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ПЕРЕДМОВА
На будь-якій ділянці нашої планети існують всі компоненти природи:
гірські породи, рельєф, атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти,
рослини й тварини. Всі вони взаємопов’язані. Природним компонентам певної
території притаманні свої ознаки, процеси та закономірності розвитку, завдяки
яким формуються унікальні природно-територіальні комплекси.
Впродовж останніх десятиліть людина активно втручалась у процеси
розвитку природних комплексів, завдаючи руйнівних наслідків для них. Зміна
одного з природних компонентів обов’язково призводила до зміни всіх інших, а
врешті й до зміни всього природно-територіального комплексу. Одними із
пріоритетних завдань сьогодення є дослідження стану окремих компонентів та
розробка заходів щодо їх збереження та відтворення заради існування цілісності
природних комплексів.
Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти, який направлений
на формування у дітей знань про навколишнє середовище, залучення до
дослідницької та практичної природоохоронної діяльності, надає можливості у
вирішенні проблем управління природно-територіального комплексу регіону.
Процес залучення дітей та молоді до дослідницької діяльності передбачає
проведення пошукових й дослідницьких експедицій, моніторинг окремих
компонентів навколишнього середовища та природних явищ, обробку
отриманих даних і використання їх для освітнього процесу, створення сучасної
бази даних, організації просвітницької роботи, обміну досвідом, участі у
національних та міжнародних програмах із дослідження довкілля та
раціонального природокористування.
Посібник складається із розділів, які містять інформацію про особливості
природного компоненту, що досліджувався, його місце та значення у природнотериторіальному комплексі регіону; історію досліджень в Україні та Рівненській
області; актуальність досліджень та їх практичне значення; методики
проведення досліджень; результати сучасних досліджень, проведених
педагогами та вихованцями Екологічного центру Рівненського міського Палацу
дітей та молоді впродовж 2009-2016 рр.
Автори посібника висловлюють щиру подяку Володимирцю Віталію
Олександровичу, канд. біол. наук, доценту кафедри агрохімії, ґрунтознавства та
землеробства Національного університету водного господарства та природокористування за плідну співпрацю у проведенні досліджень.
В посібнику представлені фотографії, зроблені під час проведення польових
досліджень педагогами та вихованцями Екологічного центру Рівненського
міського Палацу дітей та молоді: Іриною Куроченко, Варварою Рисковою,
Владиславом Гедзюком, Поліною Рисковою.

РОЗДІЛ 1
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАНЦІВ
ЕКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ РІВНЕНСЬКОГО МІСЬКОГО
ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИХОВАНЦІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ
РІВНЕНСЬКОГО МІСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Одним із пріоритетних напрямів діяльності Екологічного центру Рівненського
міського Палацу дітей та молоді є дослідницька діяльність, яка виступає потужним
стимулятором навчально-пізнавальної та творчої активності вихованців.
У процесі дослідницької діяльності використовуються активні форми навчання –
пошукові, дослідницькі, проективні, що охоплюють: моніторинг окремих компонентів
навколишнього середовища та природні явища, обробку отриманих даних і
використання їх у навчальному процесі. Такі форми навчання сприяють формуванню
та розвитку пошуково-дослідницької компетентності вихованців, а саме:
– поглибленню загальних та спеціальних знань із різних галузей екології та
біології;
– усвідомленню закономірних зв’язків і відносин, факторів, явищ, що
спостерігаються;
– формуванню системи знань з основ дослідницької діяльності;
– формуванню умінь та навичок дослідницької діяльності з обраних напрямів;
– уміння використання спеціального обладнання під час проведення досліджень,
презентації матеріалів та результатів досліджень;
– збагаченню досвіду навчально-дослідницької колективної та індивідуальної
діяльності, взаємодії у системі «людина – природа»;
– розвитку особистісних якостей (гнучке мислення, чітко визначена власна
позиція, бачення перспектив діяльності, здатність до самоорганізації та
самоконтролю, емоційне ставлення до обраної навчально-творчої діяльності);
– формуванню основ культури наукового дослідження, готовності до застосування
матеріалів та результатів дослідження для здійснення соціально важливих
справ.
Основними
різновидами
пошуково-дослідницької
діяльності
вихованців
Екологічного центру є:
– навчально-дослідницька робота,
– експериментально-дослідницька робота;
– моніторинг;
– пошуково-дослідницька робота;
– індивідуальна дослідницька робота.
У процесі діяльності Екологічний центр використовує модель організації
пошуково-дослідницької діяльності, що визначається трьома рівнями організації
навчально-виховного процесу, специфікою навчальних курсів.
Перший
рівень
–
навчально-творча
діяльність,
початковий
або
ознайомлювальний рівень. Реалізовується для вихованців 6-10 років відповідно до
програм курсу «Я пізнаю світ» та «Дослідник довкілля».
Реалізація цього рівня передбачає:
– викладання навчальних програм, під час яких вихованцям надаються конкретні
компетенції, необхідні для розв’язання навчально-творчих завдань,
ознайомлення з найпростішими видами дослідницької діяльності (прості
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досліди: визначення абіотичних показників атмосферного повітря, водного
середовища, ґрунтового середовища; визначення впливу абіотичних факторів
середовища на ріст рослин; визначення біометричних показників дерев тощо;
спостереження: сезонні явища в природі; відтворення природних процесів: «Як
відтворити веселку?», «Відтворимо вітер», «Розширення води при замерзанні»,
«Створимо тропіки», «Вилуговування ґрунту», «Вимивання ґрунту»,
«Відтворюємо підводний вулкан», «Створюємо пустельний ландшафт» тощо;
виготовлення найпростіших моделей: барометр, модель повітряної подушки,
термометр, клінометр, флюгер, дощомір тощо);
– створення психолого-педагогічних умов для формування мотивації (основними
чинниками, що сприяють формуванню мотивації в цьому віці є прагнення до
пізнання нового, отримання певного результату від виконаної роботи,
можливість користуватись спеціальним
інструментарієм для виконання
дослідів тощо);
– створення психолого-педагогічних умов, що стимулюють розвиток творчих
здібностей та активізують творчу діяльність учнів (проведення творчих
конкурсів, виставок, змагань: «Намалюю світ тварин», «Де вода – там життя»,
«Великому киту – велике плавання», «Життя у лісах», «Подорож Робінзона»,
«Ключ від парку», «Живий паркан» тощо);
– застосування педагогічних засобів, спрямованих на максимальне використання
вихованцями прийомів самоуправління та реалізацію власних творчих
здібностей (проведення пізнавально-розважальних програм, рольових ігор,
екологічних акцій: «Пташиний ярмарок», «Зустріч птахів», «Домашній зоопарк»,
«Мисливці за скарбами», «Від полюсу до екватора», «Зоопарк»).
Другий рівень – навчально-дослідницька діяльність – основний або навчальнодослідницький рівень. Реалізується для вихованців 10-15 років відповідно до
навчальних програм «Загальна екологія», «Дослідник річок», «Екологія Рівного та
сталий розвиток».
Реалізація цього рівня передбачає:
– поглиблення загальних знань вихованців, їх спеціальних знань про предмет
навчально-дослідницької діяльності (про річку, урбоекосистему), методи пошуку
та обґрунтування закономірних зв’язків та відношень, фактори, явища або
процеси, що експериментально спостерігаються чи теоретично аналізуються;
– включення елементів наукового пошуку в процес вивчення окремих тем, розділів
навчальних програм;
– виконання вихованцями індивідуальних творчих завдань дослідницького
характеру;
– залучення вихованців до участі у Всеукраїнських конкурсах «Юний дослідник»,
«Винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного
напряму», «Малі річки – життя України», «Збережемо стародавні дерева»,
«Зелений ліхтарик», «Вчимося заповідувати», «До чистих джерел», «Юних зоологів
та тваринників»;
– організація масових заходів для презентації виконаних учнями пошукових робіт
(проект «Старі дерева нашого міста», «Енергозбереження плюс», «Дихання
міста»);
– проведення наукових пікніків у природі;
– створення психолого-педагогічних умов для формування мотивації (основні
вікові мотиваційні фактори це потреба у досягненнях, подоланні перешкод у
діяльності, усвідомлення власних здібностей, наполегливість, самостійність,
позитивне вирішення проблеми).
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Третій рівень – пошуково-дослідницька діяльність – вищий або власне
дослідницький рівень. Реалізується для вихованців 15-17 відповідно до навчальних
програм «Соціально-екологічна діяльність», «Мала академія наук. Відділення: хімії та
біології, екології та аграрних наук».
Реалізація цього рівня передбачає:
– поєднання колективних та індивідуальних форм навчальної та дослідницької
діяльності (соціологічні дослідження в рамках реалізації проектів «Молодь за
збереження клімату!», «Зелена латка на сірому місті», «Об’єднаймо зусилля задля
збереження та відтворення дубів Європи», «Просвітницький тур «Сміття –
ресурс!»; експедиції «Велика вода малої річки» із оцінки екологічного стану малих
річок, «Жива спадщина» із дослідження життєвого стану вікових дубових
насаджень, «Зелені сторінки Червоної книги» із дослідження раритетних видів
рослин, «Вільний політ» із дослідження орнітофауни тощо);
– залучення вихованців до підготовки індивідуальних пошуково-дослідницьких
робіт (допомога у виборі тем, консультування, організація зустрічей з
науковцями);
– залучення вихованців до участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науководослідницьких робіт МАН; обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах
еколого-соціального спрямування;
– створення психолого-педагогічних умов для формування мотивації (основним
мотивуючим фактором для цієї вікової категорії стає проекція на майбутнє –
профорієнтація).

