набирающие особую
активность в зоне интразональных и водных биотопов – стациях существования
плотных поливидовых популяций грызунов и птиц, поддерживающих
паразитоценотические сообщества смешанного типа.
Nakonechny I.V. Ecology-еpizootiс characteristics of parazitocenosis
communities, wetlands of the northern Black Sea coast. This article presents the
results of the long (1994-2010) studies the structural-functional organization of
parazitocenosis drugs communities existing in the territory of the coastal wetlands of
the northern Black Sea coast. Infectious components last form èpizootičal and
èpidemis are dangerous, primarily poligostal circles circulation growing particularly
active in the area of intrazonal and water biotopes-staciâl of dense polispecies
populations of rodents and birds, support parazitocenosis community of mixed type.

126

РЕЗУЛЬТАТИ ЗИМОВИХ ОБЛІКІВ ВОДОПЛАВНИХ ТА
КОЛОВОДНИХ ПТАХІВ У РАЙОНІ ОЧИСНИХ СПОРУД
м. КИЇВ 2009 – 2010 рр.
В.О. Яненко1, С.В. Пшеничний2, А.В. Турчик1, В.В. Казанник1.
1

ННЦ «Інститут біології»,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
2
Fainberg Medicine School. Northwestern University of Chicago. IL USA
Протягом зимового періоду 2009 – 2010 рр. на водоймах Бортницької
очисної системи проведено серію зимових обліків птахів водно-болотного
комплексу. Встановлено чисельність, видовий склад та біотопічний розподіл
зимуючих видів. Всього на зимівлі виявлено 20 видів. Найвище видове
різноманіття відмічено в районі вустя скидного каналу станції аерації (до
12 видів). Найчисельнішим є крижень (понад 200 особин).
Трансформовані екосистеми, що утворилися в районах очисних споруд
великих міст, давно привертали увагу орнітологів через унікальне, не властиве
даним територіям поєднання екологічних факторів. З однієї сторони, значне
антропогенне навантаження призводить до деградації природних біотопів і,
відповідно, збідненню гніздової, типової для даної місцевості орнітофауни. З
іншої – створюються додаткові, сприятливі умови для переживання зимового
періоду низкою видів птахів, у першу чергу водно-болотяних. До таких умов,
насамперед, можна віднести теплове і органічне забруднення водойм (як
безпосередньо самих відстійників очисних споруд, так і тих, що прилягають до
них).
Характеристика досліджуваної території: Єдиною системою очисних
споруд Києва є Бортницька станція аерації, яку було введено у експлуатацію в
1965 р. Після закінчення будівництва 3-ої черги (1992 рік) потужність станції
досягла 1800 тис. м3 на добу. Надходження стічних вод на станцію складає
близько 1300 тис. м3 на добу. На станції стічні води проходять механічну та
повну біологічну очистку. Зворотні води по магістральному каналу надходять
через розсіюючий випуск у р. Дніпро нижче Києва. Для зимівлі птахів водноболотяного комплексу найбільше значення мають власне канал і акваторія
Дніпра у місці впадання каналу. Довжина каналу складає 9,7 км, ширина (в
середньому) – близько 4 м, значну його частину займають мілководдя. Канал
прокладено в мозаїчно заболоченій заплаві Дніпра, по берегам місцями порослий
кленом ясенелистим, кущами верби і очеретом. На виході з очисних споруд
взимку температура води в каналі сягає +17 °С, в місці впадання в Дніпро – +12
°С [1]. Площа незамерзлої привустевої ділянки, в залежності від погодних умов,
може значно коливатися. В окремі періоди Дніпро може взагалі бути вільним від
криги. Однак, навіть у найсильніші морози, тут залишається незамерзла ділянка
площею щонайменше 1 га.
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Погодні умови: Протягом зимового періоду 2009 – 2010 рр. утримувалися
досить холодні кліматичні умови зі стабільним сніговим покривом. Від’ємних
значень температура повітря почала набувати вже з кінця першої декади грудня.
З початку другої декади розпочалося поступове похолодання, а з середини
грудня розпочалися значні морози (до -190С), що протрималися до 23 грудня,
після чого, до 30.12.2010 р., відбулося тимчасове потепління: температурні
показники коливалися у межах 1 – 80С вище нульової позначки. З 30 грудня по
07 січня знову встановилися морози (від -50С до -170С). До 12 січня температура
коливалася близько нуля. Потім знову почалося похолодання, яке в третій декаді
січня сягнуло відмітки -240С. Протягом лютого трималася стабільна зимова
погода з коливаннями температур у межах від +30С до -150С. Потепління
почалося лише з другої половини березня.
Нетипово холодна для останніх років зима ускладнила умови для зимівлі
водоплавних та коловодних птахів на більшості традиційних Київських
локалітетів, що підвищило значення трансформованих, "стабільних" для зимівлі
територій, до яких належать і водойми Бортницької очисної системи.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Матеріалом для даного дослідження послужили дані, зібрані під час зимових
обліків, проведених у зимовий період 2009 – 2010 рр. Обліки проводили тричі:
17.12.2009 р., 20.01.2010 р. та 12.02.2010 р. Під час обліків було використано
стандартні (з модифікаціями) методи дослідження зимуючих водоплавних та
коловодних птахів. Облік розпочинали у привустевій ділянці скидного каналу,
де використовували тотальний облік з кількох точок. Далі рухалися вздовж
каналу, у напрямку станції аерації. Оскільки вище очисних споруд розташовано
міські масиви, а прилеглі доступні водойми (озера Вірлиця, Тягле, Заплавне)
закуті у кригу, потривожені птахи вимушені рухатися у напрямку,
протилежному маршруту, що дозволяло враховували лише особини, що
опинялися за спиною дослідника.. Для визначення кількості та видового складу
птахів було використано оптичні прилади – біноклі з приближенням у межах від
8Х – 20Х, 45Х підзорна труба. Уточнене визначення і підрахунок проводили за
допомогою цифрової фото і відеозйомки з високою роздільною здатністю.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Моніторинг зимівель птахів, приурочених до даної місцевості ведеться
фахівцями протягом багатьох років, окремі результати було висвітлено в низці
друкованих праць [2; 3; 1; 4; 5; 6; 7; 8 тощо]. Як і в попередні роки, результати
обліків на даній місцевості свідчать про найвище видове різноманіття зимуючих
водно-болотяних птахів для всього Києво-Трипільського угруповання.
Причиною цього, окрім вказаних вище теплового забруднення і багатої
кормової бази, є мозаїчність ландшафту. Верхів’я каналу, попри незначну
ширину, значно заросле по берегам, що створює додаткові захисні та кормові
властивості для пастушкових. Окрім лисок (Fulica atra L., 1758) (які зимують
тут щорічно), в окремі роки тут відмічають курочку водяну (Gallinula chloropus
(L., 1758)) і пастушка водяного (Rallus aquaticus L., 1758). Однак, через
потайність даних видів, можливий їх недооблік. Також на даній ділянці
регулярно відмічають рибалочку звичайного (Alcedo atthis (L., 1758)).
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Мілководдя центральної частини зручні для нічного живлення річкових качок.
Причому, під час сильних морозів над каналом утворюється густий туман, що
теж створює захисні властивості, і дозволяє птахам використовувати його для
харчування і відпочинку вдень. Захищений від наземних хижаків (у тому числі і
бродячих собак) острів у нижній частині каналу протягом останніх років
успішно використовується чаплевими (чаплею сірою (Ardea cinerea L., 1758) та
чепурою великою (Egretta alba (L., 1758))) для відпочинку і полювання. Штучна
гребля для додаткової аерації стічних вод у передвустевій ділянці дозволяє
успішно полювати норцям (малому (Podiceps ruficollis (Pallas, 1764) та великому
(Podiceps cristatus (L., 1758))). Незамерзлі узбережжя вздовж каналу дозволяють
також успішно зимувати окремим куликам, зокрема, чорнишу (Tringa ochropus
L.1758). Нарешті, вустя та привустева ділянка використовується для живлення
групою пірнаючих качок та відпочинку річкових. Також дана акваторія активно
використовується мартиновими. Наявність значної кількості качиних приваблює
в дану місцевість і орлана-білохвоста (Haliaeetus albicilla (L., 1758)).
З початку зимового періоду 2009 – 2010 рр. (коли більшість акваторії Дніпра
залишалася вільною від криги), на вказаних водоймах нами було відмічено 11
видів водно-болотяних птахів (Табл. 1). За чисельністю переважну більшість
складав крижень (Anas platyrhynchos L., 1758) – 215 особин. Інші види качиних
були представлені лише поодинокими особинами гоголя (Bucephala clangula (L.,
1758)) та креха великого (Mergus merganser L., 1758). На передвустевій частині
каналу спостерігали 1 особину чорниша. На каналі в цей період було відмічено
найвищу чисельність чаплі сірої – 12 особин. Також зареєстровано 2 особини
чепури великої. Мартинові були представлені в цей період трьома видами:
жовтоногий (Larus cachinnans Pallas, 1811) – 3 особини, сивий (Larus canus L.,
1758) – 16 особин та звичайний (Larus ridibundus L., 1766) – 12 особин. Причому
звичайні мартини живилися (вірогідно, безхребетними) у верхів’ї каналу,
плаваючи на воді. Тут же спостерігали 2 рибалочки. На Дніпрі (100 м нижче
вустя каналу) було відмічене успішне полювання дорослого орлана-білохвоста
на самку крижня. Ще одну особину орлана спостерігали над центральною
частиною каналу.
У січні видове різноманіття збільшилося (15 видів), в основному, за рахунок
качиних пірнаючої групи. Так, окрім крижня, на Дніпровській промоїні проти
вустя каналу спостерігали 25 особин черні чубатої (Aythya fuligula (L., 1758)),
самку черні морської (Aythya marila (L., 1761)), 5 особин гоголя, самку креха
малого (Mergus albellus L. 1758) і 80 особин креха великого (Mergus merganser
L., 1758). Окрім того, там же спостерігали 9 лебедів-кликунів (Cygnus cygnus (L.,
1758)), дорослу особину орлана-білохвоста, норця великого та рибалочки.
Досить цікавим є спостереження у групі черней чубатих морянки (Clangula
hyemalis (L., 1758)) – молодого самця у першому післягніздовому наряді.
Останнє спостереження даного виду для Київської області датується
02.01.1989 р. (Канівське водосховище в районі Трипільської ТЕС [9; 10].
Вірогідно, як і в попередніх випадках, має місце відхилення окремих особин (як
правило, самок і молодих) від основних міграційних шляхів. На цій же ділянці
зросла чисельність мартинів жовтоногих (40 особин), проте інші види
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мартинових зникли. На каналі було відмічено 6 особин чаплі сірої, 2 – великої
чепури, 4 лиски, 3 мартини жовтоногих та 3 рибалочки.
У лютому теж було відмічено 15 видів, проте видовий склад дещо змінився.
На привустевій ділянці, окрім згаданих вище видів, було відмічено 1 особину
норця малого, самця попелюха (Aythya ferina (L., 1758)). Зросла чисельність
гоголя (15 особин) та креха великого (104 особини). Поодиноких особин креха
також відмічали й на інших ділянках. Не спостерігали лебедів, морську чернь і
креха малого. Морянка так же трималася у групі черней чубатих. На каналі було
відмічено 8 чапель сірих та 5 чепур великих, 2 лиски, 2 чорниша (на
передвустевій ділянці та верхів’ї) та 3 рибалочки. Також над каналом та
Дніпром відмічено 3 дорослих орлана-білохвоста. Чисельність, видовий склад і
розміщення мартинів залишилися такими, як і в січні.
ВИСНОВКИ
Таким чином, протягом зими 2009 – 2010 рр. на досліджуваній території було
відмічено 20 птахів вказаної групи, що складає 87% всього видового
різноманіття (23 види) Києво-Трипільського зимового угруповання за даний
період. Дані види належать до семи рядів (Podicipediformes, Ciconiiformes,
Anseriformes, Gruiformes, Charadriiformes, Falconiformes та Coraciiformes).
Найчисельнішим є крижень, проте його чисельність значно нижча, ніж в
попередні роки (зазвичай тут зимує більше тисячі особин).
Найвище різноманіття спостерігається в районі вустя каналу (до 12 видів,
80% видового складу досліджуваної території), в основному, за рахунок качок
пірнаючої групи. Попри значну рухливість птахів, видовий склад кожного
сублокалітету (через специфічність умов) у межах досліджуваної території
досить сталий і передбачуваний.
Враховуючи перераховані характеристики, дана територія є важливим
рефугіумом для водно-болотяних птахів на зимівлі, особливо в умовах суворої
зими. Проте тут неодноразово відмічали сліди браконьєрства (у вигляді
відстріляних гільз вздовж берега каналу). За свідченням працівників станції
аерації, птахи регулярно стають жертвами бомжів і бродячих собак (переважно,
у верхів’ї каналу). Тобто, не зважаючи на віддаленість від житлових масивів і
відсутність рекреаційного навантаження, птахи піддаються значному впливу
фактора турбування, що знижує ефективність зимівлі.
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Таблиця 1.
Розподіл, чисельність і видовий склад водно-болотяних птахів на зимівлі
у межах Бортницької очисної системи в 2009 – 2010 рр.
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДУНАЙСЬКОГО БІОСФЕРНОГО
ЗАПОВІДНИКА ТА ЗАВДАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ Й
РЕНАТУРАЛІЗАЦІЇ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ
В.М. Титар1, М.Є. Жмуд2, О.М. Волошкевич2
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Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, м. Київ,
2
Дунайський біосферний заповідник, м. Вилкове

Окреслене коло екологічних проблем Дунайського біосферного заповідника та
окремих його функціональних зон, серед яких чільне місце посідають цінні водно-болотні
угіддя. Заповідник вперше на Україні розробив і реалізує План управління (менеджменту)
заповідною територією. Згідно Плану та вимог діючого законодавства заповідник
здійснює комплекс заходів щодо збереження біорізноманіття в поєднанні з раціональним
використанням природних ресурсів та ренатуралізацією угідь, визначивши пріоритетним
Стенцівсько-Жебриянські плавні.