Навчальна програма
«Мала академія наук. Відділення: хімії та біології,
екології та аграрних наук»
Автори: Рискова В.Г., Куроченко І.І.

Пояснювальна записка
Науково-дослідницька діяльність, спрямована на отримання системноорганізованих знань про природу та суспільство є одним із найбільш цікавих та
результативних методів пізнання та формування екологічного мислення, яке повинно
стати визначною рисою сучасної людини, здатної у будь-якій сфері діяльності діяти із
урахуванням складних взаємозв’язків в системі «людина-суспільство-середовище».
Крім того вона сприяє розкриттю творчих здібностей, самореалізації, професійній
орієнтації та соціалізації підлітків.
Програма розрахована на вихованців Екологічного центру Палацу дітей та молоді
(учнів 9-11класів загальноосвітніх навчальних закладів) і передбачає підготовку з
ботаніки, зоології, загальної біології, основ екологічних знань, хімії, фізики та
математики в межах програми загальноосвітньої школи.
Мета програми – сприяти формуванню екологічного мислення підлітків
засобами науково-дослідницької діяльності.
Основні завдання:
– поглибити знання в галузі екології, охорони навколишнього природного
середовища, лісознавства, агрономії, ботаніки та зоології;
– розвинути навички науково-дослідницької діяльності;
– розвинути наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат
власної діяльності, працелюбство;
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– сприяти формуванню творчих здібностей, самореалізації та професійному
самовизначенню підлітків в соціумі.
Навчальна програма передбачає 3 роки навчання:
1-й рік – основний рівень – 72 год. на рік, 2 год. на тиждень;
2-й рік – вищий рівень – 72 год. на рік, 2 год. на тиждень;
3-й рік – вищий рівень – 72 год. на рік, 2 год. на тиждень.
Програма першого року навчання надає вихованцям можливість здійснити
теоретичну та практичну підготовку до науково-дослідницької діяльності в галузі
екології, охорони навколишнього середовища, агрономії, лісознавства, ботаніки та
зоології та зробити свідомий вибір напряму власної роботи. Програма складається з
окремих розділів. В першому вступному розділі надаються теоретичні засади з основ
науково-дослідницької діяльності. У другому розділі розглядається природнотериторіальний комплекс Рівненської області в цілому, його складові, особливості та
взаємозв’язок між окремими компонентами. Розділи основної частини програми
відповідають напрямам досліджень окремих компонентів природно-територіального
комплексу Рівненської області, що проводяться Екологічним центром Рівненського
міського Палацу дітей та молоді, а саме: дослідження екологічного стану атмосферного
повітря, водних об’єктів, рекреаційних зон, об’єктів природно-заповідного фонду,
дослідження складу типових фітоценозів та раритетних видів рослин, дослідження
екологічного стану лісів та вікових дерев, дослідження особливостей складу та
динаміки орнітофауни. В кожному розділі міститься загальні теоретичні відомості
щодо окремого об’єкту досліджень, зв'язку з іншими об’єктами, місці та значенні його
для ПТК та господарської діяльності людини. Практична складова кожного розділу
передбачає виконання дослідів, експериментів, спостережень, лабораторних та
польових досліджень із використанням відповідних методик, які рекомендовані для
науково-дослідницької діяльності школярів.
Особлива увага приділяється розгляду питань щодо впливу господарської
діяльності людини на стан довкілля, виявленню причин виникнення локальних та
регіональних екологічних проблем, прогнозуванню їх можливих наслідків та
конструктивному пошуку шляхів їх вирішення.
Важливим компонентом програми є виявлення взаємозв’язків в системі «людинасуспільство-середовище», які відображають цілісність світу, взаємозалежність природи
та суспільства та визначення ролі свідомої діяльності людини, спрямованої на
гармонізацію цих зв’язків.
Програми другого та третього років навчання передбачають вибір теми роботи,
опрацювання літературних джерел, проведення консультацій із науковцями,
складання плану та безпосереднє виконання вихованцями науково-дослідницьких
робіт під керівництвом педагога, підготовку робіт до конкурсу-захисту науководослідницьких робіт МАН, підготовку вихованців до предметних випробувань та
публічного захисту робіт, аналіз результатів участі в конкурсі, планування та
підготовку наступних етапів діяльності.
Основною формою для викладення теоретичного матеріалу на першому році
навчання є лекція, передбачається також самостійна робота із науковою та
методичною літературою. Для окремих тем рекомендується використання активних
форм навчання: обговорень, дискусій, взаємного навчання, імітаційних, рольових,
організаційно-діяльнісних ігор, через які відбувається ефективне опанування та
засвоєння матеріалу. Практичні заняття на першому році навчання проводяться за
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відповідними стандартними методиками, рекомендованими для учнівської
дослідницької роботи.
На другому та третьому роках навчання набуває індивідуального характеру і
спрямована на створення педагогічних умов для вибору вихованцями теми власної
науково-дослідницької роботи та організації її виконання, представлення та захисту на
конкурсах, форумах, науково-практичних конференціях відповідного напряму. При
цьому основна увага має бути зосереджена на розумінні та чіткому формулюванні
екологічної проблеми, визначенні актуальності проведення досліджень, огляду історії
досліджень з даної проблеми, виборі об’єкту та предмету досліджень, виборі
відповідних наукових методів та методик, забезпеченні належних умов проведення
досліджень, аналізі результатів, формулюванні аргументованих висновків, баченні
перспектив практичного використання результатів.
Основний рівень, перший рік навчання

Навчально-тематичний план
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Кількість годин

Теми
Вступ
Природно-територіальний
комплекс
Рівненської області
Дослідження
екологічного
стану
атмосферного повітря
Дослідження екологічного стану
водних
об’єктів
Дослідження стану рекреаційних зон
Дослідження фітоценозів та раритетних
видів рослин
Дослідження стану об’єктів природнозаповідного фонду
Дослідження видового складу орнітофауни
Дослідження лісів та вікових дерев
Підсумок
Разом

теоретичних

практичних

усього

2
10

-

2
10

2

4

6

2

10

12

2
2

2
10

4
12

2

2

4

2
4
2
30

6
8
42

8
12
2
72

Зміст програми
Вступ (2 год.)
Основи науково-дослідницької діяльності Наука: мета, завдання, значення для
розвитку суспільства. Основні функції та ознаки науки. Система складових науки.
Критерії науковості. Класифікація наук. Історичні етапи розвитку біологічних наук.
Рівень розвитку біологічних наук у сучасному суспільстві та перспективи. Учнівська
науково-дослідницька діяльність в галузі екології, охорони навколишнього
природного середовища, агрономії, лісознавства, ботаніки та зоології. Основні напрями
науково-дослідницької діяльності Екологічного центру. Визначення понять «мета» та
«завдання» науково-дослідницької роботи. Значення завдань для досягнення мети.
«Об’єкт» та «предмет» досліджень. Прогнозування та практичне використання
результатів дослідницької діяльності.
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Тема 1. Природно-територіальний комплекс Рівненської області (10 год.)
Теоретична частина. Природні умови Рівненської області: клімат, геологічна
будова, рельєф, особливості геоморфології. Природні води – гідрографічна сітка
області, основні водотоки, малі річки, озера, болота. Підземні води. Рослинний світ:
типові рослинні угруповання боліт, лук, лісів, агроекосистем, урбанізованих територій.
Рідкісні та зникаючи рослини. Реліктові рослини. Тваринний світ: характерні
представники тваринного світу. Рідкісні та зникаючи тварини. Ґрунтовий покрив. Типи
ґрунтів та їх характерні особливості. Родючість ґрунтів. Корисні копалини.
Взаємозв’язок окремих компонентів природно – територіального комплексу.
Тема 2. Дослідження екологічного стану атмосферного повітря (6 год.)
Теоретична частина. Основні забруднювачі атмосферного повітря, їх
класифікація та характеристика: СО, СО2, SO2, NxOy, поліциклічні ароматичні вуглеводні,
радіоактивні елементи, важкі метали, пил, сажа, хлор-фторвуглеводні. Джерела
забруднення атмосфери. Проблеми пов’язані із забрудненням атмосфери. Порушення
стану озонового шару, кислотні опади, глобальне потепління. Вплив промислових,
автомобільних викидів на стан здоров’я людини та природи.
Практична частина. Дослідження фізичного стану атмосфери – визначення
температури та вологості повітря, напряму вітру, хмарності; визначення вмісту
чадного газу та оцінка впливу автотранспорту на стан повітря за методикою «Дихання
міста»; визначення стану повітря методом ліхеноіндикації; визначення кислотності
атмосферних опадів за допомогою індикаторного паперу або pH-метру; визначення
радіоактивності атмосферного повітря за допомогою радіометричного приладу
«Прип’ять»; визначення ступеню запиленості повітря за листям дерев та побудова
карти забруднення території.
Тема 3. Дослідження екологічного стану водних об’єктів (12 год.)
Теоретична частина. Типи забруднення природних вод: фізичне, хімічне,
теплове, біологічне та їх особливості. Основні джерела забруднення водойм та шляхи
потрапляння забруднювачів у водойми. Наслідки забруднення водойм.
Практична частина. Визначення площі поперечного профілю водного потоку та
розрахунок дебіту води; визначення швидкості течії водотоку; проведення відбору
проб води для аналізу; визначення температури води; визначення органолептичних
показників води (прозорості, каламутності, запаху, кольору); визначення кислотності
води за допомогою рН-метру; визначення електропровідності води за допомогою
солеміра; визначення класу води за макрофітним індексом водойми; визначення типу
забруднення водойми за макрофітами; визначення класу води за водними
безхребетними організмами; комплексна оцінка екологічного стану малої річки за
системою характерних параметрів річки та її заплави за допомогою тесту Р. В.Хімка.
Тема 4. Дослідження стану рекреаційних зон (4 год.)
Теоретична частина. Рекреація як вид антропогенної діяльності. Вплив
рекреації на навколишнє природне середовище.
Практична частина. Комплексна оцінка екологічного стану рекреаційних зон за
ступенем порушення природного рослинного покриву, наявності згарищ, стежок,
стихійних сміттєзвалищ, кількості відпочивальників.
Тема 5. Дослідження фітоценозів та раритетних видів рослин (12 год.)
Теоретична частина. Фітоценози як структурна одиниця біоценозів. Основні
фітоценози території Рівненської області та їх типові представники – фітоценози
суходільних та заплавних лук, верхових та низинних боліт, листяних, мішаних та
хвойних лісів, парків, полів та полезахисних смуг. Основні характеристики фітоценозів
– видовий склад та насиченість, домінантні та кодомінантні види, вертикальна та
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горизонтальна структура, наземна та підземна ярусність, добова, сезонна та
багаторічна динаміка. Господарське використання окремих фітоценозів та характер
антропічних впливів. Раритетні види рослин, категорії раритетності. Раритетні
рослини Рівненської області.
Практична частина. Гербаризація рослин; проведення фотографування рослин в
умовах зростання; визначення рослин за допомогою визначників та колекцій;
дослідження фітоценозів – визначення видового складу, визначення масової частки
окремих видів рослин у травостої, визначення висоти травостою та площі
проекційного покриття за допомогою геоботанічного методу; дослідження екологічних
характеристик лук за рослинним покривом за допомогою методики Л.Г. Раменського;
визначення кормової цінності лучних травостоїв за методикою Е. Клаппа; визначення
участі бобових у складанні лучних травостоїв та проведення якісного й кількісного
аналізу сіна щодо вмісту протеїну; виявлення раритетних видів рослин за допомогою
«меандрового пошуку»; опис умов зростання, визначення щільності, кількісної, вікової
та просторової структури популяцій раритетних видів рослин; картування популяцій.
Тема 6. Дослідження стану об’єктів природно-заповідного фонду (4 год.)
Теоретична частина. Структура природно-заповідного фонду Рівненської
області. Охоронний режим на заповідних територіях. Порядок внесення об’єктів в
природно-заповідний фонд.
Практична частина. Визначення стану об’єктів природно-заповідного фонду за
допомогою методики «Експрес-оцінки (RAPPAM) стану територій ПЗФ та
визначення пріоритетів щодо управління ними».
Тема 7. Дослідження видового складу, структури та сезонних змін
орнітофауни (8 год.)
Теоретична частина. Місце, особливості та значення орнітофауни в екосистемах
міст. Сезонні зміни чисельності та видового складу орнітофауни. Екотопологічний
розподіл птахів в межах міст. Основні напрями прикладної орнітології. Наукові основи
управління чисельністю комахоїдних птахів в містах та використання їх для захисту
рослин від шкідників.
Практична частина. Ознайомлення з експонатами відділу природи Обласного
краєзнавчого музею; проведення фотозйомки птахів в природному середовищі;
прослуховування записів голосів птахів; визначення птахів за морфологічними
ознаками за допомогою визначників та за голосами; проведення обліку птахів за
допомогою методики М.Ю. Равкіна в період зимової стабілізації та під час міграцій.
Тема 8. Дослідження лісів та вікових дерев (12 год.)
Теоретична частина. Будова та особливості розвитку лісових екосистем.
Кругообіг речовин в лісовій екосистемі. Значення мертвої деревини та афілофороїдних
грибів для екологічної системи лісу. Основні положення лісової типології. Типологія
лісів Рівненської області. Рослини-індикатори умов лісозростання. Вплив господарської
діяльності людини на стан лісів. Показники екологічного стану лісів. Вікові дерева та їх
значення для науки, лісового господарства, культури, освіти та виховання. Організація
охорони вікових дерев.
Практична частина. Визначення видового складу та ярусної структури
природних лісових насаджень; визначення типів лісорослинних умов за едафічною
сіткою Алексєєва-Погребняка; визначення віку дерев за обхватом стовбура;
визначення висоти дерев за допомогою клінометра; визначення зімкненості крон за
допомогою денситометра; визначення проекційного покриття рослин за Програмою
«GLOBE»; визначення санітарного стану дерев за методикою Є.Г.Куликової; визначення
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екологічного стану лісових масивів за обсягами мертвої деревини, видовим та
кількісним складом афілофороїдних грибів.
Підсумок (2 год.)
Підбиття підсумків.