На жаль, відносини людини і природи в дельті Дунаю є поки що
далекими від гармонійних, чому передувала тривала історія освоєння її
території, розгортання масштабних меліоративних робіт і гідробудівництва.
Зараз екосистеми дельти Дунаю зазнають тиску, пов'язаного з кумулятивною
дією антропогенних факторів. (Супутниковий знімок території Дунайського
біосферного заповідника та карту зонального поділу заповідника можна
знайти,
наприклад,
на
сайті
української
Вікіпедії,
а
саме
http://uk.wikipedia.org/wiki/Дунайський_біосферний_заповідник).
Особливих змін дельта зазнала тоді, коли почали одамбовувати плавні та
острови для розширення сільгоспугідь, культивування очерету тощо. Цим
значні площі дунайської заплави, включаючи сучасну територію
Дунайського біосферного заповідника (ДБЗ), а саме СтенцівськоЖебриянські плавні (СЖП) та о-в Єрмаків, у значній мірі перестали
виступати акумулятором мулу і біогенних речовин, майже припинилися їх
природні біогеохімічні та регуляторні функції, що, безперечно, негативно
вплинуло на екологічну ситуацію як в Кілійській дельті, так і в Чорному
морі.
Провідним фактором сучасної деградації трансформованих екосистем
СЖП, зниження їх природоохоронного та економічного потенціалу
виступають
гіперакумуляція
органічної
речовини
та
відповідне
гіперевтрофування водних екосистем, що зумовлено регульованим
гідрорежимом та надмірним обводненням, зокрема за рахунок збагачених
біогенними речовинами дренажних вод, і недостатнім територіальним
водообміном.
Значних змін зазнає рослинність острова Єрмаків внаслідок надмірного
пасовищного навантаження. При цьому, за умови відсутності заплавного
підтоплення і промивного режиму, розвиваються небажані процеси
засолення. Разом це значно знижує природоохоронну цінність острова і
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робить його менш придатним для розвитку інших форм господарства
(туризму, мисливства тощо).
Екологічні проблеми Жебриянського псамофітного комплексу (ЖПК)
мають свою специфіку. Головною проблемою тут е трансформація
природних псамофітних степових і лучних екосистем під впливом
лісомеліорації та надмірного випасання, неконтрольованої рекреації та
добування піску і черепашки. Будь-який масштабний промисловий чи
транспортний розвиток зруйнують найцінніші ділянки пасма і коси, а курорт
"Приморське" може втратити своє рекреаційне значення.
У комплексі завдань, спрямованих па поліпшення ситуації, що склалася,
важливим елементом менеджменту території ДБЗ має стати реабілітація тих
його частин, які зазнали найбільшого антропогенного перетворення. З одного
боку, це відновлення первісного заплавного режиму о-ва Єрмаків та СЖП,
хоча зрозуміло, що повне повернення тут до природного стану не є реальним.
З іншого – це збереження існуючої біологічної різноманітності ЖПК і
відтворення природних псамофітно-степових і лісових екосистем на власне
піщаному пасмі. Але не можна не зважати на те, що ці території
продовжують перебувати у сфері господарських інтересів місцевого
населення. Все це створює вузол екологічних і соціально-економічних
проблем, вирішенню яких має сприяти біосферний заповідник і відповідний
статус територій.
Найменшого антропогенного перетворення у складі ДБЗ здавалося б
зазнала Кілійська дельта (КД), проте і ця частина водно-болотних угідь
формувалася при постійному антропогенному впливі, традиційний характер
якого створював різноманітність біотопів, насичених великою різноманітністю організмів. Припинення цієї діяльності, як відомо, призвело до
негативних для біоти наслідків. Зараз, у рамках концепції біосферного
заповідника, ця ситуація є відносно виправленою, для чого проведено
продумане і збалансоване зонування території, визначені ядра біосферного
заповідника, де дійсно небажаним є втручання людини, і зони регульованого
заповідного режиму, де можливе відтворення традиційних форм
господарської діяльності з відповідною практикою управління природним
середовищем. Це, звичайно, не виключає нові форми господарювання, які не
суперечать природоохоронним завданням ДБЗ або можуть бути узгоджені з
ними, наприклад екологічні види туризму, які зараз інтенсивно
розвиваються. З іншого боку, масштабні проекти, зокрема використання
гирла Бистре для великотонажного судноплавства, справляють негативний
вплив на КД та її біоти.
Активний характер КД у майбутньому може створити для заповідника і
певні екологічні проблеми (Харченко та ін., 1998). Уздовж морського краю
дельти і в минулому, і зараз утворюються нові затоки-кути, а ті, що існують
тривалий час, переходять до розряду внутрішньодельтових і захоплюються
плавнями. Так заросла Старовосточна затока, за останні 30 років майже на 60
га зменшилась площа заток Делюків кут і кут Рибачий, перетворився у
внутрішньодельтову водойму Ананькин кут. Це лише кілька прикладів. У
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масштабах дельти це природний процес. Так тривало сторіччя, але чи буде
цей процес продовжуватися у майбутньому? Це питання виникає бо КД
увійшла до нової фази розвитку – фази переходу до малорукавності.
Водночас з перерозподілом водного стоку подібне відбувається і стосовно
стоку напосів. Тому при виході в море найбільш активних рукавів (СтароСтамбульського, Потапівського, Гнєушева) утворюються величезні площі
мілководь, зайнятих зрідженими угрупованнями занурених рослин. Ці
мілководдя, найвірогідніше, будуть поглинені плавнями, проминувши стадію
затоки. Отже, кількість новоутворених водойм може скоротитися. Ця
ситуація поглиблюється ще й прокладанням та сучасною експлуатацією
судноплавного шляху через гирло Бистре.
Для повноцінного менеджменту та ренатуралізації пріоритетним водноболотним угіддям є Степцівсько-Жебриянські плавні (СЖП). Вони
розташовані на лівій заплавній терасі Дунаю. З природоохоронного погляду
головна їх цінність – гніздові колонії лелекоподібних, види яких занесені до
Червоної книги України та аналогічних міжнародних списків. Тут гніздяться
малий баклан, сіра, руда, жовта, велика та мала чаплі, квак. Серед
водоплавних звичайними є лебідь-шипун, крижень, сіра гуска, лиска та ін. У
плавнях мешкають такі рідкісні звірі, як видра, європейська норка, дикий кіт
тощо. Великим є потенціал для заготівлі очерету (зараз цей вид діяльності
набув значного розвитку), ондатри та жаб на експорт, розвитку мисливського
господарства на основі ресурсів водоплавних птахів; через важкодоступність
плавнів рибальство тут не дуже розвинене, а чисельність ондатри істотно
знизилась (як і загалом по Україні).
До 30-х рр. СЖП функціонували в умовах взаємодіючого впливу
водотоків Дунаю і моря, що забезпечувало їм найвищу біологічну
різноманітність та продуктивність в межах гирлової області Дунаю в цілому.
Вони з'єднували генетичним каналом геосистеми первинної та вторинної
дельт, а також літоральних геосистем Північного і Західного Причорномор'я.
До останнього часу здійснюючи значну формуючу роль у розвитку північної
частини КД Дунаю, вони виступали акумулятором біогенних речовин значної
території з високою інтенсивністю сільського господарства, виконуючи цим
самим виключно важливу регуляторну функцію в регіоні.
Займаючи стратегічне положення у вирішенні природоохоронних
завдань в регіоні з обмеженими та надмірно виснаженими й порушеними
рослинними ресурсами, вони опинилися у фокусі найгостріших екологічних
проблем регіону. Останні обумовлені наслідками екологічно не
обгрунтованих гідротехнічних перетворень плавнів, а також, як виявилося, і
недостатньою ефективністю запропонованих і частково реалізованих
природоохоронних рішень.
Провідним фактором сучасної деградації трансформованих екосистем
СЖП виступають, як вже згадувалось, гіперакумуляція органічних речовин
та відповідне гіперевтрофування водних екосистем, що зумовлене
регульованим гідрорежимом та надмірним обводненням, в тому числі і за
рахунок збагачених біогенними речовинами дренажних вод й недостатнім
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територіальним водообміном. За зростаючими темпами деградації екосистем
і втрати біорізноманіття СЖП займають провідне місце в Північному
Причорномор'ї.
100-150 років тому, коли не було ні шляхів, ні каналів і дамб, СЖП
щорічно затоплювались дунайською водою, яка по протоках Лаптиш,
Дунаєць, Мурза, Ушаківка та інших незначною течією досягала
Жебриянської затоки Чорного моря. Звичайно, до моря доходила не
дунайська, а трансформована вода, яка змінювала гідрокарбонатний тип на
сульфатно-хлоридномагнієвий. Максимальні рівні води у СЖП досягали
позначки +0,92 м Б.С. За літо, внаслідок евапотранспірації, рівень води
зменшувався на 50-60 см.
Цей природний процес зупинився після обвалування лівого берега
Дунаю та будівництва каналу Лаптиш – Міжколгоспний і шлюзу в його
голові в 1956 р., каналу Тупиковий та шлюзу на ньому в 1974 р.
Невід'ємною частиною плавнів зараз є канали Міжколгоспний (1950 р.),
Дунайський (1967-1971 рр.), Тупиковий (1974 р.) і дамби Парапорська (1950
р.), Жебриянська (1972 р.), Гослісфондівська (1972 р.), дамба шляху ВилковеПриморське (1930 р.). Глибини каналів не перевищують 3-4 м, позначки
верху дамб та шляхів лежать переважно у межах 1,5-2 м Б.С. Глибини єриків
та гирл не перевищують 1,5—2 м. Зараз територія СЖП обмежена на півдні
Парапорською, Жебриянською та Гослісфондівською дамбами, із заходу каналом Дунайським, на півночі - корінним берегом, зі сходу - піщаною
косою, по насипу якої була збудована дорога Вилкове-Приморське. Тут
розташовані два шлюзи (№ 4 та № 5), по яких вода з плавнів скидається в
Чорне море.
Особливе значення для екологічного стану СЖП мало будівництво у
1978 р. 14-кілометрового каналу Дунай—Сасик, який штучно поділив угіддя
на дві частини - західну (яку умовно можна назвати Стенцівськими
плавнями, або польдером) та східну (Жебриянські плавні, або польдер).
Тепер єдиним сполученням між ними є дюкер – гідротехнічна споруда, що
складається з двох тунелів, прокладених під ложем каналу, перетин кожного
з яких становить 2 х 2 м, а довжина 160 м. Спеціальне дослідження цього
дюкера показало, що він не замулений і функціонує.
При високому рівні води в Дунаї вода надходить через канал Лаптиш,
який у минулому представляв собою природне гирло, та канал Тупиковий.
Повінь на Дунаї звичайно починається в березні, триває до червня, що
становить 4—5 місяців. У липні та серпні (інколи вересні) стік Дунаю
зменшується і починається зниження рівнів води. Найбільшою інтенсивність
зниження є в серпні. У вересні—жовтні спостерігаються найменші за рік
рівні води. З другої половини жовтня та в листопаді після значних опадів у
басейні Дунаю формуються осінні повені. Режим коливання рівнів води у
створі каналу Лаптиш -Міжколгоспний є аналогічним.
Показано, що при відкритому шлюзі на каналі Тупиковий дунайська
вода може заходити у Стенцівські плавні в середньому протягом 7-8 місяців
на рік, найдовше - 11-12, а найменше - близько 5,5 місяців на рік. Це
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важливий висновок, оскільки встановлюється гарантована можливість
заповнення Стенцівських плавнів дунайською водою. Зараз шлюз Тупиковий
відкривається на заповнення лише на 1-2 місяці на рік.
У 1997 р. вперше для СЖП були проведені регулярні вимірювання
рівневого режиму на гідрометпостах на шлюзі Міжколгоспного каналу,
дюкері та шлюзі № 4 (біля с. Приморського). Це дало змогу розрахувати
реальний водний баланс помісячно за період з квітня по листопад включно.
Встановлено, що прибуткова частина балансу має обсяг 71,4 млн. м3, з
яких 54% — опади, 23% - притік з Дунаю, не менше 23% - притік
колекторно-дренажних вод. При цьому притік колекторно-дренажних вод
перешкоджає збільшенню притоку дунайської води.
Сумарний обсяг відтоку становить 93,5 млн. м3, з них 62% - це
випаровування, 31% - скиди в море. (Розбіжності у гідрологічному балансі
пояснюються тим, що з технічних причин не враховані всі його параметри).
Є наявність відтоку води з СЖП у канал Міжколгоспний обсягом
близько 6 млн. м3 і несанкціоновані втрати у каналі Дунай-Сасик обсягом 4
млн. м3.
Для СЖП за період спостереження встановлена висока інтенсивність
водообміну. Зокрема, повна заміна об'єму води в плавнях у 1997 р. відбулася
протягом 8 місяців. Водночас пропускна можливість гідротехнічних споруд
(при утриманні у належному технічному стані) дозволяє міняти швидкість і
структуру водообміну в необхідних межах.
Зараз ці вимірювання продовжуються і вони є складовою програми
моніторингу, що веде ДБЗ.
Після одамбування СЖП сюди із водозбірної площі в 250 км2 через п'ять
колекторів 15-ти зрошувальних систем загальною площею 50 тис. га стали
надходити забруднені іригаційні стоки, неочищені води неканалізованих сіл
Нерушай, Дмитрівка, Мирне, Трудове, Шевченкове, Виноградівка, Струмок,
Баштанівка, Десантне, Приморське, стоки з таких об'єктів, як склади
отрутохімікатів, тваринницькі ферми з гідрозмивом гною, птахоферми і т. ін.
Ліміт річних обсягів скидів у плавні становить 40 млн. м3 і в маловодні роки
дренажно-колекторні води можуть домінувати у прибутковій частині водного
балансу СЖП.
Значний вплив на гідрохімічну характеристику СЖП має і дунайська
вода. Висока концентрація біогенів і токсичність дунайської води, що
спостерігаються в районі м. Кілії, знижуються в міру просування до моря
внаслідок самоочищувальної здатності дельти. Такі ж закономірності
відмічаються і в СЖП, від місця надходження дунайських вод до місця їх
виходу в море.
Значним є накопичення органічних речовий (вуглецю до 267, азоту до 6
мг/л), зниження вмісту кисню до 0,2 мг/л, утворення сірководню і метану. За
вмістом кисню у воді СЖП можуть бути умовно поділені на три зони.
Наявність зон з низьким вмістом кисню і присутністю сірководню і метану
свідчить про те, що у плавнях в літній період деструкційні процеси
переважають над продукційними, відбуваються анаеробні процеси.
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Головними факторами погіршення умов водного середовища СЖП є
меліоративні споруди та органічні речовини. Вони сприяють замулюванню
протоків, погіршують проточність, збагачують воду сполуками азоту і
фосфору. Внаслідок процесів мінералізації органічних речовин зменшується
кількість кисню у воді, що призводить до утворення сірководню і метану.
Все це обумовлює деградацію екосистеми СЖП.
Варто звернути увагу на той важливий факт, що життя плавневих
екосистем лівобережної дельти Дунаю в історичному аспекті у значній мірі
залежало від поєднання двох головних факторів: кліматичних умов та
багатоводності Дунаю. У роки несприятливого поєднання одного-двох
маловодних років поспіль з високим температурним фоном, при практичній
відсутності опадів та невтручанні людини створювались умови для
висихання плавнів. Евапотранспірація не компенсувалась надходженням
дунайської води і опадами, тому рівні води у плавнях зменшувалися
приблизно на 1 м у рік. Таким чином, ще до появи людини періоди
нормальних
умов
існування
плавневих
екосистем
змінювалися
катастрофічними умовами посухи.
Одамбування угіддя і утримання високого рівня води в плавнях (що
робилося в інтересах ондатроловів та рибалок) разом з надходженням значної
кількості біогенів з оточуючих сільгоспугідь та власне з Дунаю призвели до
значного підвищення продуктивності рослинної біомаси. Оскільки зараз
виключено ситуацію, коли плавні періодично залишалися сухими, процеси
мінералізації органічних решток значно сповільнені, що призводить до
накопичення їх значної кількості. В певних місцях товщина кореневищного
шару, сформованого очеретом, досягає 1 м і навіть більше. Це обумовлює
поступове перетворення плавнів у наземний біотоп, тобто відбуваються
процеси їх терестріалізації (з'являються, зокрема, зарості верби) та деградації
СЖП як водно-болотного угіддя, чого не можна допустити хоча б тому, що
рамсарський статус зобов'язує Україну його зберегти. Ця думка випливає із
загальних підходів до проблеми (Титар, 2005) і втілена у конкретний план
менеджменту (Волошкевич та ін., 1999).
Ставлення до питання регулювання рівня води в СЖП, яке враховувало
лише відомчі інтереси, має бути замінене екобіотичним підходом, що
передбачає відновлення водно-болотних угідь, створення сприятливих умов
для розвитку плавневих екосистем, видалення надлишку органічних речовин,
контролю за станом очеретових заростей. Без цього неможливо зберегти
природне різноманіття та примножити економічні багатства СЖП
(Волошкевич, 1996).
Як уже зазначалося, пропускна здатність відремонтованих та відрегульованих гідротехнічних споруд СЖП дозволяє ефективно керувати
швидкістю та структурою водообміну в плавнях. Моделювання цього
процесу, проведене спільними зусиллями фахівців з Нідерландів та Одеси,
показало принципову можливість впровадження різних варіантів
менеджменту, які передбачають широкі межі коливання рівня води в плавнях
та різний характер їх обводнення - від максимального наповнення на
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тривалий час до повного осушення. Ці варіанти дозволяють (хоча б
гіпотетично) відтворити умови як періодичного (літнього) осушення плавнів
(варіант “marginal wetland”) та нагону солонуватої води з Жебриянської
затоки (варіант “springflood estuarine wetland”), так і озероподібної заплавної
водойми (варіант “springflood riverine wetland”). Можуть існувати і проміжні
варіанти.
Але, відповідно до моделі, передумовою запровадження будь-якого
варіанту є утримання в належному стані шлюзів №4, 5 та Тупикового;
прокладання каналу в Жебриянських плавнях у напрямі від дюкеру на
південь (цей захід ще потребує уточнення); видалення надлишку органічної
маси в СЖП та стримання росту очерету.
Якщо виконання перших трьох умов однозначно може бути
забезпеченим технічними засобами, то видалення надлишку органіки та
подальший контроль за ростом і поширенням очерету може здійснюватися
різними засобами або їх комплексом (Cross, Fleming, 1989; Payne, 1992 та ін.).
Аналізуючи європейський досвід (Bjork, 1992) відновлення водойм, що
заросли в результаті евтрофікації навколишнього середовища, можна дійти
висновку про те, що якнайповніше екологічних цілей в СЖП можна досягти
за допомогою добре відпрацьованих в Західній Європі машинних технологій.
Але вартість таких робіт дуже висока, вимірюється мільйонами доларів. З
огляду на малу реальність застосування подібних технологій, насамперед
через дорожнечу відповідної техніки (амфібії, болотні комбайни тощо), надії
на відновлення СЖП покладаються на а) інтенсифікацію щорічної водозміни,
б) мінералізацію органіки за рахунок зниження рівня води в СЖП до
розкриття донних відкладів, що може відбутися у разі літнього обсихання
плавнів, як це спостерігалося раніше, а також в) їх випалювання.
Цей комплекс заходів більше відповідає природним процесам (дія яких,
щоправда, залежить від їх вдалого поєднання), включаючи і такий природний
фактор, як випалювання, бо, безперечно, плавні і в минулому з різних причин
горіли.
Враховуючи першочергові завдання управління СЖП, а саме звільнення
ложа угіддя від накопиченої живої та неживої органіки, лише
середньозимове випалювання плавневої рослинності в нинішній ситуації не
дасть достатньо швидко помітних позитивних результатів. Якщо його і
проводити, то лише при якомога нижчому рівні води в плавнях і після
тривалого сухого (морозного) періоду та в тиху погоду. Це дозволить хоча б
частково зруйнувати або пошкодити верхній шар кореневищ очерету, що
помітно підвищить ефективність методу.
Проте найбільш радикальним та ефективним методом для того, щоб
позбутися надлишку органіки в плавнях, є разове пізньолітнє випалювання
попередньо осушених плавнів з подальшим їх промиванням. Ефективність
цього методу в значній мірі буде залежати від ступеня їх попереднього
осушення. Враховуючи масштабність та радикальність запропонованого
варіанту відновлення плавневої екосистеми, спочатку його слід випробувати
лише на частині угіддя. Виходячи із гідрологічної системи водойми, це
140