Прогнозований результат
Вихованці мають знати:
– предмет, об’єкт, завдання та методи досліджень в галузі екології, охорони
навколишнього середовища, агрономії, лісознавства, ботаніки та зоології;
– компоненти природно-територіального комплексу Рівненської області та їх
взаємозв’язок;
– джерела забруднення та основні забруднювачі атмосферного повітря,
природних вод та ґрунтів, екологічні проблеми, пов’язані із забрудненням
навколишнього природного середовища;
– типові фітоценози Рівненської області – особливості формування, структуру та
видовий склад, раритетні види рослин у складі фітоценозів;
– особливості структури та видового складу орнітофауни урбанізованих
територій;
– типологію лісів Рівненщини, особливості складу та розвитку лісових екосистем;
– структуру та основні об’єкти природно-заповідного фонду Рівненської області,
особливості організації охоронного режиму;
– місцеві та регіональні екологічні проблеми.
Вихованці мають вміти:
– визначати фізичні параметри атмосфери: вологість, кількість рідких та твердих
атмосферних опадів, температуру, напрям вітру, типи хмар та хмарність, фонову
радіоактивність за допомогою радіометричного приладу «Прип’ять» ;
– визначати вміст чадного газу за методикою «Дихання міста»;
– описувати ґрунтовий профіль, визначати окремі ґрунтові горизонти та типи
ґрунтів;
– визначати колір, консистенцію, структуру та текстуру ґрунтів, рН;
– визначати швидкість течії природних водотоків;
– визначати поперечного профілю водного потоку;
– визначати органолептичні показники води (температуру, колір, запах, смак,
прозорість);
– визначати інструментальними методами рН та питому електропровідність води;
– проводити комплексну оцінку екологічного стану малої річки за системою
характерних параметрів річки та її заплави за тестом Р.В.Хімка;
– проводити гербаризацію рослин за допомогою гербарної сітки;
– визначати рослини за визначниками та колекціями;
– визначати масову частку окремих видів рослин у травостої;
– проводити дослідження фітоценозів – визначення видового складу, висоти
травостою та площі проекційного покриття за методикою програми «GLOBE»;
– виявляти раритетні види рослин за допомогою «меандрового пошуку»;
– проводити опис умов зростання, визначення щільності, кількісної, вікової та
просторової структури популяцій раритетних видів рослин;
– проводити картування популяцій рослин;
– визначати птахів за морфологічними ознаками за допомогою визначників та за
голосами;
– проводити облік птахів за методикою М.Ю. Равкіна;
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– визначати видовий склад та ярусну структуру лісових насаджень;
– визначати вік дерев за окружністю стовбура, висоту дерев за допомогою
клінометра, зімкненість крон дерев у лісі за допомогою денситометра;
– проводити комплексну оцінку екологічного стану рекреаційних зон;
– проводити фотографування природних об’єктів.
Вихованці мають набути досвід:
– оперувати понятійним апаратом в галузі екології, охорони навколишнього
природного середовища, лісознавства, агрономії, ботаніки та зоології;
– проведення досліджень окремих компонентів навколишнього природного
середовища;
– аналізу та узагальнення результатів досліджень, підготовки звітів.
Вищий рівень, другий та третій роки навчання

Навчально-тематичний план
Кількість годин

№
з/п

Теми

1.
2.

Вступ
Вибір та затвердження тем науководослідницьких робіт
Підготовка теоретичних розділів науководослідницької робіт
Опрацювання результатів досліджень
Аналіз результатів та формулювання
висновків
Складання бібліографічного списку
використаних літературних джерел
Підготовка науково-дослідницьких робіт до
захисту та публічний захист
Аналіз участі в конкурсі-захисті науководослідницьких робіт МАН
Корегування напрямів та тем науководослідницьких робіт
Підготовка чергового етапу науководослідницької діяльності
Підсумок
Разом

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.

теоретичних

практичних

усього

2
2

2

2
4

4

4

8

2
2

10
4

12
6

-

2

2

2

6

8

4

-

4

4

-

4

8

12

20

2
32

40

2
72

Зміст програми
Вступ (2 год.)
Аналіз місцевих екологічних проблем. Ознайомлення з основними вимогами до
написання учнівських науково-дослідницьких робіт.
Тема 1. Вибір та затвердження тем науково-дослідницьких робіт (4 год.)
Теоретична частина. Актуальність та практична значущість науководослідницької діяльності. Основні розділи науково-дослідницької роботи.
Практична частина. Визначення теми науково-дослідницької роботи,
визначення актуальності та практичної значущості теми.
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Тема 2. Підготовка теоретичних розділів науково-дослідницької робіт
(8 год.)
Теоретична частина. Опрацювання наукових джерел, наукової літератури.
Ознайомлення із історією попередніх досліджень.
Практична частина. Визначення основних розділів та складання плану роботи.
Написання та корегування розділу «Вступ» (мета, основні завдання, об’єкт та предмет
досліджень, формулювання робочої гіпотези.). Написання та корегування розділу
«Методика досліджень».
Тема 3. Опрацювання результатів досліджень (12 год.)
Теоретична частина. Послідовність опрацювання результатів досліджень.
Практична частина. Опрацювання результатів досліджень – складання описів,
проведення математичних розрахунків, побудова таблиць, графіків, схем, діаграм.
Написання та корегування розділу «Результати досліджень».
Тема 4. Аналіз результатів та формулювання висновків (6 год.)
Теоретична частина. Правила аналізу
результатів досліджень. Правила
формулювання висновків.
Практична частина. Аналіз результатів досліджень, формулювання
аргументованих висновків. Написання та корегування розділів «Аналіз результатів» та
«Висновки».
Тема 5. Складання бібліографічного списку використаних літературних
джерел (2 год.)
Практична частина. Складання бібліографічного списку використаних
літературних джерел.
Тема 6. Підготовка науково-дослідницьких робіт до захисту та публічний
захист (8 год.)
Теоретична частина. Правила оформлення науково-дослідницької роботи
відповідно до вимог.
Практична частина. Оформлення науково-дослідницької роботи для презентації
на конкурсі. Написання та корегування публічної доповіді, підготовка мультимедійної
презентації або стендової доповіді. Участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких
робіт МАН.
Тема 7. Аналіз участі в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН
(4 год.)
Теоретична частина. Аналіз результатів теоретичних випробувань з базової
дисципліни. Аналіз рецензій на науково-дослідницьку роботу. Аналіз публічного
захисту та участі у дискусії.
Тема 8. Корегування напрямів та тем науково-дослідницьких робіт (4 год.)
Теоретична частина. Проведення консультацій з науковцями. Визначення нових
або корегування існуючих напрямів та тем науково-дослідницьких робіт. Виявлення
можливостей вдосконалення науково-дослідницької роботи.
Тема 9. Підготовка чергового етапу науково-дослідницької
(20 год.)
Теоретична частина. Планування літньої науково-дослідницької
Визначення термінів та місця проведення досліджень. Правила
картографічним матеріалом. Методики проведення гідрологічних,
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орнітологічних, екологічних досліджень. Правила поведінки під час
проведення польових досліджень.
Практична частина. Ознайомлення із картами району досліджень, розробка
маршрутної сітки. Ознайомлення з природними умовами району досліджень. Аналіз
історії попередніх досліджень. Проведення консультацій з науковцями. Підбір методик
досліджень відповідно до обраних тем. Складання переліку та підготовка необхідних
матеріалів та обладнання. Підготовка польових журналів. Апробація обраних методик.
Підсумок (2 год.)
Підбиття підсумків.

Прогнозований результат
Вихованці мають знати:
– місцеві та регіональні екологічні проблеми;*
– основні вимоги до написання учнівських науково-дослідницьких робіт;
– правила проведення польових досліджень та експериментів за стандартними
методиками відповідно до обраної теми;
– правила ведення та оформлення польових щоденників, журналів експериментів;
– правила техніки безпеки при проведенні польових досліджень та експериментів.
*- проблема, яка опрацьовується в ході науково-дослідницької діяльності,
вивчається поглиблено.
Вихованці мають вміти:
– проводити аналіз місцевих екологічних проблем та виявляти актуальні теми
наукових досліджень в галузі екології, охорони навколишнього природного
середовища, агрономії, лісознавства, ботаніки та зоології;
– формулювати тему науково-дослідницької роботи, визначати актуальність та
практичну значущість теми, мету та основні завдання, об’єкт та предмет
досліджень, робочу гіпотезу;
– працювати з науково-методичною літературою;
– планувати та проводити польові або експериментальні дослідження за
відповідними методиками;
– вести польові щоденників;
– проводити математичні обчислення та представляти результати досліджень у
вигляді графіків, діаграм, таблиць тощо;
– аналізувати отримані результати дослідницької роботи та формулювати
обґрунтовані висновки;
– оформлювати науково-дослідницьку роботу для презентації на конкурси,
готувати стендову доповідь, мультимедійну презентацію, публічний виступ;
– презентувати власну науково-дослідницьку роботу на конкурсах, форумах,
науково-практичних конференціях.
Вихованці мають набути досвід:
– вибору актуальних напрямів наукових досліджень;
– збору інформації та вибору методик проведення досліджень відповідно до
обраної теми;
– співпраці із представниками громадських, наукових, навчальних установ;
– написання науково-дослідницької роботи;
– публічної презентації науково-дослідницької роботи;
– аналізу результатів науково-дослідницької діяльності.
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Орієнтовний список стандартних методик проведення досліджень:
– визначення екологічного стану малої річки за системою характерних параметрів
річки та її заплави за тестом Р. Хімка;
– визначення класу води за макрофітним індексом водойми;
– визначення типу забруднення водойми за макрофітами;
– визначення класу води за водними безхребетними організмами;
– дослідження екологічних характеристик лук за рослинним покривом за
методикою Л.Г. Раменського;
– визначення кормової цінності лучних травостоїв за Е. Клаппом;
– проводення обліку птахів за методикою М.Ю. Равкіна;
– проведення картування популяцій раритетних видів рослин із визначенням
кількості, щільності, вікової та просторової структури;
– визначення типів лісорослинних умов за едафічною сіткою АлексєєваПогребняка;
– визначення санітарного стану дерев за методикою Є.Г.Куликової;
– визначення екологічного стану лісових насаджень за обсягами мертвої
деревини, за якісним та кількісним складом афілофороїдних грибів;
– визначення ступеню запиленості повітря за листям дерев.