насамперед доцільно і можливо зробити в Жебриянських плавнях, що зараз і
робиться. При цьому, звичайно, виникає багато технічних та організаційних
проблем, проте вони вирішуються. В залежності від ефективності методу, що
покажуть результати моніторингу біоти, його слід в тій чи іншій мірі
використати і на інших частинах угіддя.
Після того, як за допомогою літньо-осіннього випалювання буде
видалена більша частина органіки, яка зараз є у надлишку в СЖП, з
природоохоронних та економічних міркувань в них доцільно підтримувати в
загальних параметрах існуючий гідрорежим, тобто піти по шляху
відтворення варіанту озероподібної заплавної водойми. При цьому для
зменшення повторного накопичення органіки та підтримки мозаїчності угідь
необхідно використовувати всі екологічно придатні, але значно менш
радикальні порівняно з літньо-осіннім випалюванням заходи, зокрема:
середньозимове мозаїчне випалювання (зараз це поєднується з налагодженою
комерційною заготівлею очерету, яка є доцільнішою); літню фітомеліорацію;
біометоди, зокрема сприяння високої чисельності ондатри, рослиноїдних риб
тощо.
Якщо запобігання накопиченню органічних решток в екосистемі за
допомогою цих заходів виявиться неможливим, то через певний час
(приблизно раз у 5 років) доцільно повторити літньо-осіннє випалювання з
попереднім осушенням плавнів.
Звичайно, запропоноване літньо-осіннє випалювання СЖП та попереднє
їх осушення призведуть до загибелі певної кількості живих організмів і
зниження продуктивності екосистем. При цьому мобільні форми
переселяться в сусідні угіддя, значна частина водних форм сконцентрується в
найглибших озерах, де завжди залишатиметься вода (наприклад, у
Жебриянському лимані). Але оздоровлення екосистем в результаті деструкції
нагромадженої органічної маси вже на наступний рік компенсує втрати і має
дати значний позитивний результат як з природоохоронної та екологічної
точок зору, так і в господарському плані. У зв'язку з цим твердженням
доцільно зазначити, що пізньолітні пожежі в плавнях дельти Дунаю на
протязі останнього століття траплялися не раз, зокрема і такі, що охоплювали
тисячі гектарів. Спостерігалися вони і в СЖП. Найчастіше пожежі виникали
в періоди низького стоку Дунаю у посушливі роки. При цьому, за
свідченнями очевидців, у наступні після пожежі роки на місцях, що вигоріли,
значно збільшувалися щільність водоплавних птахів та чисельність риб.
Ймовірно, що подібним чином реагували на появу нових екологічних ніш й
інші групи тварин.
Оскільки СЖП майже з усіх боків оточені штучно створеними дамбами,
а по значній частині периметру ще й глибокими каналами, за якими зразу ж
розпочинаються досить глибоководні плавні, то в нинішній ситуації
випасання худоби як засіб менеджменту безпосередньо в плавневих угіддях
майже неможливе. Але цей засіб досить ефективний та абсолютно
необхідний для управління рослинністю численних дамб. На них доцільно
підтримувати низькорослу рослинність. Це особливо важливо для сірої
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гуски, яка в значній кількості гніздиться в плавнях, а поживу, особливо у
виводковий період, знаходить майже виключно на дамбах. Такий стан
рослинності на дамбах доцільний також з погляду збереження деяких інших
видів птахів та ссавців.
У разі літньо-осіннього осушення значної частини угідь потенціал
випасання домашньої худоби як засобу менеджменту значно зросте. При
цьому буде доцільним використовувати якомога більші пасовищні
навантаження в періоди значного осушення плавнів і тримати тут коней та
велику рогату худобу, для випасання яких потрібна значна площа очеретяних
масивів. Для підвищення ефективності цього засобу доцільно на осушених
ділянках плавнів за допомогою важкої гусеничної техніки прокладати
проходи для тварин в глибину масивів. Ефективність застосування випасання
худоби на осушених ділянках плавнів буде визначатися не тільки потравою
зеленої маси, але й механічним руйнуванням тваринами кореневищ очерету.
В умовах зони регульованого заповідного режиму запропонований
варіант управління буде доцільним і з господарської точки зору, що важливо
в умовах біосферного заповідника, який має сприяти розвитку гармонійних
взаємовідносин між людиною, її господарською діяльністю та природою.
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ГЕРПЕТОФАУНА ЗАПЛАВИ ДЕСНИ
О.Д. Некрасова
Інститут зоології НАН України ім. І.І. Шмальгаузена, м. Київ
Для збереження біологічного різноманіття необхідним вважається
охорона водно-болотних угідь та створення екологічних мереж в Україні.
Таким прикладом є створення «Деснянського екологічного коридору» з
градацією території по структурним елементам та виділенням ключових
територій водно-болотних угідь (Василюк та ін., 2010) по яким дуже небагато
інформації, особливо, по рептиліям та амфібіям.
Загальні відомості щодо герпетофауни Десни з’явилися ще починаючи з
XVIII ст. у "Топографическом описании Малоросской губернии 1798‐
1800 гг." та ін. Фауністичні роботи з більш детальною інформацією
появились у ХIX ст.: Кесслер К. Ф. (1853), Никольский О. М. («Животный
мир Полесья», 1899 та ін. 1905, 1918), Браунер А. А. («Третье
предварительное сообщение о пресмыкающихся и земноводных губерний
Суваловской, Минской, Подольской, Черниговской…», 1906). Найбільшу
увагу вивченню фауни Десни приділяв Шарлемань М. В. у своїх працях
(1915, 1917, 1921, 1924, 1926). Дослідження по тваринам Десни поновилися
лише останнім часом, результати яких опубліковані як у фауністичних
роботах: Клестов Н. Л. та ін. (1998), Гаврись Г. Г. та ін. (2007), Никипорець
О. О. (2009), так і у герпетологічних: Коцержинська І. М. (2002, 2003, 2008,
2009), Вобленко А. С. та ін. (2001).
Заплава Десни територіально охоплює північно-східну частину Сумської
області, пересікає всю Чернігівську і в Київській області впадає у Дніпро.
Ширина заплави р. Десни складає 4–6 км. Річка широко меандрує по заплаві,
утворюючи багаточисельні затоки. Заплава заболочена, багато проток та
озер. Територіально ділянки заплави Десни можливо поділити на декілька
зон:
І - Прируслові ділянки першої тераси. У
рельєфі
заплаву на
лівобережжі обмежує піщана надзаплавна тераса; на правобережжі – високі
та круті корінні схили. Рельєф заплави плоский: злегка підвищені ділянки
прируслової заплави плавно переходять у низькі центрально-заплавні і
заплавно-притерасні ділянки.
ІІ – Зона островів, які утворено гідросистемою Десни. Острови можуть
бути як постійними так і тимчасовими. Зрідка серед заплави зустрічаються
останці надзаплавних терас, які у повені є островами.
ІІІ – Заболочені ділянки. Долина Десни покрита багато
чисельнимизатонами та заболоченою територією.
Гідрологічна система Десни складається з різного типу водних
прибережних комплексів місцеперебувань, які поділяються на три групи
(Одум, 1986): стоячі води або лентичні; текучі води або лотичні та заболочені
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ділянки з рівнем води, що коливається, часто по сезонах, але можливо від
року до року.
Для заплавних ландшафтів Десни характерні наступні типи водноболотних угідь (ВБУ по класифікації Рамсарської конвенції, табл.1):
• M – постійні річки і їх рукави;
• Tрав'яні болота, що обводнюються, і невеликі стариці (менше 8 га);
• Ts – заплавні луги і осокові болота;
• Xf – лісові болота і сезонно затоплювані ліси.
На даний час у заплаві Десни було зареєстровано 12 земноводних та 7
плазунів (табл.1). Вивчались такі основні біотопи – прибережні ділянки у
залежності від сторони берегу річки, відкриті ділянки травяної рослинності
(заплавні луки з невеликими кущами), ділянки вкрити деревночагарниковою рослинністю (заплавний ліс, лісосмуги, або невеличкі лісові
масиви) та водно-болотні угіддя (летничного та лотничного характеру,
болота) з притаманними їм заростями очерета і іншої характерної
рослинності. Відповідно до цих груп біотопів види герпетофауни утворюють
три основні герпетокомплекси: лучні, деревно-чагарникові, водно-болотні.
Серед всіх типів біотопів заплави Десни переважають заплавні луки.
Вони займають в основному ділянки прируслової і центральної заплави з
різним зволоженням та багатством ґрунту. Ці ділянки представлені
злаковими та злаково-різнотравними співтовариствами. Серед представників
герпетофауни тут можливо зустріти квакшу звичайну Hyla arborea
(найбільші скупчення до 50 ос./1000 м кв. спостерігалися у восени на
півострові навпроти Погрибської старухи (2010), та на Любичів о-ві (2011),
Київська обл.), ропуху зелену Bufo viridis (синантропний вид, рідко
зустрічається), часничницю звичайну Pelobates fuscus (найбільші скупчення
спостерігалися на Любичів о-ві, Київська обл., 2008 р.), жабу гостроморду
Rana arvalis (біля п. Собич на границі Сумської та Чернігівської обл.
чисельність - 8 ос./100 м покосів, літо 2010), вужа звичайного Natrix natrix, на
сухих ділянках та кучугурах - ящірку прудку Lacerta agilis (біля Рожанського
торфпідприємства 50 ос./га, Київська обл., літо 2010). Сухі кучугури біля
водойм є місцем відкладки яєць черепахами Emys orbicularis (біля п.
Рожевка, Київська обл., 2008 р., знайдено декілька розритих кладок).
По берегах річки та її рукавів поширені чагарники і заплавні вербові
ліси. Вони займають неширокі смуги, витягнуті уздовж водотоків і
водоймищ, частіше це берегоукріпні посадки. У заплавних лісах звичайні
верби, а також невелика домішка осики (Populus tremula), берези (Betula
pendula), дуба (Quercus robur) і ясена (Fraxinus excelsior). В деяких місцях до
заплав примикають лісові масиви. Серед чагарників найбільш поширені
верби: Salix triandra, S. viminalis, активно поширюється аморфа (Amorpha
fruticosal). У таких біотопах зустрічаються: часничниця звичайна P. fuscus
(статус вивчається), в незначної кількості іноді - жаба гостроморда R. arvalis,
жаба трав’яна R. temporaria, ропуха звичайна Bufo bufo, на відкритих
ділянках та вирубках ящірка живородна Zootoca vivipara, веретільниця ламка
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Anguis fragilis, мідянка звичайна Coronella austriaca, гадюка звичайна Vipera
berus.
Болота займають низини центральної і притерасної заплави. Болотні
угруповання також характерні для низького заболоченого затонів, де вони є
сусідами з прибережно-водною і водною рослинністю. У болотяній
рослинності широко поширені очеретяні, осокові угруповання, приурочені до
низин центральної заплави.
По берегам меліоративних каналів та
заболочених ділянках можливо спостерігати орхідеї. У водно-болотних
ділянках було зареєстровано найбільшу кількість амфібій:
тритони
(нечисленні види) - гребінчастий Triturus cristatus та звичайний Lissotriton
vulgaris; кумка червоночерева Bombina bombina (на Десні біля високого
берега спостерігалися 13 ос./100 м, juv., навпроти п. Подоляки, Чернігівська
обл., літо 2010), ропуха звичайна B. bufo (на Десні - 8 ос./100 м навпроти п.
Подоляки там же), квакша звичайна H. arborea, часничниця звичайна P.
fuscus (8 ос./100 м навпроти п. Подоляки там же), жаба гостроморда R.
arvalis, представники гібридогеного комплексу зелених жаб Pelophylax
esculentus: гібрид Pelophylax kl. esculentus, жаба ставкова P. lessonae
(зустрічається також і в руслі Десни – 2,6 ос./100 м навпроти п. Подоляки там
же), жаба озерна P. ridibundus на піщаних косах та мілководих ділянках
чисельність зелених жаб по берегам Десни складала до 2 ос./м берегової
смуги, ропуха зелена B. viridis, та деякі види рептилій - черепаха болотна E.
orbicularis, вуж звичайний N. natrix.
Синантропних видів небагато: часничниця звичайна (P. fuscus), ропуха
зелена (B. viridis), жаба гостроморда (R. arvalis), жаба озерна (P. ridibundus),
вуж звичайний (N. natrix), ящірка прудка (L. agilis) та ін. Зустрічаються ці
види у невеликій кількості.
Завдяки тому, що чіткої межі між біотопами немає деякі види тварин
можуть зустрічатись дифузно у різних біотопах. Для більшості видів
притаманні сезоні міграції у різні біотопи. Найбільш поширеними є
P. ridibundus (представники комплексу зелених жаб), L. agilis та N. natrix.
Комплекс зелених жаб Pelophylax esculentus complex утворено
гібридизацією озерної (P. ridibundus) та ставкової жабами (P. lessonae),
внаслідок чого утворюється стійка гібридна алоплоїдна форма - Pelophylax kl.
esculentus. Цей комплекс на території як на території заплави Десни, так і
України у цілому був до теперішнього часу фактично невивченим. Велику
складність представляє діагностика представників цього комплексу. І лише
останнім часом з розробкою ідентифікації різних форм жаб на генетичному
рівні дозволило всесторонньо їх вивчити, а також розробити діагностику на
рівні морфологічних ознак (Некрасова, 2002; Nekrasova O., Mezhzherin S.,
Morozov-Leonov, 2005). Склад популяційних систем зелених жаб корелює з
типом біотопу. Відомо, що озерна жаба приурочена до крупних водотоків і
водоймищ лотичного характеру, а ставкова - до невеликих водойм, озер,
торф'яних боліт, лентичного характеру, які заросли наземною та водною
рослинністю.
У дослідженому регіоні були виявлені такі типи популяційних систем
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зелених жаб: R-тип - популяція, що складається з озерних жаб, найбільш
розповсюджений тип (частіше зустрічається біля крупних водотоків); RE-тип
- гібридна популяційна система, що складається з озерних жаб і гібридів,
зустрічається у затоках; LER-тип - із гібридів та обох батьківських видів,
зустрічається у більш заболочених місцеперебуваннях; LE-тип - із ставкових
жаб та гібридів, зустрічаються амфібії у невеликій кількості у невеличких
водоймах заплавного лісу; L-тип - популяція ставкових жаб (також
зустрічались мігруючі поодинокі особини навіть на берегах Десни).
Найбільш рідкісним видом вважається - мідянка звичайна Coronella
austriaca (ЧКУ), яка зрідка трапляється на узліссі, берегових схилах. В
Київській області була знайдена біля с. Вища Дубечня (особ. повід. Кузьмина
Ю.І., 1987); біля с. Сувид (особ. повід. Письменного К.А., 2009). В
Чернігівській області цей вид спостерігався в заказнику ”Покошицький”
(Коцержинська, 2008), у НПП ”Мезинський” біля с. Мезин (Никопорець,
2009), біля с. Радичів (1998) та с. Бужанка (1999) (Вобленко та ін., 2001),
остання знахідка була в серпні 2010 р. біля с. Радичів (особ. повід. Мішта
А.В.). В Сумській області цей вид зареєстровано в НПП ”ДеснянськоСтарогутський” (Гаврись та ін., 2007).
Найбільш вразливими та пріоритетними при збереженні слід вважати
види, які знаходяться під охороною конвенцій та червоних списків
природоохоронних організацій та червоних книг. Так до списку видів, які
охороняються Бернською конвенцією (2 додаток) входять 6 земноводних та 3
вида плазунів. До Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи
(МСОП, IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.2.) 1 вид плазунів
– E. orbicularis. До Червоної книги України (ЧКУ, 3 видання, 2009) належить
1 вид рептилій – C. austriaca. До червонокнижних видів Брянської області
(Росія) 6 видів амфібій та 3 види рептилій (див. табл.1). Таким чином під
охороною знаходяться 14 видів тварин, з яких 9 земноводних: T. cristatus, L.
vulgaris, B. bufo, B. viridis, B. bombina, H. arborea, P. fuscus, R. arvalis, R.
temporaria та 5 видів плазунів: A. fragilis, L. agilis, C. austriaca, E. orbicularis,
V. berus.
Таблиця 1. Список земноводних та плазунів заплави Десни
Українська назва

Латинська назва

КЛАС
ЗЕМНОВОДНІ
Тритон гребінчастий

AMPHIBIA

Тритон звичайний
Кумка червоночерева
Часничниця звичайна

Охоронн Регіональ
ий статус на
*
охорона
**

Triturus cristatus (Laurenti,
1768)
Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)
Bombina bombina
(Linnaeus, 1761)
Pelobates fuscus (Laurenti,
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ВБУ**
*

БК (2)

ЧКБ (3), К M, Tp

БК (3)

К

БК (2)

ЧКБ (3), К M-Xf

БК (2)

ЧКБ (3)

M, Tp

M-Xf

Ропуха звичайна
Ропуха зелена
Квакша звичайна,
рахкавка звичайна
Жаба трав'яна
Жаба гостроморда
Жаба їстівна
Жаба ставкова
Жаба озерна
КЛАС ПЛАЗУНИ
Черепаха болотна
Веретільниця ламка
Ящірка прудка
Ящірка живородна
Мідянка звичайна
Вуж звичайний
Гадюка звичайна

1768)
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Bufo viridis Laurenti, 1768
Hyla arborea (Linnaeus,
1758)
Rana temporaria Linnaeus,
1758
Rana arvalis Nilsson, 1842
Pelophylax kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)
Pelophylax lessonae
(Camerano, 1882)
Pelophylax ridibundus
(Pallas, 1771)
REPTILIA
Emys orbicularis
(Linnaeus,1758)
Anguis fragilis Linnaeus,
1758
Lacerta agilis Linnaeus,
1758
Zootoca vivipara (Jacquin,
1787)
Coronella austriaca
Laurenti, 1768
Natrix natrix (Linnaeus,
1758)
Vipera berus Linnaeus, 1758

БК (3)
БК (2)
БК (2)
БК (3)
БК (2)
БК (3)

К
ЧКБ (3(4))
ЧКБ (1),
К, С
С

Xf
Tp-Ts
Tp-Xf

К

Tp-Ts
Tp-Xf

Tp-Xf

БК (3)

Tp-Xf

БК (3)

M-Ts

МСОП
(NT), БК
(2)
БК (3)

ЧКБ
(3(4)), К,
С
ЧКБ (3)

M-Xf
Xf

БК (2)

Tp-Ts

БК (3)

Xf

ЧКУ, БК
(2)
БК (3)

ЧКБ (2), С Xf

БК (3)

К, С

M-Ts
Xf

Примітки: * - у дужках для червоних списків подано категорію охоронного статусу, для
конвенцій — номер додатку. ЧКУ — Червона книга України (2009); МСОП — Червоний
список Міжнародного союзу охорони природи (NT – близько до стану загрози зникнення;
IUCN Red List of Threatened Species.Version2011.2.); БК — Бернська конвенція
(Конвенція..., 1998);. ** - Регіональна охорона в Україні (приводять данні червоних
списків тільки по С - Сумській обл. й К – Києву) та Росії (ЧКБ – Червона книга Брянської
області, категорії видів: 1 – що знаходиться під загрозою зникнення; 2 – що скорочуються
в чисельності; 3 – рідкі; 4 – невизначені по статусу); *** - по класифікації Рамсарської
конвенції, див. у тексті.

Найбільша небезпека у даний час для життя тварин заплави Десни є
трансформація природних біотопів та їх забруднення в процесі забудов та
стихійної рекреації. Антропогенні фактори можливо поділити на фактори:
непрямої дії (зміни гідрорежиму; погіршення якості води; вплив на сукцесійні
процеси у заплаві); прямої дії (розчищення каналів; фактори стресу (шумові
та ін.); пожежі (вигорання очерету); браконьєрство, заготівля та ін.;
пасовищне навантаження; забудова, трансформація нерестових водойм та
прилеглих територій; винищення рептилій та неконтрольований вилов
амфібій; загибель на дорогах під час весняних міграцій у водойми амфібій та
с зимівлі рептилій). Так, у заплаві Десни (оз. Плешь, навпроти п.
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Березовка, Чернігівська обл.) на ґрунтовій дорозі біля 50 м між частиною
заплавного лісу та озером було розчавлено 46 особин часничниці
звичайної P. fuscus (0,9 ос./1 м вздовж обох колій дороги, у період нересту,
2010 р.).
Рекомендації щодо охорони земноводних та плазунів пойми Десни:
1. Найбільш пріоритетними потрібно вважати такі види пойми Десни:
Triturus cristatus, Triturus vulgaris, Bufo bufo, Bufo viridis, Bombina
bombina, Hyla arborea, Pelobates fuscus, Rana arvalis, Rana
temporaria, Zootoca vivipara, Anguis fragilis, Coronella austriaca,
Emys orbicularis. Необхідно сприяння розгортанню системи
моніторингових досліджень у місцях мешкання видів. Санація
водоймищ та водозахисних зон.
2. Потрібно сприяти розширенню мережі природоохоронних
територій в України та сприяння підготовці планів дій їх
збереження (особливо у зонах з великим антропогенним
навантаженням). Надати природоохоронного статусу таким
унікальним територіям пойми Десни: Київська обл. - р-н
Погребської старухи, Любичів о-в; Чернігівська обл. – частина
заплави від п. Воловиці до п. Бондарівка, а гирлу річки ВБУ
міжнародного значення.
3. Необхідно контроль над господарською діяльністю та
навантаженням на біотопи, запобігання забруднення водойм у
біотопах, забезпечити охорону місць розмноження земноводних,
заборонити обробку лісів пестицидами, регуляція спуску води у
нерестових водоймах.
4. Потрібно створення в підготовці інформаційної компанії
спрямованої на підвищення рівня обізнаності населення в місцях
перебування виду з питань його збереження. Особливу увагу
приділяти роботі з учнями, туристами, мисливцями та створення
інформаційних центрів у найважливіших місцях перебування виду.
Формування в суспільстві думки про потребу збалансованого
використання екосистем де мешкають земноводні та плазуни.
5. Біотехнічні заходи, направлені на збереження популяції під час
весняних і осінніх міграцій (тунелі під автомагістралями і
застережливі знаки на дорогах «Увага, амфібії!»). Заборона на
вилов, штрафні санкції. Розробка цінових систем.
6. Міжнародне
співробітництво.
Створення
транскордонних
заповідних територій для охорони виду з найближчими країнами:
Росією.
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БІОТОПІЧНИЙ РОЗПОДІЛ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ГЕРПЕТОФАУНИ РІЧКИ НИВКА В ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД СТУПЕНЮ УРБАНІЗАЦІЇ
О.Д. Некрасова
Інститут зоології НАН України ім. І.І. Шмальгаузена, м. Київ
Унікальністю та живописністю долини р. Нивка (Борщагівка, Нова
Гребля) захоплювався ще Шарлемань М. В. (1921). Проте, сучасний стан цієї
річки викликає велике занепокоєння. Так, в басейні р. Нивка знаходиться
більше півсотні підприємств, половина з яких не мають очисних споруд.
Крім того, річка приймає ливнестоки по дев'яти системах колекторів,
поверхневий стік з території житлових масивів Теремки-1, Теремки-2,
Південної та Михайлівської Борщагівок. Серед інших джерел забруднення стоки тваринницьких комплексів та сільськогосподарських угідь, інтенсивно
оброблюваних отрутохімікатами.
У середині 90-х (ХХ ст.) мало місце забруднення системи ставків на р.
Нивка, які використовуються Інститутом рибного господарства для
промислового рибництва. В результаті халатності в них потрапили токсичні
добрива, які перевозилися (Афанасьев, 1996). А в результаті аварії на
Південній Борщагівці в ставки (р. Нивка, 2000 р.) було скинуто велику
кількість неочищених побутових вод, що «збагатили» їх феноловими
забрудненнями (Щербак, 2005). Таким чином, за деякими гідрохімічними і
токсикологічними показниками деякі водоймища цієї річки значно
перевищують ГДК і відносяться до категорії водоймищ, які зазнали сильний
антропогенний вплив (Ситник, Івашкевич та ін., 2005).
Нивка - є найбільшою притокою річки Ірпінь. На всьому протязі русла
до 19 км, налічується близько 20 ставків, загальна площа яких - більше 230
га. Річка має виток у межах НВЦ Києва, оминає льодовий стадіон, проходе
житловими масивами, перетинає Кільцеву дорогу і залишає місто, а потів
знову з’являється у межах міста у р-ні Святошинського масиву та лісу. У
зв’язку з чим, гідроморфні біотопи річки, можна розділити на різні зони по
ступеню урбанізації: забудови Києва – I (наприклад, Теремки, Жуляни), ок.
Києва – II (Софіївська і Петропавлівська Борщагівка), протікаючи через
приватний сектор і сельхозугіддя, річка «виходить» за адміністративну межу
Києва, та буферна зона Києва - III (Святошинській ліс, у т.ч. в межах Києва),
враховуючи риб. ставки до впадання в р. Ірпінь.
Батрахофауна Києва та його околиць у літературі згадується дуже рідко
(Шарлемань, 1917, 1921; Заброда, 1983; Таращук, 1996; Некрасова, 2000,
2002), більшість інформації міститься в узагальнених фауністичних
зведеннях. Фактично немає інформації щодо герпетофауни окремих
гідросистем, таких як р. Нивка. Якнайменше вивченими представниками
герпетофауни Києва довгий час вважалися зелені водні жаби Pelophylax
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esculentus complex (Некрасова, 2000, 2002), у зв'язку з складнощами в їх
діагностиці. Гібридогенний комплекс зелених жаб утворився у результаті
гібридизації озерної P. ridibundus та ставкової жаб P. lessonae, внаслідок чого
утворюється стійка гібридна алоплоїдна форма - P. kl. esculentus (Некрасова,
2002).
Основою для роботи послужили польові дослідження (1996-2011 рр.),
проведені в гідроморфних біотопах р. Нивка. А також для вивчення
просторової і морфогенетичної структури змішаних систем популяцій
Pelophylax esculentus complex були використані музейні колекції (456 екз.):
Національного науково-природничого музею (ННПМ НАНУ), Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка (КНУ, 1976-2001 рр.) і
матеріал колекцій Інституту зоології (ІЗ НАНУ), генетично маркірований у
Відділі еволюційно-генетичних основ систематики - 1986-2002 рр. (612 екз.,
частина з якого була зібрана автором). Облік чисельності проводився
маршрутним методом уздовж берегової лінії, завдовжки мінімум 100 м.
Хотілося б підкреслити відносність подібного методу, оскільки тварини у
водоймищі та навкруги нього розташовані нерівномірно.
У результаті досліджень було виявлено, що залежно від градації біотопів
за ступенем урбанізації, гідроморфні біотопи р. Нивка представлені різними
популяційними системами жаб Pelophylax esculentus complex. Зокрема у
самих урбанізованих ділянках (I зона, див. вступ), таких як Теремки (оз. в рні Іподрому) мешкають в основному озерні жаби P. ridibundus (1998 р., 2000
р., n = 49 екз.). В крупному озері Софіївській Борщагівки (II) в 2000 р. також
спостерігалися тільки озерні жаби – R типу популяцій (n = 24 екз.). У
більшості своїй фон тіла озерних жаб був зелено-коричневим (59%) та
зеленим (31,8%), рідше
зустрічалися коричневі особини (9,1%).
Дорсомедіальна смуга була у 87,5% особин (у тому числі анормальна,
деформована – 12,5%). Співвідношення статей (самки до самців) у озерних
жаб – 3:2. Чисельність цього виду влітку 2000 р. була близько 1-3 екз./м
берегової лінії. Із земноводних спостерігалися ще тритон звичайний, зелена
ропуха, з рептилій - вуж звичайний, у ІІ зоні ще й ящірка прудка та болотна
черепаха.
Найцікавішими та більш різноманітними виявилися Святошинські
ставки у буферній зоні Києва (III), там були виявлені всі представники
Pelophylax esculentus complex: P. ridibundus (R), P. kl. esculentus (E), P.
lessonae (L), відповідно - популяційна система REL типу (n = 316 екз.). При
всьому тому, гібриди представлені в основному самцями (самок було
знайдене менше 5%, n = 31 екз.). Таке співвідношення статей у гібридів
характерно для популяційних систем зелених жаб Середнього Придніпров'я,
де озерних жаб більше 50%.
Співвідношення статей (самки до самців)
озерних – 4:1, у ставкових жаб – 1:1.
В даний час у структурі популяційних систем Pelophylax esculentus
complex Європи відбуваються істотні зміни, підмічено, що озерна жаба
активно витісняє інших представників комплексу зелених жаб, особливо з
біотопів, які знаходяться під впливом антропогенного пресу. Крім того, що P.
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ridibundus більш еврібіонтна, зимує у воді та більш стійка до антропогенного
пресу, так вона ще «генетично витісняє» ставкову жабу. Остання обставина
зв'язана з тим, що на більшій частині ареалу гібриди (алодіплоїди)
продукують геном озерної жаби. Отже, нащадками гібридів будуть або озерні
жаби (беккросінг з озерними жабами), або гібриди, що знов утворюються
(беккросінг із ставковою жабою).
На початку 80-х рр. однозначно переважали ставкові жаби (рис. 1). В
середині 90-х рр. (XX в.) також якнайменшу частку складали озерні жаби, а
на початку XXI століття в цьому ж локалітеті вони домінують, їх частота
перевищує 70% (Некрасова, Межжерин, Морозов-Леонов, 2004). Таким
чином, за 20 річний період у системі популяцій з Святошинських ставків
відбулися істотні зміни у частоті зустрічальності ставкових жаб (LE → R
E L тип)..
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Рис. 1. Зміна частоти зустрічальності (%): озерних жаб (1), гібридів (2) і
ставкових (3) жаб у Святошинських ставках за період 20 років.
Причиною цих закономірних трансформацій популяційних систем в
околицях Києва є антропогенний прес на міські популяції амфібій, які їх
населяють, до якого найбільш чутлива ставкова жаба, найбільший час життя
якої пов'язаний з суходолом (зимує теж на суходолі). Співвідношення
представників в популяційних системах зелених жаб також пов'язано з
регуляціями водного режиму в риб. ставках. Так, в 2002 р. в заболочених
ділянках Святошинських ставків спостерігалося незначне збільшення
ставкових жаб.
Морфологічна структура популяційних систем зелених жаб має свої
особливості. Так, найбільші озерні жаби Києва були знайдені у
Святошинських ставках – до 130 см (самка, 2000 р). Частіше реєстрували
зелено-коричневі - 52,4% і коричневі жаби - 40,5%, рідше зелені – 7,1%, з
дорсомедіальною смугою було – 77,3% (з них анормальна смуга - 23%).
Гібриди, в основному, зелені, з дорсомедіальною смугою (у тому числі
аномальною – 11,1%). Ставкові жаби також були в основному зелені - до
80%, з дорсомедіальною смугою (у тому числі аномальною – 10%).
Морфологічні аномалії (Некрасова, 2008) були знайдені у дорослих
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ставкових жаб (однакова кількість самців і самок), зібраних в липні 1991 р. 2,7%. В основному були знайдені екземпляри з симетричною полідактилією
задніх кінцівок – 2,0%; полідактилія передніх кінцівок спостерігалася один
раз (табл. 1). Відзначені такі варіанти аномальної будови кінцівки: подвоєння
дистальної фаланги одного або декількох пальців; наявність одного або
декількох додаткових пальців між першим і другим пальцями; змішаний
варіант, коли вказані ознаки виражені одночасно.
Таблиця 1. Частота зустрічальності випадків полідактилії у ставкових жаб

Місця
знахідок

Середнє
Придніпров'
я
Святошинсь
кі ставки

n
(екз.)

Всього
аномалій
(M ± m
%)

Число пальців (M ± m %)