Теми науково-дослідницьких робіт вихованців Екологічного центру
Дані теми науково-дослідницьких робіт представляють основні напрями
досліджень компонентів навколишнього природного середовища Рівненської області,
проведених впродовж 2009-2016 років.
1. Оцінка екологічного стану заплавних лук р. Корчик на ділянці с. Сторожів –
с.Устя Корецького району Рівненської області в аспекті збереження природних
кормових угідь.
2. Виявлення та дослідження нових місць та особливостей зростання раритетних
видів рослин на окремих територіях Рівненської області.
3. Оцінка екологічного стану малої річки Корчик на ділянці с. Сторожів – с. Устя
Корецького району Рівненської області.
4. Сучасний стан популяції реліктового виду Хвощ великий на території ботанічної
пам’ятки природи «Хвощ великий».
5. Нові дані про хорологію та екологію регіонально рідкісних видів рослин на
території Надслучанського регіонального ландшафтного парку.
6. Оцінка екологічного стану заплавних лук р. Горинь на ділянці с. Решуцьк –
с.Хотинь в аспекті збереження природних кормових угідь.
7. Оцінка екологічного стану малої річки Стави на ділянці с. Велика Совпа –
с.Великі Селища Березнівського району Рівненської області.
8. Оцінка стану екосистеми малої річки (на прикладі нижньої частини течії
р.Корчик та р. Стави, Рівненська область).
9. Оцінка стану природних кормових угідь заплавних лук малої річки Стубелка в
межах Рівненського району.
10. Нові дані про хорологію та екологію видів родини Зозулинцеві /Orchidaceae/ на
території Рівненської області.
11. Оцінка екологічного стану малої річки Стубелка на ділянці смт. Клевань –
с.Жобрин Рівненського району.
12. Оцінка стану екосистеми малої річки (на прикладі нижньої частини течії
р.Стубелка, Рівненський район).
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13. Оцінка екологічного стану нижніх течій малих річок басейну р.
Горинь (на прикладі р. Стави та р. Стубелка, Рівненська область).
14. Оцінка стану природних кормових угідь заплавних лук р. Стубелки та заходи їх
відновлення.
15. Оцінка екологічних характеристик заплавних лук р. Стубелка методом
біоіндикації.
16. Хорологія, екологічні особливості, структура популяцій і фітосозологічні
аспекти видів родини Зозулинцеві /Orchidaceae Juss/ Рівненської області.
17. Біо-екологічні особливості видів родини Зозулинцеві /Orchidaceae Juss/ та їх
поширення на території Рівненської області.
18. Видовий склад афілофороїдних грибів лісового масиву селищ Решуцьк –
Ходоси, Рівненський район.
19. Виявлення нових місць, дослідження умов зростання та структури популяцій
регіонально рідкісних видів рослин на території Рівненського району.
20. Раритетні види флори лісового заказника місцевого значення «Урочище
«Павлівщина» та прилеглих територій.
21. Оцінка екологічного стану малої р. Стубелка та заходи її відновлення.
22. Зимуючі птахи м. Рівного.
23. Виявлення закономірностей зміни рівнів радіаційного забруднення в межах
основних типів урболандшафтів м. Рівного.
24. Визначення фітотоксичності ґрунту на території м. Рівного.
25. Дослідження кислотності ґрунту міста Рівного.
26. Якісний та кількісний аналіз сіна природних кормових угідь заплавних лук
р.Горинь на ділянці с. Олександрія – с. Волошки.
27. Оцінка екологічного стану поверхневих вод методом фітоіндикації (на прикладі
малої р. Стубелка, Рівненська область).
28. Дослідження видового складу та особливостей орнітофауни м. Рівного.
29. Біо-екологічні особливості популяцій виду Лілія лісова /Lilium martagon L./на
території Рівненського району.
30. Інвентаризація та оцінка життєвого стану вікових дерев на території м. Рівного,
розробка заходів щодо їх збереження.
31. Дослідження видового складу та особливостей орнітофауни м. Рівного та його
околиць.
32. Хорологія та оцінка життєвого стану вікових дубів /Quercus robur l./ у складі
лісових природних насаджень на території Рівненської області.
33. Першоцвіти ботанічного заказника загальнодержавного значення «Вишнева
гора».
34. Оцінка екологічного стану малої р. Кустинка та заходи її відновлення.
35. Особливості синантропізації рослинного угруповання ботанічного заказника
«Вишнева гора» та заповідного лісового урочища «Дуби».
36. Афілофороїдні гриби дубово-грабових лісів Рівненського району.
37. Видовий склад та особливості афілофороїдних грибів Дермансько-Острозького
національного природного парку.
38. Трансформація заплавних лук малих річок Рівненської області під впливом
синантропних видів (на прикладі рр. Корчик, Стави, Стубелка).
39. Біо-екологічні особливості популяцій виду Лілія лісова /Lilium martagon L./ на
території Рівненського району (доповнені дані).
40. Оцінка кормової цінності лучних угідь заплави р. Горинь на ділянці с. Решуцьк –
с.Хотинь Рівненського району.
41. Особливості видового складу антропогенного флористичного комплексу
північно-східної околиці м. Рівного.
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42. Видовий склад та особливості афілофороїдних грибів м. Рівного.
43. Особливості синантропізації лісових масивів ентомологічного заказника
місцевого значення «Колоденський».
44. Трансформація рослинних угруповань ентомологічного заказника місцевого
значення «Колоденський» під впливом синантропних видів та заходи їх
охорони.
45. Оцінка якості поверхневих вод малої річки Кустинка методом фітоіндикації.
46. Морфометричні показники та структура популяцій виду Лілія лісова /Lilium