6//6

7//7

8//8

на
передніх
кінцівках
4//5

на задніх кінцівках

333

2,1 ± 0,8

0,9 ± 0,5

0,3 ± 0,3

0,3 ± 0,3

0,3 ± 0,3

149
ad

2,7 ± 1,3

0,7 ± 0,7

0,7 ± 0,7

0,7 ± 0,7

0,7 ± 0,7

Примітки: число пальців - на правій кінцівці//на лівій кінцівці;
n - кількість особин; M - середнє; m – помилка; ad – дорослі особини.
Аномалії серед інших представників комплексу не було виявлено. В
2000 р. у районі ставків була також знайдена одна гостроморда жаба (R.
arvalis) з симетричною полідактилією (6//6 пальців). Зустрічаються і
травмовані тварини, але в основному - озерні жаби.
В травні зелені жаби збираються великими групами до 15 екз./м
берегової лінії. В цілому, залежно від берегової рослинності, крутизни
берега, освітленості та ін. чинників чисельність складає - 0,4-1 екз./м
берегової лінії.
З літературних джерел стало відомо, що на території Святошинського
лісу і на його межі мешкає також звичайна мідянка (Шарлемань, 1915, 1921):
музейні колекції ННПМ НАНУ (Каталог., 2003) – з./д. між Новобелічами та
п. Ірпінь (Заброда, 1983). А на межі цієї території (ок. Романівське болото,
2011) - звичайна гадюка та веретільниця ламка.
На території Святошинського лісу і ставків було виявлено 12 видів
амфібій: Triturus cristatus, Triturus vulgaris, Bufo bufo, Bufo viridis, Bombina
bombina, Hyla arborea, Pelobates fuscus, Rana arvalis, Rana temporaria,
esculentus complex: Pelophylax ridibundus, Pelophylax kl. esculentus, Pelophylax
lessonae та 7 видів рептилій: Anguis fragilis, Zootoca vivipara, Lacerta agilis,
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Coronella austriaca, Natrix natrix, Vipera berus, Emys orbicularis. З них у
Бернських списках (ІІ додаток) знаходяться: кумка червоночерева, зелена
ропуха, звичайна квакша, часничниця звичайна, гостроморда жаба,
гребінчастий тритон, болотна черепаха, прудка ящірка, мідянка звичайна.
Окультурення; велике рекреаційне навантаження; неконтрольована
регуляція водного режиму у водоймищах, де розмножуються амфібії;
забруднення все це веде до значних скорочень чисельності амфібій та
рептилій, появі у них різного роду аномалій, особливо біля побутових стоків.
Крім того, загибель тварин на дорогах та в різних «пастках-спорудах» може
значно скоротити їх популяції. Особливо від цього страждають амфібії: у
період міграції зимівля - місце розмноження, а також цьогорічки після
метаморфозу. Так, у каналізаційних колодязях та гідротехнічних спорудах
було знайдено у Святошинському лісопарку – T. vulgaris, R. arvalis, R.
temporaria, P. ridibundus, B. bufo, B. viridis до двох десятків амфібій на один
відкритий колодязь. На дорогах частіше гинуть амфібії: B. viridis (до 7 екз. на
500 м дороги), P. fuscus, P. ridibundus, рідше плазуни – N. natrix.
Унікальність герпетофауни р. Нивка не викликає сумніву, особливо
складна гідросистема Святошинських ставів та річки, пов’язаних з лісом, де
було виявлено найбільшу кількість тварин. Але стан популяцій деяких
представників тварин визиває занепокоєння. Особливо останнім часом, коли
всупереч законодавству, віддають ділянки лісу у приватні руки. Тому
необхідно систематично проводити контроль та моніторингові дослідження
для комплексної оцінки і прогнозу стану популяцій тварин. А також
охороняти рідкісні види тварин, особливо ті, які є занесеними у
природоохоронні списки. Можливо, в найближчому майбутньому
прибережна територія Нивки матиме статус Національного парку, а
«Святошинські ставки» - ВБУ міжнародного значення.
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ПРИРОДООХОРОННЕ ВИКОРИСТАННЯ
ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ УКРАЇНИ
І.Т. Слюсар
Національний Науковий Центр «Інститут землеробства НААН»
Зроблено аналіз способів використання водно-болотних угідь гумідної зони
України, визначені особливості сільськогосподарського використання
осушуваних органогенних земель, плантаційне вирощування енергетичних
культур та використання виведених з обробітку торфових ґрунтів.
Україна володіє значними потужностями водно-болотних угідь, які
суттєво впливають на водний баланс території та потенціал
сільськогосподарського виробництва [4, 6]. З давніх часів людство
застосовувало різні заходи, щоб використати болота для забезпечення
життєвих потреб: заготівля палива, кормів для тваринництва, ягід, лікарських
рослин та лози для виготовлення різної побутової продукції, полювання
тощо. І вже у минулому столітті людина наступила на болотні екосистеми
масштабно із застосуванням потужної техніки, що в підсумку дуже часто
призводило до хижацького використання болотних ресурсів, яке
спостерігається особливо в наші часи, коли правлять бал „їх величність
капітал“, а основні закони розвитку боліт, їхня роль у водному балансі та
застосування природоохоронних заходів відступають на другий план. Ось
тому в останні роки вчені болотознавці, екологи, громадські організації,
преса активно втручаються у сферу природоохоронного використання
болотних угідь.
Перезволожені та заболочені землі в Україні займають близько 5,4 млн.
га, з яких осушено 3,3 млн. га [7, 8]. У Поліссі і західному регіоні України
зосереджено 62 % меліоративного фонду та 71 % торфоболотних ґрунтів, а в
окремих районах частка перезволожених угідь сягає 70-80 %. З 1 млн. га
загальної площі торфоболотних ґрунтів України в Поліссі зосереджено
майже 65 %. У цій зоні розповсюджені всі види торфів. У Лісостеповій зоні
України поширені низинні (понад 90 %) та перехідні болота, які переважно
зосереджені в заплавах річок Супій, Трубіж, Тясмин, Оржиця, Ірпінь та ін. і
характеризуються тим, що тягнуться близько 120-150 км завдовжки вузькою
– до 1-4 км смугою. Слід зауважити, що за неповними даними, приблизно 1416 % усієї площі земель зазнали радіонуклідного забруднення різного
ступеня інтенсивності, які потребують особливих способів їхнього
використання.
Основною задачею ранніх меліоративних заходів було покращення умов
для соціального будівництва та дорожньої мережі для воєнних потреб у зоні
Полісся та, частково, підвищення продуктивності природних кормових угідь.
Пізніше, в середині минулого століття, науково-дослідними установами в
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багатьох країнах Європи та Україні [7, 10] розпочали проводити дослідження
з вирощування у зонах осушувальних меліорацій однорічних культур
(технічних, кормових, овочевих), так як осушувані органогенні ґрунти дуже
багаті на азот, а в окремих випадках, за наявності вівіанітових прошарків, і на
фосфор [9], у той час коли поліські ґрунти суходолу, як правило, є піщаними
з низькою родючістю і потребують внесення високих доз органічних та
мінеральних добрив. Застосування сільськогосподарських меліоративних
заходів було ефективним і в невеликих об’ємах мало впливало на стан
довкілля.
Так, науковцями ННЦ „Інститут землеробства НААН“ [2] на
осушуваних органогенних ґрунтах були отримані досить високі врожаї
багатьох сільськогосподарських культур (табл. 1), що дозволило
рекомендувати виробництву їхнє вирощування з запропонованими
технологіями на торфових ґрунтах. Тому, починаючи з середини ХІХ
століття меліоративні роботи набули великих масштабів, збільшилися площі
осушуваних земель під однорічними культурами, продуктивність яких різко
збільшилася, багато господарств отримували високі врожаї зернових,
овочевих, технічних та кормових культур і значно поліпшували свої
економічні показники. Але інтенсивне використання торфовищ призвело до
значних негативних явищ, які стали спостерігатися в зоні осушувальних
меліорацій [3, 9, 10].
Таблиця 1
Урожайність основних сільськогосподарських культур на осушуваних
торфових ґрунтах, заплава р. Трубіж, т з 1 га
Культура
Капуста білоголова
Картопля
Морква столова
Буряки цукрові
Буряки кормові
Багаторічні трави
Кукурудза

Урожайність
середня за 1965максимальна
1969рр.
56,2
96,8
27,5
46,0
70,5
128,6
46,6
64,7
85,0
124,6
77,8
146,0
51,0
76,0
36,9
66,0
48,5
73,6

Продукція
качани
бульби
коренеплоди
„–„
гичка
коренеплоди
гичка
зелена маса
„–„

Основними негативними явищами за використання органогенних
ґрунтів під однорічні культури стали інтенсивна мінералізація органічної
маси, обезводнювання територій, забруднення річкових вод, ерозія (вітрова,
водна, газова), збіднення флори та фауни [1, 7].
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Дослідженнями багатьох вчених установлено, що інтенсивність
мінералізації органічної маси торфу істотно залежить від його потужності,
способу і тривалості використання та норми осушування [2, 5, 7, 8, 9]. За
останніми даними щорічні втрати торфу в сівозмінах з 60 % багаторічних
трав і 30 % просапних культур, становлять у Лісостепу 15-20, а у Поліссі –
10-12 т на 1 га. Проте, за вирощування багаторічних трав, порівняно з
просапними культурами, темпи мінералізації торфу і його втрати
зменшувалися в 3-4 рази.
У зв’язку із зазначеними вище факторами останніми дослідженнями
лабораторії землеробства на осушуваних землях ННЦ „Інститут
землеробства НААН“ були розроблені та науково обґрунтовані, з точки зору
прродоохорони довкілля та екологічної доцільності, способи використання,
як осушуваних земель, так і водно-болотних угідь в цілому для гумідної зони
України.
Головне завдання, яке стоїть перед осушувальними меліораціями –
виробництво сільськогосподарської продукції. Слід зазначити, що в науковообгрунтованій структурі посівних площ на цих землях, у зв’язку з їхніми
специфічними ґрунтово-кліматичними особливостями, відводиться понад 80
% кормовим культурам, у тому числі багаторічним травосумішам понад 70
%, що складає близько 2,5 млн. га. Крім осушуваних земель, у зоні
надлишкового зволоження знаходиться близько 6 млн. га природних угідь.
Наявна площа багаторічних травостоїв може забезпечити кормами понад 20
млн. голів ВРХ, а в Україні на даний час нараховується трохи більше 6-7 млн.
голів.
Отже, крім екологічних проблем у освоєнні осушуваних земель є
проблеми з використанням створеної природою величезної маси кормової
продукції. Такий сучасний стан водно-болотних угідь гумідної зони,
дозволяє зробити ухил у напрямку їхнього активного природоохоронного
використання. У першу чергу, це глибока спеціалізація сільського
господарства гумідної зони у напрямку виробництва м’ясо-молочної
продукції (розведення великої рогатої худоби, вівчарство, козівництво,
конярство, оленярство та ін.) за якої обробіток ґрунту буде зведений до
мінімуму.
Другим важливим напрямком є створення промислових плантацій
багаторічних енергетичних культур (виробництво твердого та газоподібного
палива, біоетанолу) та вирощування плодоягідних (журавлина, чорниця,
ожина та ін.) і лікарських культур.
Проведені нами дослідження на осушуваних землях Панфильської
дослідної станції ННЦ „Інститут землеробства НААН“ (Яготинський район
Київської області) показали (табл. 2), що вирощування верби тритичинкової
(місцевої популяції) або багаторічних культур (міскантусу, топінамбуру,
сильфії пронизанолистої) на осушуваних торфовищах з дуже малими
витратами на догляд протягом вегетаційного періоду (за виключенням затрат
на створення промислових плантацій) забезпечує (щорічне) отримання
абсолютно сухої маси 23,1-29,2 т на 1 га або 373-499 Гдж на 1 га. За
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вирощування енергетичних культур мінералізація органічної маси торфовищ
практично зводиться до дуже низьких показників (2-3 т на 1 га), а в окремих
випадках майже дорівнює нулю (маємо нульовий баланс між розкладеною
органічною речовиною і її накопиченням кореневою системою та
рослинними рештками). За цих умов дренажні та річкові води стають мало
забрудненими. Такий спосіб використання також сприятиме значному
розширенню біорізноманіття.
Таблиця 2
Продуктивність енергетичних культур на осушуваних органогенних ґрунтах,
заплава р. Супій, середнє за 2010-2011рр.
Тип культури
Однорічні

Багаторічні

Деревні
(продуктивність
за 3 роки)

19,2
15,4
9,8
6,8
31,8
26,0

Енергетична
продуктивність,
Гдж/га
326,4
262, 6
166,2
115,6
541,1
441,8

26,2

445,2

29,4

499,5

8,89

151,2

69,3

1117,4

50,6

860,0

10,5

179,2

Збір сухої
речовини, т/га

Культура
Курудза
Сорго силосне
Рицина
Амарант
Топінамбур
Сіда
Сильфія
пронизанолиста
Міскантус
Багаторічні
травосуміші
Верба
тритичинкова
Верба прутовидна
(енергетична)
Верба попеляста

Третім напрямком використання водно-болотних угідь має бути
розширення існуючих та створення нових природних і біосферних
заповідників, заказників різного значення. З цією метою необхідно зробити
інвентаризацію та паспортизацію всіх водно-болотних угідь. Після їхньої
всебічної оцінки (меліоративної, господарської, екологічної, рекреаційної та
ін.), частину осушуваних земель вилучити із сільськогосподарського
користування і перепрофілювати в природоохоронні угіддя. В цю категорію
земель слід включити підтоплені та надмірно перезволожені осушувані землі,
площі з інтенсивною вітровою та водною ерозією, а також площі, піддані
повторному заболочуванню, зарослі лісовими культурами, горілих
торфовищ, тощо.
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Четвертим напрямком використання цих угідь є створення
водогосподарських об’єктів різного призначення разом з рекреаційними,
туристичними зонами та мисливськими угіддями.
Особливий напрямок використання торфовищ – це використання для
промислового добування торфу на паливо, будівельний матеріал, добриво,
для потреб медицини, виготовлення корму для тварин, ґрунтові субстрати,
тощо. Найбільше турбує видобування торфу на паливо, так як для інших
цілей торф добувається в малих кількостях. Щодо добування торфу на тверде
паливо, то ми отримуємо , безумовно, позитивний ефект, але короткочасний і
одноразовий, та накопичення торфу в рік складає менше одного міліметра, у
той же час використання осушуваних торфовищ для вирощування
сільськогосподарських культур або для інших природоохоронних цілей може
становити тисячі років. Ось тому використання низинних та перехідних
торфовищ для добування торфу на паливо є абсолютним злом перед
сучасним і прийдешнім поколіннями. Цей спосіб використання торфовищ
повинен бути заборонений законом. В умовах України використання торфу,
як сировини для твердого палива та добрива, є виправданим лише за умови
його добування з верхових та перехідних боліт в дуже обмежених об’ємах.
Використання низинного торфу на паливо може мати місце в дуже
обмежених об’ємах в глибоко Поліських районах, а добування його на
добриво – за будівництва водоймищ, очищування річок, каналів та інших
проектів, необхідних для життєдіяльності громад.
ВИСНОВКИ
Використання водно-болотних угідь гумідної зони має бути
комплексним
з
урахуванням
природоохоронних
принципів,
сільськогосподарської, економічної доцільності та рекреаційних потреб
суспільства. Вилучені з інтенсивного обробітку осушувані землі необхідно
перепрофілювати під багаторічні кормові угіддя, вирощування енергетичних,
ягідних, лікарських культур та для поповнення й відкриття нових
природоохоронних заповідників та заказників. Добування торфу на паливо та
добриво слід максимально обмежити.
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ВИЩА ВОДНА РОСЛИННІСТЬ ТА ЇЇ РОЛЬ
У ВОДНО-БОЛОТНІЙ ЕКОСИСТЕМІ
О.Л. Савицький
Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
На сучасному етапі розвитку суспільства все більше зростає роль
екологічних знань на шляху пізнання природи та навколишнього
середовища. Динамічність та швидкоплинність всіх суспільно-історичних
процесів надалі все більше вимагає системного розуміння процесів, що
відбуваються в природі, на рівні всіх компонентів екосистем. В першу чергу
людей цікавить знання про перспективи розвитку тих або інших екосистем,
щоб навчитись керувати їх станом. Екосистеми поверхневих водойм
відіграють дуже важливу роль у трансформації речовини та енергії на Землі.
В зв’язку з цим важливо розглянути роль окремих біотичних компонентів
водних екосистем у цьому процесі. Сучасна наука про рослинність – «це
континуальний погляд на природу всіх елементів рослинності (від по
популяції до фітосфери) і прагматичний редукціонізм, тобто зведення всіх
континуальних явищ до системи дискретних одиниць» [15]. Відповідно до
концепції континуума, границі угруповань нечіткі і одне поступово
переходить в інше, ценопопуляції розрізняються умовно і утворюють свій
ценопопуляційний континуум [13, 14, 15, 20, 21, 36]. За концепцією
організмізму, рослинне угруповання – результат коеволюції, і фітоценози
більш, або менш чітко відмежовані один від одного в просторі, тобто мають
природні границі, або дискретні. Концепція відображена в роботах В.Н.
Сукачева, А.П. Шеннікова, таке ж саме бачення і у школі Браун-Бланке
(Braun-Blanquet, 1951) [24, 30, 33].
Розглядаючи ветленди як один з варінатів екотонів, В.Г. Папченков
(1995, 1999) розробив екологічну типологію внутрішньоконтинентальних
перезволожених земель (ветландів) [17, 18]. На думку автора ветлендом є
широкий спектр перехідних місцезростань між типово водними і типово
суходільними екосистемами. До них відносяться мілководдя, різноманітні
типи боліт, сирі та перезволожені землі. Головним чинником їх існування
фактично є гідрорежим. Рослинність — найбільш яскравий маркер
особливостей гідрології екосистеми, хоча вона може бути відсутньою. На
практиці нижня границя ветленду визначається глибиною проникнення у
водойму або водотік повітряно-водних рослин (це приблизно 2-3 метри
глибини) у меженний період. У нашу наукову літературу термін ветланд, що
широко і давно використовується для означення зволожених екосистем в
Північній Америці та Західній Європі, прийшов порівняно недавно. Першою
роботою на теренах колишніх країн колишнього Радянського Союзу, де було
в 1993 році вжито зазначене поняття вважається робота В.М. Ніканорова із
співавторами [16].
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Класична схема еволюційної трансформації природної водної
екосистеми, що призводить до утворення спочатку ветленду, а потім
болотної та врешті до пітленду (петленду), добре відома. Будь-яке
заглиблення суші, заповнене водою, з плином часу починає заростати вищою
водною рослинністю. За нашими даними в нормально функціонуючій
природній водоймі в середній течії Дніпра може розвиватись до 30 видів
вищої водної рослинності [22]. В свою чергу її розвиток створює сприятливі
умови для розвитку інших компонентів біоти, в першу чергу зоопланктону та
іхтіофауни.
В сучасній гідроекології важливе місце займає питання про роль і
значимість консорцій в структурі біоценологічних зв'язків водних екосистем.
При розгляді питання про взаємовідносини між асоціаціями вищої водної
рослинності (ВВР) та окремими видами риб в рамках консортивних зв'язків є
дуже цікавим з точки зору загально системних підходів. Поняття консорції
було запропоноване Беклемішевим для наземних екосистем, де у якості
детермінанта консорції розглядалася одна рослина [5]. Надалі поняття
детермінанта консорції було застосоване і до водних рослин, а також до
гетеротрофних організмів, таких, як губки або молюск дрейсена. На прикладі
гетеротрофних організмів було також запропоновано розглядати в якості
детермінанта їх полівидові асоціації [19]. У всіх цих випадках визначною
властивістю детермінанта консорції є його здатність кондиціонувати умови
середовища у фіксованому об'ємі. Цій умові цілком відповідають полівидові
асоціації ВВР. Дискусійним питанням в аспекті консортивних зв'язків є
належність до консорції організмів, що здатні існувати поза її простором.
В.І. Мальцев (1987) назвав такі види «відвідувачами», куди відніс також і
риб, яких фіксують різноманітними знаряддями лову у просторі консорції
ВВР [11].
На наш погляд, механізм консортивних звязків між деякими видами
риб та асоціаціями ВВР обумовлює більш жорсткий взаємозв'язок, чим це
може здаватися на перший погляд. Відомо, що є види риб, більша частина
життєвого циклу яких проходить у заростях ВВР. Наявність рослинності для
таких видів є обов'язковою умовою існування. Існує певна вибірковість
детермінанта (тобто у кожного такого виду риби є асоціації ВВР, яким вони
віддають перевагу, переносять, або не сприймають взагалі). Тобто ми маємо
всі ознаки жорсткого консортивного зв'язку, коли детермінант може цілком
існувати без консорту, а консорт на це не здатен і прив'язаний до
детермінанта цілою низкою різноманітних зв'язків: топічних (укриття),
трофічних (харчування), фабричних (нерестовий субстрат) тощо. При цьому
здатність таких консортів частину часу (або життєвого циклу) проводити
поза простором, що кондиціонує детермінант, не є суттєвим. Існування
вказаного консортивного зв'язку повинно підтверджуватися наявністю
кореляції між різноманіттям і багатством асоціацій ВВР з одної сторони, і
зростанням кількості фітофільних риб — з іншої. Така залежність дійсно
була помічена для урбанізованих водних екосистем, для екосистем гірських
річок [29].
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За нашими даними оптимальними умовами для розвитку іхтіофауни
буде заростання від 10 до 21% від всього об’єму водойми. В разі збільшення
цього обсягу заростання відбувається збільшення рослинної біомаси і
зменшення видового різноманіття. Спостерігається наростання сплавини на
озеро і таким чином ветленд починає перетворюватись на болотну
екосистему. Природній процес старіння озер – обміління, заростання,
зменшення площі водного дзеркала – відбувається в результаті накопичення
на дні осаду органічної природи і наносів з впадаючих приток. Цей процес
призводить до послідовної зміни біоценозів: озеро-болото-лука. Однак така
схема в природі не є обов'язковою і працює далеко не в кожній водоймі. Є ще
багато інших екологічних чинників, що впливають на розвиток ВВР та інших
компонентів біоти. Розрізняють – заростання водойми водною флорою та
наростання останньої на водойму.
Діяльність людини все більше впливає та змінює сучасні водні
екосистеми. Це відбувається таким чином, що частина з них назавжди
втрачає свій природній вигляд і структуру. Створені руками людей великі
водосховища згодом змінюються і стають схожими на природні озера. Для
схем сучасного моніторингу і ведення наукової роботи з консервації та
охорони водних екосистем дуже важливо знати і розуміти структурні
відмінності та взаємовідносини основних екологічних компонентів в тих та в
інших. На основі цих знань можливо будувати правильні природоохоронні
стратегії і схеми управління водоймами.
Для обговорення та розв'язання екологічних проблем і питань
збереження навколишнього середовища дуже важливим поняттям, яке
вносить розуміння процесу взаємозв'язків між компонентами екосистем,
стало поняття “екологічний стан”.
Для водних екосистем, зокрема у відповідності з положеннями Водної
рамкової директиви ЄС, було запропоновано принципово нову схему
характеристики екологічного стану/потенціалу водних об'єктів різного типу
(річок, озер, естуаріїв, прибережних ділянок морів), сильнозмінених
(водосховищ та опріснених лагун) і штучних (каналів і технічних водойм) на
основі біологічних, гідроморфологічних і фізико-хімічних критеріїв. Якщо
раніше для оцінки стану водного об'єкту використовували переважно хімічні
характеристики, то у сучасних схемах моніторингу пріоритетом слугує саме
біологічний контроль, що здійснюється на основі характеристик біоти
(фітопланктон, фітобентос, макрофіти, фауна донних безхребетних,
іхтіофауна), що відображають сукупний вплив антропогенних чинників на
екологічний стан водних екосистем. Такий підхід є більш інформативним та
фінансово раціональним [34].
В Статті 2 Водної рамкової директиви ЄС наводиться визначення
поняття «екологічний стан», що на сьогодні, на наш погляд є найбільш
раціональним: «Екологічний стан – це таке виявлення якості та структури
функціонування водних екосистем, що пов'язані з поверхневими водами і
класифіковані у відповідності з біологічними показниками, а також
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гідрологічними, хімічними та фізико-хімічними, що доповнюють біологічні»
[3].
Після прийняття країнами Євросоюзу Водної Рамкової Директиви
(ВРД) розпочалася поетапна розробка і впровадження її положень. У системі
моніторингу поверхневих вод відбулись значні зміни. Основою цих змін став
перехід від хімічного контролю до біологічного. Своєрідною точкою відліку
вважаються «референційні умови (reference conditions)», які умовно
приймаються за «непорушений стан», або «стан мінімального
антропогенного впливу». У випадку, якщо мова йде про штучні водні об’єкти
artificial, або сильнозмінені heavily modified, то визначається їх екологічний
потенціал.
Причиною переходу на біологічні показники слугує той факт, що саме
вони найбільш точно відображають сукупний вплив водних організмів на
якість природних вод та інші характеристики функцій водної системи. Крім
того, там, де критеріїв для визначення зовнішніх впливів не існує (наприклад,
впливу біологічного забруднення, деградації середовища існування за
рахунок каналізації, обваловування берегів, або порушення галечників в
наслідок добування будівельного матеріалу), стан угруповання організмів є
добрим показником екологічних умов їх середовища існування. При
наявності професійно підготовлених фахівців біологічний контроль відносно
не дорогий (в порівнянні з хімічним). При цьому необхідно приділяти
особливу увагу питанням збереження водних екосистем та раціонального
використання водних ресурсів.
В наш час екологічний підхід як міждисциплінарний став потужним
інструментом дослідження, аналізу, пояснення та прогнозування динаміки
стану довкілля. Сучасна екологія з різноманітністю підходів та засобів
спостереження, методів обробки інформації та моделювання екологічних,
еколого-економічних систем є міждисциплінарним утворенням, що
акумулює результати багатьох наук, таких як математика, інформатика,
статистика, теорія ймовірності, картографія, геоінформатика, тощо. Останнім
часом багато вчених розвивають концепцію ноосфери В.І. Вернадського –
Тейяр де Шардена-Леруа, відповідно до якої екологія стає теоретичною
основою поведінки людини у природі і затверджується ідея розумної, з
урахуванням законів природи, узгодженої регульованої взаємодії людства з
природним середовищем. З’являються тенденції до створення інтегрованого
природно-антропогенного середовища,
що здатне тривалий
час
забезпечувати розвиток людини і її діяльності [27, 28].
Густав Фехнер, відомий як автор психофізичного закону, розробив в
дусі натурфілософів XIX ст. проблему надіндивідуальної організації, тобто
організації вищого, відносно доступних для спостереження об’єктів, порядку.
Приклади такої організації він бачив у живих угрупованнях і земній
гармонії… – так романтично називав він те, що мовою сучасної науки
можливо визначити як екосистеми [32]. Подібний огляд, попри невеликий
розмір та поверхневість, показує, що проблеми, з якими вчені наших днів
зустрічаються у зв’язку із поняттям «система», з’явилися «не просто так» і не
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є виключним результатом розвитку математики, природничих наук і техніки,
а є лише вираженням проблематики, що століттями стояла перед науковцями
і що широко обговорювалась специфічною мовою. Наприкінці 20-их років
минулого століття, автор сучасної теорії систем Л. Берталафі писав:
«Головним завданням біології повинно стати відкриття законів, що діють у
біологічих системах (на всіх рівнях організації). Можна вірити, що самі
спроби основи теоретичної біології вказують на фундаментальні зміни у
картині світу». Подібний підхід, коли він використовується під час
концептуального пояснення життєвих явищ, називається «системною теорією
організму». Положення загальної теорії систем були вперше сформульовані
ще в 30-их роках минулого століття [6]. Дуже близько підійшов до
генералізації так званої «гештальттеорії» в загальну теорію систем В. Кьолер
[27]. А Лотка, хоча і не використовував терміну «загальна теорія систем»,
своїм розв'язанням системи одночасних диференційних рівнянь заклав
основи наступної розробки «динамічної» теорії систем. Рівняння Вольтера,
що були спочатку створені для опису міжвидової боротьби, цілком можуть
бути використані у загальній кінетиці і динаміці систем [26].
Теорія системних досліджень розвивалась за декількома напрямками.
Все більший вплив отримував кібернетичний напрямок, що розпочався з
розробки систем самонаведення для снарядів, автоматизації обчислювальної
техніки і т. п. Напрямок повністю зобов’язаний своїм теоретичним розмахом
роботам Н. Вінера [38]. За умов різності початкових областей (техніка, а не
фундаментальні науки, а саме біологія) і базисних моделей (контур
зворотного зв’язку замість динамічної системи взаємодій) у кібернетиці і
загальній теорії систем загальним виявився інтерес до проблем організації.
Кібернетика також виступала проти «механістичної» доктрини, що
концептуально була основана на уявленні про «випадкову поведінку
анонімних частинок» і також була спрямована на «пошук нових підходів,
нових, більш універсальних концепцій і методів, що дозволяють вивчати
більші кількості організмів та особистостей»... [6].
Природні екосистеми та біосфера розвивались за біотичними законами і
існували без людини мільярди років. Поява еволюційним шляхом людини
започаткувала собою виникнення якісно нової, вищої від біотичної форми
організації – суспільної, зі своїми законами існування. Люди своєю працею
включили територію природних екосистем до складу екосистем нового типу
виробничих, соціальних, у тому числі і міських. Такі системи мають назву –
геосоціосистеми. Екосистеми ветлендів та пітлендів існують в межах
біосфери, займають певний екологічний простір і мають у своєму складі
природну (екологічну) компоненту. Вони виникли на місці природних
лісових, лучних, чи степових екосистем, що увійшли до складу
антропогенних геосоціосистем і які в результаті перетворились на
редуковані або антропогенноперетворені, [8]. Між антропогенними
геосоціосистемами та навколишніми природними екосистемами існує
потужна природна і штучна міграція речовинно-енергетичних ресурсів:
тварин і мікроорганізмів, органічних і мінеральних речовин, води, повітря,
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промислових відходів, пилу, газу, тощо [1, 31]. Зайнята людськими
поселеннями територія характеризується глибоко зміненим природним
рослинним і тваринним світом, деформованим, або знищеним ґрунтовим
покривом. Вона вкрита дорогами і будівлями (своєрідним субстратом для
розвитку переважно нижчих організмів), насичена великою кількістю
антропохорних рослин і тварин [38]. Зараз майже не залишилося водойм
(особливо в густонаселених містах та районах) з природним гідрологічним
режимом та хімічним складом води, не порушених антропогенною
діяльністю [2, 4, 9, 23].
Напружена кризовість у стосунках суспільства та природи вимагає
прийняття відповідних управлінських рішень, які б вели до такого
розв'язання конфлікту людини з навколишнім природним середовищем, при
якому вирішення екологічних проблем не заважало б задовольняти
економічні потреби людей.
Саме глобальна екологічна криза у водокористуванні призвела до того,
що стара централізована система управління водними ресурсами стала
замінятись більш гнучкою, демократичною, відкритою (прозорою),
децентралізованою системою управління водними ресурсами за басейновим
принципом (Рис. 1). Зазначена система вже давно і успішно впроваджена і
працює в багатьох країнах світу.
Україна також змушена реагувати на виклик екологічної кризи.
Басейновий принцип управління водними ресурсами був задекларований у
статті 13 Водного Кодексу України [7] і поступово починає впроваджуватися
в окремих річкових басейнах.