martagon L./ на території Дермансько-Острозького національного природного
парку.
47. Консортивні зв’язки афілофороїдних грибів Рівненської області.
48. Дослідження мікофлори дубово-грабових лісів Рівненської області.
49. Трансформація заплавних лук малої річки Кустинка під впливом синантропних
видів.
50. Оцінка стану рекреаційної дигресії лісового масиву ентомологічного заказника
місцевого значення «Колоденський».
51. Оцінка ступеня забрудненості атмосферного повітря відпрацьованими газами
автомобілів на території м. Рівного.
52. Закинуті сільськогосподарські угіддя околиць м. Рівного як ділянки поширення
бур’янових рослин.
53. Виявлення нового адвентивного виду Ватяника сирійського /Asclepias syriaca
L./ на території м. Рівного.
54. Особливості видового складу птахів водно-болотних угідь Рівненського району.
55. Біо-екологічні особливості та структура популяцій виду Лілія лісова /Lilium
martagon L./ на території ботанічного заказника місцевого значення
«Бабинський ліс».
56. Особливості синантропізації рослинних угруповань дубово-грабових лісів
Рівненської області.
57. Особливості гідрологічного режиму малої р. Кустинка в період літньої межені
на ділянці с. Забороль – с. Кустин Рівненського району.

Для заміток
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Дослідження раритетних видів флори

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАРИТЕТНИХ ВИДІВ РОСЛИН,
НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЗАХОДИ ЇХ ОХОРОНИ
Збереження біологічного різноманіття є однією з головних проблем сучасності.
Будь-який вид рослин є унікальним за своїм науковим і практичним значенням, а тому
й втрата кожного з них є непоправною. У зв’язку з цим все більшої актуальності
набувають завдання збереження, охорони та відновлення раритетних видів флори.
Раритетні види – це всі види рослин, які підлягають охороні. До раритетних видів
відносяться: рідкісні, реліктові, малопоширені та вразливі види рослин.
Питання охорони раритетних видів флори вирішується нині як на міжнародному,
так і на державному рівнях. У 1948 році було створено Міжнародну спілку охорони
природи. З 1968 р. почалося інтенсивне дослідження стану зникаючих видів рослин і
тварин. Це стало стимулом вивчення й складання списків раритетних видів, як у
національному, так і в міжнародному масштабах.
Ідея створення Червоної книги належить видатному англійському зоологу
професору Пітеру Скотту. Ця книга представляє собою зібрання фактів про унікальних
мешканців нашої планети, над якими нависла загроза зникнення.
Кожна країна, на території якої знаходяться ті або інші раритетні види, має дбати
про їх збереження. Вже опубліковано 4 томи Міжнародної Червоної книги. У 1998 році
Міжнародна спілка охорони природи та природних ресурсів (IUCN – International Union
for Conservation of Nature and Natural Resource) видала офіційний глобальний
«червоний список» рідкісних і зникаючих рослин світу, який містить базову
інформацію про 33798 видів судинних рослин, які знаходяться під загрозою та
потребують заходів охорони у світовому масштабі.
У кожній країні є рослини й тварини, яким загрожує зникнення, хоча чисельність
їх в інших країнах може бути досить значною. До Міжнародної Червоної книги вони не
заносяться. В зв’язку з цим створюються Національні Червоні книги.
Історія створення Червоної книги України бере початок із 1978р., коли вийшла
книга В.І. Чопика «Редкие и исчезающие растения Украины». Вона стала основою для
першого видання Червоної книги УРСР, яке було здійснене у 1980 р. До неї були
занесені 151 вид судинних рослин.
У жовтні 1992 р. було прийняте Верховною Радою України «Положення про
Червону книгу України». Згідно цього положення Червона книга України є основним
державним документом, у якому містяться узагальнені відомості про сучасний стан
видів тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення, та заходи щодо їх
збереження й науково-обгрунтованого відтворення. У 1996 р. здійснене друге видання
Червоної книги України, а в 2009 р. – третє видання.
Раритетні види Рівненської області нараховують 241 вид із 75 родин, що складає
16 % від загального числа видів, які наводяться для області в цілому.
Із рослин, що підлягають охороні на місцевому рівні, за числом видів переважають
родини – Осокові, Рдесникові, Айстрові, Тонконогові, Жовтецеві, Бобові та Гвоздичні, а
також роди – Рдесник і Осока. Тут також багато, мало - та одновидових родин і родів.
Біля половини раритетних видів флори Рівненської області мають досить
обмежене поширення й відомі з одного або небагатьох місцезростань. До таких видів,
насамперед, відносяться: молодильник озерний, сон чорніючий, хамедафна чашкова,
ломикамінь болотний, людвігія болотна, щитолистник звичайний, тофільдія
чашечкова, хамарбія болотна, всі види зозулинців, ковила вузьколиста, ломикамінь
зернистий, фітеума колосиста та багато інших. За умовами зростання та ценотичною
приуроченістю більшість раритетних видів області належать до фітоценозів лісу, боліт
та сирих луків, які найбільше зазнають впливу внаслідок загальнокліматичних змін.
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Важливе значення має стан охоплення раритетних видів охороною. На території
Рівненської області зростає 88 видів судинних рослин, що увійшли до третього
видання «Червоної книги України».