Рис. 1. Складові частини плану управління річковим басейном [12].
На Всесвітньому саміті в Йоганнесбурзі (2002) міжнародним
співтовариством було визнано, що шлях до екологічно безпечного
водокористування пролягає через впровадження принципів Інтегрованого
управління водними ресурсами (ІУВР) [12]. За визначенням ІУВР – це
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процес, що сприяє координованому розвитку і управлінню водними,
земельними і пов’язаними з ними ресурсами з метою досягнення
максимального соціально-екологічного благополуччя на справедливій основі,
не ставлячи під загрозу стійкість життєво-важливих екосистем. Виходячи з
цього визначення, басейновий підхід є основою ІУВР.
ВИСНОВКИ
Таким чином вища водна рослинність у ветлендах слугує як потужний
елемент її середовищетворення. Вона виконує функцію осадження,
фільтрації та переробки токсичних домішок, що з потоками води (опади та
поверхнево-зливовий стік) потрапляють у водойму. Завдяки її розвитку
поверхневі водойми відіграють свою значну роль у еколого-ландшафтному
формуванні поверхні водозбору, функціонуванні особливого мікроклімату,
крім того судинні рослини відіграють свою позитивну роль у формуванні
якості води, що відбувається за рахунок створення консортивних угруповань
гідробіонтів навколо особин ВВР та їх специфічного симбіотичного обміну
речовин (ВВР – продукти обміну – мікроорганізми – мікроводорості –
перифітон на поверхні водяних рослин, інтенсифікації окисно-відновних
процесів в зоні впливу консорції, створенні сприятливого кисневого режиму.
Рослинність також відіграє свою роль у формуванні специфічного
іхтіоценозу, адаптованого до складу ВВР. Вивчення особливостей
формування асоціацій водних макрофітів дає можливість здійснювати
моніторинг з метою спостереження за екологічним станом екосистем в яких
вони розвиваються, а знання природи заростання ними дозволяє створювати
класифікації водойм та розробляти наукові плани управляння територіями.
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БОЛОТА РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ
«МІЖРІЧИНСЬКИЙ»: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ
А.В. Сагайдак
Регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський»,
Чернігівська область
Охарактеризовано поширення, типологію і стан антропогенної
трансформації боліт регіонального ландшафтного парку «Міжрічинський».
Проаналізовано антропогенні фактори, під впливом яких відбулися зміни у
розвитку боліт. Наведено короткі рекомендації щодо необхідності розробки
системи управління територіями в умовах боліт.
Регіональний ландшафтний парк (РЛП) «Міжрічинський», розміщений
на площі 102,5 тис. га і займає середню частину межиріччя Дніпра та Десни,
у межах Чернігівської області. Значна площа парку, наявність двох великих
річкових долин та поширення льодовикових форм рельєфу сприяли
утворенню значної кількості боліт, площа яких складає сьогодні понад 10%
території парку. Водночас, якщо врахувати площу осушених нині торфовищ,
заболочених лісів та торф’янистих лук, а також болотяні ділянки по берегам
водойм, загальна площу заболочених земель можна збільшити майже удвічі.
Відносно вивченими, на сьогодні, у парку є лише окремі болота. Так,
Зеров описав рослинність болота Видра, ще у 1938 р. [4]. В роботах Балашова
є дані щодо рослинності болота Видра – до його осушення [1] та після
проведення гідромеліоративних робіт [2]. У працях Лісничого вміщено опис
Бондарівського болота [5] та наведено характеристику його орнітофауни.
Загальна характеристика боліт парку та особливості пірогенних сукцесій
болотяної рослинності наведені в роботах Сагайдака [7;6]. У 2011 році
зібрано матеріал щодо флори та рослинності більшості крупних боліт парку
(Прядко, Гальченко, неопублікований звіт). Проте повної загальної
характеристики торфовищ та заболочених територій РЛП «Міжрічинський»
не розроблено; недостатньо уваги приділено комплексному вивченню боліт,
оцінюванню їх сучасного стану і значення, перспективам подальшого
розвитку, особливостям гідрологічного режиму. А відтак, вивчення подібних
питань наразі є особливо актуальним, оскільки отримані матеріали мають
стати основою для розробки планів збереження та відновлення боліт парку.
Дослідження виконані на основі матеріалів зібраних на території РЛП
«Міжрічинський» протягом 2003-2011 років. Збір даних здійснювали шляхом
аналізу картографічних матеріалів, матеріалів лісовпорядкування та
наступного рекогносцирувального обстеження боліт. Всього було обстежено
понад 50 окремих боліт. Особливості минулого господарського використання
вивчали переважно на основі даних опитування місцевих жителів.
Територія РЛП «Міжрічинський», розміщена переважно у межах
торфово-болотного району Придніпровського Полісся [3], та частково у
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межах Східного Полісся. Відповідно, всі болота парку можна віднести до
двох основних геоморфологічних типів [3]: першого – що пов’язаний з
долинами стоку льодовикових вод, реліктових та сучасних річок і другого –
що пов’язаний із заболочуванням западин на вододілі або на терасах Дніпра і
Десни. Всі великі болотяні масиви парку (Видра, Оситець, Міша,
Бондарівське, Широке) належать до першого типу, їх долини мають стік у р.
Десну. Болота другого типу, зазвичай, займають незначні площі у
міждюнних пониженнях та в інших депресіях рельєфу.
Переважна більшість боліт у парку є евтрофними, рослинний покрив
яких представлений осоковими, рідше високотравними угрупуваннями.
Значні площі у притерасних та прибережних частинах великих боліт
займають насадження вільхи чорної, окремі частини болотяних масивів та
дрібні болота часто вкриті заростями чагарникових верб. Болота долини
Десни, за виключенням Смолинського болота, займають незначні площі у
притерасній частині заплави або на місці зарослих озер-стариць. Дрібні
болота-блюдця, що мають місцеву назву «круги», зустрічаються поодиноко
по всій території межиріччя Дніпра-Десни, або «супроводжують» великі
болотяні масиви, від яких вони відокремлені піщаними грядами. У
рослинному покриві таких боліт часто переважають купинясті осоки,
березняки або зарості чагарникових верб. Окремі болота-блюдця мають
мезотрофний характер. Взагалі ж на території парку є лише 4 болота, які
можна охарактеризувати, як типові мезотроні (Святе Озеро, Вовче, безіменне
у Бондарях) або оліготрофні (Журавлине), для яких характерним є
розвинутий сфагновий покрив та домінування пухівки піхвової і журавлини
болотяної. Відомо, що у кінці ХІХ ст. район розміщення парку відносили до
переліку найбільш заболочених у Європейській Росії територій –
заболоченість Остерського уїзду складала 25,9% [8]. З того часу площа
перезволожених земель значно зменшилась.
Перші масштабні меліоративні роботи були проведені на болоті Видра
ще у 1888-1899 роках Західною експедицією Жилінського [2]. У першій
половині ХХ ст. меліоративні роботи проводились на болотах парку у
незначних об’ємах, проте в цей час розпочали добування торфу. Торфові
кар’єри, розкопані вручну, мали невеликі площі, але зустрічаються на
багатьох болотах парку: Видра, Коропське, Широке, Жабичі, Міша,
Бондарівське, Біле Озеро, ур. Святе (біля с. Лебедівка), Карпилівське,
Торфянка, Смолинське. В ті ж часи прокопано канал від озера Святого до р.
Десни, з метою осушення болота, що оточує озеро, для добування торфу.
З появою важкої техніки було збільшено обсяг гідромеліоративних
робіт, і у 60-70 роки ХХ ст. було частково осушено більшість крупних боліт
парку. Так впливу осушувальної меліорації зазнали всі частини болотяного
масиву Видра, а також болота Бондарівське, Боровиківське, Святе (с.
Лебедівка), Смолинське, Жабечівка, Соколівське, Широке, Карпилівське,
Оситець, Лутавське.
Створення Київського водосховища безпосередньо вплинуло на
підняття рівня води на болотах Видра-Сивки та Видра Сорокошицька
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(останнє болото цілком повернулось до природного стану). Водночас, водами
водосховища були підтоплені болота В’юницьке, Шеберівське, Приморське і
Гатка, що претворилися на мілководні затоки, зарослі переважно
гідрофільним високотрав’ям. Окрім того повністю зникли під водою заплавні
та притерасні болота долини Дніпра. При створенні водосховища, вздовж
його лівого берега було споруджено глибокий дренажний канал, що став
збирати не лише воду водосховища, а і прилягаючих боліт. Під його впливом
осушилися болота: Видра Косачівська [2], Видра Чернинська та ряд боліт, що
розташовані на південь від території парку у Київській області (Ровжівське,
Острівки, Чертіж, Бовшів, Теліжне тощо). У 70-х роках ХХ ст. між
Гончарівським та Деснянським військовими полігонами було побудовано
танкові маршрути, частина яких пролягла через Бондарівське болото. Відтак
насипи доріг, споруджені поперек водотоків, та замулення і заростання
каналів сприяли відновленню гідрологічного режиму і поверненню
Бондарівського болота до стану близького до природного.
В минулому болота у природному або частково осушеному стані мали
господарське значення переважно, як сінокоси, у меншій мірі, як випаси
(Бондарівське, Міша, Широке, Видра). Торф добували у незначних об’ємах і
використовували майже виключно для місцевих потреб – на добриво.
Отримання болотяної залізної руди, хоч мало місце на території парку
(Бондарівське та Широке болота, околиці с. Рудня), проте цей промисел зник
ще у ХVІІІ ст. Обводнені ділянки боліт традиційно використовувались для
рибальства, а також для мисливства, заготівлі лікарських рослин, технічної
сировини (сфагнові мохи, лоза. пташині яйця) тощо. На інтенсивно осушених
ділянках боліт розміщувалися сільгоспугіддя.
Сьогодні господарське використання боліт вкрай обмежене, що
обумовлене значним зниженням щільності населення внаслідок примусового
повного виселення з території сучасного парку, дванадцяти сіл у 50-60-х
роках ХХ ст. та загальною кризою у сільському господарстві. Промислове
торфодобування здійснюється лише на Смолинському болоті. Припиненню
господарського використання боліт сприяло також створення об’єктів
природно-заповідного фонду. Так, Святе Озеро повністю увійшло до складу
одноіменної гідрологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення.
Гідрологічні заказники місцевого значення створено на болотах: Видра
Сорокошицька (заказники Видра і Видра-2), Видра-Сивки (Видра і
Звіринець), Глибовське (Приморське), Шеберівське, В’юнище, Гатка,
Бондарівське. Окрім того, всі вказані об’єкти ПЗФ у 2002 році увійшли до
складу заповідної зони РЛП «Міжрічинський». Законодавчо обмежене також
господарське використання боліт, що розміщені у заплаві р. Десни, оскільки
вони знаходяться на території зони регульованої рекреації парку. Проте ще
42 болота розміщені у господарській зоні, а відтак деякі з них перебувають
під загрозою.
Теріторіально болота РЛП «Міжрічинський» належать різним
землевласникам і землекористувачам. Проте основними є ДП «Чернігівський
військовий лісгосп» (Бондарівське, Міша, Оситець, Журавлине, Зозулине,
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Вовче, Панське, Кошки та ін.), ДП «Остерський військовий лісгосп»
(Бондарівське, Видра Чернинська, Широке, Пружини, Кулішова Долина ),
ДП «Остерський державний лісгосп» (Видра Сорокошицька, Гатка,
Шеберівське, В’юнище), «Козелецький райагролісгосп» (Жижів, Широке,
Святе Озеро), а відтак, більшість боліт перебуває у складі Державного
лісового фонду. До земель державної власності належать також болота,
розміщені на військових полігонах (Сукачі, Староморовська Гута, Сапонова
Гута). Осушені болота (Видра Косачівська, Боровиківське, Жабичі,
Соколівське) – переважно розпайовані і частково належать місцевим
громадам. Нерозпайовані безлісі болта (переважно обводнені ділянки)
належать районним адміністраціям (Видра-Сивки, Широке, Карпилівське,
Глибівське, Сорокошицькі Ставки). Така велика кількість землекористувачів,
звичайно, ускладнює ефективне управління територіями.
На сьогодні у РЛП «Міжрічинський» складено повний перелік боліт,
які тим чи іншим чином зазнали змін внаслідок діяльності людини. Всього до
переліку увійшло 51 болото (всі крім деяких боліт долини Десни).
Основними антропогенними факторами, що змінили хід природного
розвитку боліт є: осушувальна гідромеліорація, торфорозробка, підтоплення
водосховищем, спорудження дамб. Окрім того, частина боліт практично
втрачена, внаслідок перетворення їх на луки або заліснення, через загальне
зниження рівня ґрунтових вод, внаслідок опосередкованого впливу
гідротехнічного будівництва (регулювання паводків на Дніпрі і Десні).
Відповідно, наразі необхідним є проведення ґрунтовних досліджень
щодо причин зміни гідрологічного режиму території парку для наступної
розробки і впровадження системи менеджменту територій, яка мала б на меті
збереження і відновлення боліт, як осередків охорони біорізноманіття та
об’єктів екологічного туризму.
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ТОРФОТЕКА – НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ УКРАЇНИ
В.В. Коніщук
Інститут агроекології і природокористування НААН,
Громадська організація: Екологічна асоціація
«Західне Полісся – заболочений край»
Аналіз рештків відмерлих організмів у минулих геологічних періодах
дозволяє зробити оцінку екоумов, а також визначити тенденції змін,
змоделювати ситуацію у майбутньому. Особливо вразливі до негативного
впливу зовнішніх факторів водні та торфово-болотні екосистеми, тому
палеоботанічний, палінологічний, палеоекологічний аналіз водно-болотних
відкладів пріоритетний. На основі розроблених методик можна
запропонувати уточнений і розширений варіант екологічної паспортизації
торфово-болотних екосистем, важливим елементом якого є аналіз торфу.
Україна займає одне з останніх місць країн Європи за водозабезпеченням
(питомий показник 1 тис. м3 / рік на одного жителя) із місцевими водними
ресурсами 52,4 км3 у середній за водністю рік. У болотах зосереджено
близько 30 км3 води, що належить до категорії зв’язаних вікових запасів.
Площа водно-болотних угідь становить 4,5 млн. га, в тому числі відкриті
заболочені землі – 939 тис. га (1,6% загальної території держави), а площа
осушених земель 3,3 млн. га. Проведені осушувально-меліоративні заходи в
ХІХ, ХХ століттях спричинили негативні наслідки екологічної рівноваги
водно-болотних угідь, як одних із основних джерел формування стоку і
гідробалансу. В сучасний період змінились підходи щодо раціонального
використання боліт і торфовищ, акцентується увага на водорегулюючу,
кліматостабілізуючу, геохімічну, фільтраційну функції боліт, на їх вагоме
значення у збереженні біорізноманіття та ландшафтоутворенні. Для
практичного забезпечення збалансованого розвитку водно-болотних угідь
необхідне теоретичне обґрунтування. В умовах глобальних перетворень
навколишнього природного середовища, змін клімату є дуже важливим
аналіз екологічних особливостей боліт у минулому з метою моделювання
ризиків і напрямів розвитку.
Колекцію зразків торфових відкладів професора Григори І.М. нам
передав шановний професор, доктро біологічних наук Якубенко Б.Є., за що
йому щиро вдячні. Колекції виповнилося 50 років, подібних в Україні немає.
Належні умови її зберігання передбачають дотримання протипожежної
безпеки, герметичності зразків, наявності вентиляції і витяжки, приміщення
має бути сухим, добре обігріватись. Вцілому, колекція становить близько
1000 зборів торфу, мулу, сапропелю з 100 боліт і торфовищ України і
Білорусії. Відбиралися проби класичним методом буріння (бур конструкції
Гіллера, Інсторф). Нами в свою чергу, продовжено відбір зразків у польових
експедиційних умовах. Так, з 2000 по 2011 рік відібрано близько 500 проб із
різних регіонів (Західний Сибір, болото Васюганське, Волинська, Рівненська,
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Житомирська, Київська, Чернігівська, Львівська, Закарпатська, Вінницька
області України). Торфотека потребує подальшого впорядкування, кадастру,
нумерації та обліку зразків (див. Рис.1).

Рис. 1. Форма етикетки колекційних зборів торфотеки
Наразі, в Україна немає аналогів ТОРРФОТЕКИ, яку сформовано у
відділі розвитку сільських територій і охорони навколишнього природного
середовища Інституту агроекології і природокористування НААН. Торфові
збори наукової школи професора Брадіс Є.М., зокрема її учня Григори І.М.,
досить репрезентативні в хорологічному відношенні. У колекції з 1961 року є
відбори з різних боліт: Бабин Мох, ІІ Батино, Березьє, Біленьке, Болотце,
Бубни, Бучинскоє, В’юнище, Велике Болото, Великий Багон,
Висшуповицьке, Вовчі Острови, Гало, Горіле Болото, Горілий Луг, Гребля,
Грузилове, Губерня, Довге Поле, Довгий Луг, Єлочка, Єльник, Жаб’є,
Завалини, Загадка, Загір’я, Загірський Мох, Заградина, Загребне, Задубецька
Погоня, Зажиськовицька Погоня, Заклевщина, Зарічина, Захлиська Погоня,
Згарища, Зелений Мох, Камень, Князь Багон, Комунальне, Кремінне,
Криницьке, Локницьке, Мала Погоня, Мала Рашовщина, Мельгово,
Меронове, Міхеєво, Морочно, Мох, Мошинське, Надатки, Небуга, Нори,
П’ятикунська Погоня, Паренини, Підсотонти, Плав Погоня, Погреби,
Подкузьє, Просисько, Пупцево, Пуста Гряда, Пушкарів Мох, Рани,
Рашовське, Речіца, Рудецьке, Солотинське Гало, Соф’янівське, Став,
Ставіща, Ставське, Стара Башня, Старе Гало, Старец, Ступник, Сузанка,
Сузанов Остров, Сухе Багно, Тудоров Багон, Хлоньєво, Хмелище, Чемерне,
Череваха, Черемоське, Черемоське ІІ, Чорне, Шабельки, Щегеївське, Ялти.
Унікальність торфових зборів колекції професора, доктора біологічних
наук Григори І.М. полягає не лише у палеоекологічній цінності, зразки
доцільно порівняти за фізикохімічним складом екотопів до масштабної
осушувальної меліорації та у сучасний стан. Це дозволить виявити ступінь
мінералізації торфів, втрати гумусу, прослідкувати динаміку речовин і
енергії, визначити ступінь акумуляції важких металів і радіонуклідів, оцінити
сорбцію водорозчинних солей органіки, яка порушує рівновагу в
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геохімічному режимі екосистем, підвищує трофність та рівень забруднення
водойм, а відтак і загальну санітарно-епідеміологічну ситуацію.
Чимало торфовищ і боліт втрачено назавжди і їх первозданність складно
повернути через рекультиваційні, реабілітаційні заходи. Тому, доцільно на
всіх торфорозробках і кар’єрах відбирати зразки для торфотеки, можливо в
цьому потрібно зацікавити, спонукати нормативно-правовими механізмами
представників торфової галузі. Доцільно зазначати географічні координати.
Подальші збори водно-болотних відкладів і торфів повинні ґрунтуватись
за певною системою, зокрема у розрізі районів, областей і специфічних
регіонів (див. рис. 1-3).
ТОРФОТЕЦІ доцільно надати статус «Національного надбання України»
з метою належного її матеріального забезпечення, збереження раритетних
зразків, поповнення і проведення наукових досліджень на високому
професійному, лабораторно-технічному рівні. За аналогією лабораторії
агроекології Томського державного педагогічного університету, можна
розглянути варіант створення музею торфу, який посприяє ефективнішому
проходженню практик студентів, вивченню теоретичних основ аспірантам і
докторантам у своїх дисертаційних пошуках.

Рис. 1. Схема районування торфово-болотних областей України
Лісова, хвойно-широколиста зона: 1 – Західне Полісся; 2 – Центральне Полісся;
3 – Придніпровське Полісся; 4 – Східне Полісся; 6 – Мале Полісся і Розточчя.
Лісостепова зона: 5 – Волинська височина; 7 – Західне Поділля; 8 – ПодільськоПридніпровська область; 9 – Придніпровсько-Полтавська область; 10 – Середньоруська
область; 11 – Закарпаття.
Степова зона: 13 – Посушливо-степова область; 14 – Причорноморсько-Азовське
узбережжя; 15 – Кримська степова область.
Гірські структури: 12 – Карпати і Прикарпаття; 16 – Кримські гори.
Субсередземноморська зона: 17 – Південнокримське узбережжя.
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Рис. 2. Заторфованість території України у відсотках

Рис. 3. Заболоченість території України у відсотках
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ОЗЕРНО-БОЛОТНІ КОМПЛЕКСИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
ОЦІНЮВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ
О.В. Ільїна, Л.В. Ільїн
Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк
На території Українського Полісся озерно-болотні комплекси (ОБК)
являють собою один з найважливіших компонентів природного ландшафту і
господарського резерву. Такий компонент біосфери, як болота – важливий
гідрологічний і кліматичний регулятор Полісся, зона поширення біотичного
різноманіття, територія формування цінних ресурсів – торфу і сапропелю.
Різко зросла в останні роки потреба в гідрологічній інформації щодо
заболочених територій у зв’язку з обґрунтуванням оптимального
регулювання водного режиму осушених земель і оцінкою впливу
осушувальних меліорацій на водний режим.
Оцінка озерного та болотного фонду необхідна для виконання
Національної програми соціально-економічного розвитку “Україна 2010”,
запобігання негативного впливу води у відповідності з Комплексною
програмою здійснення протипаводкових заходів (постанова Кабінету
Міністрів України від 26 січня 1994 р. № 37), здійснення екологічної
паспортизації малих річок та інших водних об’єктів відповідно до
розпорядження Ради Міністрів від 18 грудня 1987 р. № 658 та створення
відповідної інформаційної бази даних тощо.
Унікальні природні об’єкти (озера, болота та ін.) Прип’ятського регіону
на північному заході країни (Західне або Волинське Полісся) у сучасних
умовах потребують особливого вивчення. Більша частина території Полісся
виявилася найзабрудненішою чорнобильськими радіонуклідами, однак
відносно чистою залишилася західна частина регіону. У регіоні наявні до 235
озер різного походження глибоких карстових та значно мілкіших
післяльодовикових і заплавних, які, як правило, завжди оточені потужними
болотними системами.
Питанням інформаційного забезпечення приділяється особлива увага,
оскільки
практична
значимість
багатьох
схем
управління
водогосподарськими комплексами значною мірою визначається наявністю,
надійністю та формою надання вихідної інформації [6, 13].
Оцінка озерно-болотних комплексів є складовою частиною дослідницької
теми Волинського державного університету імені Лесі Українки (номер
державної реєстрації 0103U000658 “Природа та екологія Західного Полісся”).
Важливою невирішеною проблемою у використанні боліт є наукове
обґрунтування природокористування на озерно-болотних комплексах (ОБК),
які являють собою природні системи різної складності, включають озера,
болота, схили місцевих вододілів, характеризуються спільним гідрологічним
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режимом і фізико-географічними процесами. Поєднання природних чинників
зумовило велику різноманітність ОБК у зв’язку з різноманітністю форм і
розмірів депресій, гідрологічних і гідрогеологічних умов, гранулометричного
і мінерального стану літологічної основи та інших природних факторів.
Геоморфологічні і морфометричні параметри ще більшою мірою збільшують
різноманітність ОБК. Так, вони можуть різнитися ступенем заболоченості
водозборів, співвідношенням площ озер і боліт у межах ОБК,
співвідношенням об’ємів води в озерах і болотах, а також взаємним
розміщенням озер і боліт у рельєфі.
На жаль, практично повна відсутність наукових знань про ОБК та
нерозуміння механізмів їх функціонування спеціалістами проектних і
виробничих організацій призвело до великих негативних впливів на
екосистеми озер та боліт.
На сучасному етапі цінними в теоретичному і прикладному аспекті є
дослідження відомих вчених, які розкривають закономірності утворення та
розвиток озерних і болотних екосистем, відображають взаємні зв’язки і
взаємодію між їх компонентами, специфіку цих складних природних
утворень [4, 5 10, 12, 14]. Дослідження ОБК здійснюються білоруськими
науковцями [1, 2, 11]. У межах України (і зокрема Волинської області)
оцінка ОБК здійснюється вперше.
Виходячи з актуальності порушеної проблеми, нами поставлене завдання
здійснити кількісну оцінку ОБК у межах Волинської області, з’ясувати їх
регіональні особливості та екологічні проблеми. Інвентаризація та оцінка
болотного фонду Волинської області виконувались протягом 2000-2002 рр.
Госпрозрахунковим Центром науково-технічних послуг Спілки аграрників
України за участю авторів [3, 7]. Вона здійснювалась у польових умовах, а
також на основі матеріалів земельних звітів сільських рад. Усі матеріали
погоджені з районними відділами земельних ресурсів та сільськими,
селищними, міськими радами. Оцінка озерного фонду була здійснена у 19942002 рр. [8-9].
За кількістю генетичних центрів виділяють три великі групи ОБК :
моногенетичні, біогенетичні, а також полігенетичні, або складні [1, 2].
Моногенетичні ОБК мають лише один генетичний центр – озеро, яке,
проходячи через стадію заболочування, трансформується в одне або декілька
боліт. У межах цієї групи виділяються ОБК з різними стадіями
заболочування водного дзеркала. Біогенетичні ОБК мають у межах загальної
площі місцевого водозбору два генетичних центри – озеро і болото.
Полігенетичні, або складні, ОБК мають декілька генетичних центрів – озер і
боліт у межах загальної площі місцевого водозбору. Незалежно від кількості
генетичних центрів, озера і болота в межах кожного ОБК мають загальний
гідрологічний режим [11].
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Різноманітність кожної генетичної групи ОБК проявляється в різних
типах боліт (низинних, перехідних, верхових) та озер (оліготрофних,
мезотрофних, евтрофних, дистрофних).
Здійснена оцінка озерно-болотного фонду свідчить, що на території
області вони займають 208278,9 га (10,3 % території області). Найбільші
площі ОБК займають у Любешівському (53431,7 га, або 36,8 %), Шацькому
(20925,6 га, або 27,6 %), Ратнівському (21472,8 га, або 14,9 %),
Старовижівському (13453,8 га, або 12 %) та Камінь-Каширському (19221,6
га, або 10,9 %) районах (Таблиця).
Як правило, головну частку в ОБК становлять болота, лише в Шацькому
адміністративному районі спостерігається переважання площі озер над
площею боліт (озера - 6776,62 га, болота 5532,60 га). Болота займають у
межах області 112024,01 га (заболоченість - 5,56 %). Найбільш заболоченим
є Любешівський адміністративний район (19,5 %, або 28321,0 га), а найбільш
заозереним Шацький - (8,9 % або 6676,6 га).
Таблиця. Площі озерно-болотних комплексів Волинської області

Адміністративні
райони

Озерно-болотні
комплекси, га

у тому
числі озера,
га

у тому числі
болота, га

ВолодимирВолинський
Горохівський
Іваничівський
Камінь-Каширський
Ківерцівський
Ковельський
Локачинський
Луцький
Любешівський
Любомльський
Маневицький
Ратнівський
Рожищенський
Старовижівський
Турійський
Шацький
По області

3706,80

111,80

2739,59

Частка
озерноболотних
комплексів,
% від
загальної
площі
3,51

5866,20
3358,17
19221,66
4679,52
12911,38
3646,96
3695,37
53431,74
13467,33
17676,65
21472,81
4404,03
13453,83
6360,86
20925,67
208278,98

28,68
402,76
15,80
420,22
92,56
2,88
1363,30
352,18
207,23
3763,91
55,81
1123,22
379,94
6776,62
15096,90

4888,50
2769,80
10904,10
2908,90
7174,71
2712,80
3076,60
28321,00
8064,90
10190,80
9656,60
2696,71
6790,80
3595,60
5532,60
112024,01

5,22
5,09
10,97
3,30
7,29
5,12
3,63
36,84
9,09
7,80
14,94
4,75
12,00
5,27
27,56
10,33

Аналіз фондових матеріалів свідчить, що освоєння вироблених
торфовищ, як правило під сіножаті, виконувалося без достатнього наукового
обґрунтування, без вивчення закономірностей і напрямків розвитку
ґрунтових процесів. Сьогодні ці ділянки не використовуються за
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призначенням, повторно заболочуються, озалізнюються і окарбоначуються,
заростають болотною, чагарниковою та деревинною рослинністю, що веде до
виникнення кризових екологічних ситуацій, погіршення естетичної цінності
ландшафтів і підтоплення лісових масивів на межі з ними. Очевидно, є
доцільним проведення ренатуралізації таких ділянок під природні ландшафти
(болота, водойми тощо).
Проведення широкомасштабних робіт (осушення, торфодобування),
пов’язане з трансформацією і зміною природної ситуації, вже призвело до
негативних наслідків, окремі з яких можуть набути чи вже набули
незворотного характеру (деградація озер, зникнення болотних масивів тощо).
Навіть часткова зміна водного режиму й інтенсифікація використання боліт
та заболочених земель завжди веде до радикальних і незворотних змін у
розташованих там природних комплексах.
Зокрема, деякі масиви боліт, особливо мілкопокладових торфовищ,
осушені без проектів і використовуються населенням під сіножаті як
сільськогосподарські угіддя. Торф’яні масиви, що використовувалися для
добування торфу на паливо, добриво та підстилку, і на сьогодні вироблені,
повторно заболочуються. Недостатність коштів на технічну експлуатацію
осушених земель призвела до замулення каналів і дренажних систем,
заростання їх деревною рослинністю та розвитку процесів повторного
заболочування на меліорованих ділянках. Рекультивація відпрацьованих для
потреб промисловості і сільського господарства торфовищ виконана, як
правило, не в повному обсязі, і, як наслідок, ці землі не можна
використовувати під сіножаті. На цих ділянках проходять процеси
повторного заболочування, вони є потенційним резервом збільшення площ
боліт в області.
Названі негативні явища доповнилися наслідками Чорнобильської
катастрофи – радіонуклідним забрудненням частини ОБК, що полягає в
дуже високих коефіцієнтах переходу радіонуклідних елементів в рослини, а
звідти – в продукти харчування.
Для відпрацьованих торфовищ актуальним є ренатуралізація їх під
природні ландшафти. Ренатуралізація може бути успішною і ефективною за
умови точного визначення можливостей повернення озер і боліт до
природного стану з одночасним відтворенням біотичного різноманіття та
обґрунтуванням способів раціонального використання озерно-болотних
систем.
Незалежно від походження, внаслідок спільності фізико-географічних
процесів у межах кожного ОБК антропогенна дестабілізація хоча б одного з
компонентів обов’язково призводить до дестабілізації інших компонентів і
усього комплексу в цілому. Невиправдані масштаби осушення боліт,
нераціональне їх використання під просапні сільськогосподарські культури
спричинили ряд негативних явищ і процесів (прискорену антропогенну
мінералізацію і спрацювання торфових покладів, різке погіршення
водорегулюючої біосферної функції болотних ландшафтів, винесення
183

продуктів мінералізації і залишків агрохімікатів з дренажними водами і
забруднення ними річок та інших водних об’єктів, пересихання, розпилення
та вітрову ерозію торфу, вторинне озалізнення осушених торфовищ,
зниження їх бонітету, погіршення гідрогеологічних умов прилеглих до боліт,
зниження водорегулюючої і санітарної ролі, зникнення цілих асоціацій цінної
болотної рослинності та ін.).
Антропогенний вплив на компоненти ОБК зумовлюють дестабілізаційні
процеси на решту компонентів ОБК. З метою попередження негативних
екологічних наслідків слід зберігати природний гідрологічний режим усіх
торф’яних родовищ, які входять до складу ОБК. Не менш важливим є
збереження водності і чистоти озер, а також встановлення відповідного
режиму природокористування на місцевих водозборах ОБК.
Для Волинської області необхідна повна еколого-виробнича
інвентаризація всіх гідроморфних ландшафтів, оцінка їх сучасного стану і
визначення першочерговості в проведенні ренатуралізації, реконструкції
дренажних
систем
і
систем
водорегулювання,
розширення
природоохоронних об’єктів, обґрунтування місць видобутку торфу,
сапропелів, урізноманітнення структури гідроморфних ландшафтів.
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ПРО ВОДНО-БОЛОТНИЙ ФОНД ВОЛИНІ
СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Л.О. Шевчук
Черемський природний заповідник, Волинська область
Природно-заповідні установи – це центри екологічної освіти, адже
вони інформують населення,проводять різні заходи, акції з питань екології в
межах певного регіону, а також налагоджують зв’язки з громадськими,
природо-охоронними організаціями для співпраці, інформують населення та
державні структури про свою діяльність.
Особливу увагу ми приділяємо залученню до еколого-освітньої
діяльності школярів та молодь, всіляко підтримуючи їхні ініціативи,
розповсюджуючи серед них позитивну інформацію про роль територій та
об’єктів природно-заповідного фонду для формування сприятливого іміджу
заповідної справи, зокрема вразливих болотних екосистем. Розширення
участі підростаючого покоління в природоохоронній діяльності, зокрема, в
прийнятті рішень, стратегічному плануванні, розробці і реалізації програм у
сфері заповідної справи є вагомим кроком на шляху до сталого розвитку
держави.
Існує чимало форм та методів екологічної освіти в природнозаповідних установах, яку обов’язково потрібно планувати на певні періоди,
чітко регламентувати. Основним принципом вибору форм та методів
екологічної освіти в природно-заповідних установах є запобігання шкоди
біорізноманіттю та ландшафтам. Еколого-освітню роботу ми плануємо на
поточний рік, враховуючи перше та друге півріччя в навчальних закладах.
Протягом існування заповідника подано чимало статей наукового, науковопопулярного та інформаційного змісту до районної газети “Нова доба”,
обласних видань, таких як, “Волинські губернські відомості”, “Волинь”,
“Високий замок”, “Голос України”, “Урядовий кур’єр”.
Важливою формою екологічної освіти є рекламно-видавнича
діяльність. В цьому напрямку ми плідно працюємо, знаходимо підтримку та
сприяння. Отож про Черемський природний заповідник вийшов буклет
“Перлина Поліського краю” із фотонарисом про різноманіття флори та
фауни. Дуже цікавим, гарно ілюстрованим та корисним для краєзнавців,
науковців, школярів та студентів є буклет “Екологічна стежка”. Про наш
заповідник є два телефільми “Зелений бастіон” та в рубриці “Україна
унікальна”.
До сучасних методів екологічної освіти в природно-заповідних
установах відноситься виготовлення листівок, плакатів, відеопродукції,
аншлагів. Звичайно, для цієї форми роботи необхідні кошти, як і для багатьох
інших, але ми виготовили інформаційні аншлаги по всій території
Черемського природного заповідника, також на екостежку є стенди в
науковому відділі дирекції заповідника. Дуже важливою формою екоосвіти є
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розробка та прокладення екологічних стежок. Попередньо розроблений план
маршруту, проведено його облаштування, встановлені стенди та аншлаги з
інформацією про пункти на екологічній стежці.
Налагодили стосунки з педколективами та учнівськими колективами
шкіл селища та району. Найбільш плідною є співпраця з адміністрацією та
учнівським колективом Маневицького професійного ліцею, важливою
формою екологічної освіти є проведення комплексних природо-охоронних
заходів. Окрім навчальних закладів гарні стосунки склалися з колективом та
дирекцією Маневицької централізованої бібліотечної системи. Цікавою
формою екологічної освіти є проведення конкурсів та вікторин, хоча ця
форма потребує коштів, бодай незначних для заохочувальних призів, ми
проводили конкурси із учнями ліцею: “По сторінках Червоної книги”. Цей
конкурс учні люблять і досить добре до нього готуються. Неодноразово
проводились вікторини з циклу “Світ, що нас оточує” та “Знай, люби і
бережи”. Однією із форм екологопросвітницької роботи є проведення лекцій
та бесід.
Колектив Черемського природного заповідника завжди приймає участь
в закладах, що проводиться у області, наприклад у конкурсі “Диво
Волинського лісу”, “До чистих джерел”, семінарі-практикумі “Роль та
вдосконалення діяльності учнівських лісництв”, “Лелека”, що проводились
Державним управлінням лісового господарства, приймаємо участь у
відзначенні Всесвітнього дня навколишнього середовища, Міжнародного дня
водно-болотних угідь Рамсарської конвенції тощо.
Надзвичайно важливим документом щодо освіти в природно заповідній
установі (ПЗУ) є Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища». Статус ПЗУ, як еколого-освітніх закладів визначений у Законі
України «Про природно-заповідний фонд України» (1992р). Актуальні
завдання у сфері екологічної освіти визначені Програмою перспективного
розвитку заповідної справи в Україні (1994р).
У відповідності до Положення про еколого-освітню діяльність
заповідники та національні парки мають бути регіональними центрами
екологічної освіти та виховання, здійснювати та формувати світогляд,
поведінку людей, залучати їх до збереження природної спадщини. Найбільше
це стосується підростаючого покоління, молоді. Керуючись державними
документами, концептуальними засадами еколого-освітньої діяльності в
ПЗУ, Черемський природний заповідник проводить цілеспрямовану роботу
по популяризації знань про флору й фауну заповідника, важливість
природоохоронних установ. Зважаючи на те, що на Волині значні площі,
зокрема на Маневиччині займають болота, ми інформуємо населення, молодь
за посередництвом різних форм та методів просвітницької діяльності, що для
Волині характерні багатства торфових боліт, або торфовищ, які розташовані
переважно у Волинській області або Західному Поліссі. Меліоративні роботи
у Волинській області носили широкомасштабний характер. Ще у 60-х роках
було майже 200 родовищ торфу. Загальна площа в області складала 111,6
тис.га. На Волині освоєння вироблених торфовищ під сіножаті зазвичай
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проводилось без наукових обґрунтувань. Не вивчались, як належить,
закономірні напрямки розвитку ґрунтових процесів, а відтак виникли
негативні наслідки. Окремі з них набули незворотного характеру. Деградація
русел річок та озер, зникнення болотних масивів, адже давно відомо, що
найменша зміна водного режиму, інтенсивне використання заболочених
земель веде до незворотних змін в природних комплексах.
В планах науково-освітньої діяльності плануємо та проводимо бесіди
про болотну рослинність на території Волинської області та Черемського
природного заповідника. При проведенні краєзнавчих, пізнавальних
екскурсій акцентуємо увагу на походженні еумезотрофного осоковосфагновомо Черемського болота, перехідного типу, де зростають береза,
сосна, різні види осок, журавлина дрібноплода, переважають осоковосфагнові угрупування.
Знайомимо учасників екскурсій з рідкісними видами рослин, що
зростають на болоті й занесені до Червоної книги України. Зокрема: верба
чорнична, верба низька, верба лапландська, верба Старке, баранець
звичайний, альдрованда пухирчаста, росичка середня та англійська,
шейхцерія болотна, хамарбія болотна, жировик Льозеля, чимало видів
зозулинців, тощо.
При Маневицькій середній школі-гімназії №2 ім. А.П. Бринського
створена «Мала Академія», яка спільно із науковцями Черемського
природного заповідника займається вивченням водних масивів, рослинністю,
походженням торфовищ, а також фауною, що проживає поблизу водойм.
Цікавляться учні орнітофауною, особливо гніздуванням рідкісних птахів, а
також міграційними шляхами птахів.
В селищі Маневичі працює центральна дитяча студія дітей та юнацтва.
При цій студії з ініціативи Черемського заповідника створений клуб «Екос»,
де проводяться лекції, бесіди, екскурсії, вікторини та конкурси на
природничу тематику.
Цікавими та змістовними проходять диспути серед учнівської молоді,
адже їх турбують негативні екологічні явища, що доповнилися наслідками
Чорнобильської трагедії – радіонуклідним забрудненням частини торфових
земель, що полягає в дуже високих коефіцієнтах переходу радіоактивних
елементів торфу в рослини, а звідти – в продукти харчування (молоко, м’ясо),
навіть при незначному забрудненні території.
Зберегти біосферні функції торфових боліт можливо, коли природний
процес акумуляції торфу врівноважено з об’ємами вилучення його з
родовищ. Для використання торфовищ залишається актуальним відновлення
природних ландшафтів.
Відновлення може бути і має бути ефективним при точному вивченні
можливостей боліт, повернення до природного стану з одночасним
відтворенням болотних видів флори й фауни та суцільних торфово-болотних
екосистем.
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