Перелік рослин «Червоної книги України», що зростають
на території Рівненської області

1. Аконіт опушеноплодий /Aconitum lasiocarpum (Rchb.)/
2. Альдрованда пухирчаста /Aldrovanda vesiculosa L./
3. Астрагал піщаний /Astragalus arenarius L./
4. Баранець звичайний /Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart./
5. Береза низька /Betula humilis Schrank/
6. Береза темна /Betula obscura A.Kotula/
7. Борідник паростковий /Jovibarba sobolifera (Sims.) Opiz/
8. Булатка великоквіткова /Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce/
9. Булатка довголиста /Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch. /
10. Булатка червона /Cephalanthera rubra (L.) Rich./
11. Верба лапландська /Salix lapponum L./
12. Верба Старке /Salix starkeana Willd./
13. Верба чорнична /Salix myrtilloides L./
14. Відкасник татарниколистий /Carlina onopordifolia Besser ex DC./
15. Вовче лико пахуче (боровик) /Daphne cneorum L./
16. Гвоздика несправжньопізня /Dianthus pseudoserotinus Błocki/
17. Гніздівка звичайна /Neottia nidus-avis (L.) Rich./
18. Глевчак однолистий (малаксис однолистий)/Malaxis monophyllos (L.) Sw./
19. Горицвіт весняний /Adonis vernalis L./
20. Гронянка багатороздільна /Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr./
21. Гудієра повзуча /Goodyera repens (L.) R.Br./
22. Жировик Льозеля /Liparis loeselii (L.) Rich./
23. Жостір фарбувальний /Rhamnus tinctoria Waldst. et Kit./
24. Журавлина дрібноплода /Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr./
25. Зелениця сплюснута /Diphasiastrum complanatum (L.) Holub/
26. Зелениця Цайллера /Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub/
27. Зіновать Пачоського /Chamaecytisus paczoskii (V. Krecz.) Klásk./
28. Зозулинець шоломоносний /Orchis militaris L./
29. Зозулині сльози яйцеподібні /Listera ovata (L.) R.Br./
30. Зозулині черевички справжні /Cypripedium calceolus L./
31. Зозульки м'ясочервоні (пальчатокорінник м'ясочервоний) /Dactylorhiza incarnata
32.
33.
34.
35.

(L.) Soó/
Зозульки плямисті (пальчатокорінник плямистий) /Dactylorhiza maculata (L.) Soό/
Зозульки травневі (пальчатокорінник травневий) /Dactylorhiza majalis (Rchb.)
P.F.Hunt et Summerhayes s.l./
Зозульки Фукса (пальчатокорінник Фукса) /Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó/
Клокичка периста /Staphylaea pinnata L./
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Ковила волосиста /Stipa capillata L./
Ковила пірчаста /Stipa pennata L./
Комоничок зігнутий /Succisella inflexa (Kluk) G. Beck/
Конюшина червонувата /Trifolium rubens L./
Коральковець тричінадрізаний /Corallorhiza trifida Châtel./
Коручка болотна /Epipactis palustris (L.) Crantz/
Коручка темно-червона /Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser/
Коручка чемерникова /Epipactis helleborine (L.) Crantz/
Косарики черепитчасті /Gladiolus imbricatus L./
Костриця блідувата /Festuca pallens Host./
Лілія лісова /Lilium martagon L./
Ломикамінь болотний /Saxifraga hirculus L./
Ломикамінь зернистий /Saxifraga granulata L./
Любка дволиста /Platanthera bifolia (L.) Rich./
Любка зеленоквіткова /Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb./
М'якух болотний (хаммарбія болотна) /Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze/
Меч-трава болотна /Cladium mariscus (L.) Pohl/
Місячниця оживаюча (лунарія оживаюча) /Lunaria rediviva L./
Молодильник озерний /Isoëtes lacustris L./
Молочай волинський /Euphorbia volhynica Besser ex Racib./
Осока дводомна /Carex dioica L./
Осока Девелла /Carex davalliana Smith/
Осока затінкова /Carex umbrosa Host/
Осока тонкокореневищна /Carex chordorrhiza Ehrh./
Осока торфова /Carex heleonastes Ehrh./
Осока Хоста /Carex hostiana DC./
Півники сибірські /Iris sibirica L./
Підсніжник білосніжний (підсніжник звичайний) /Galanthus nivalis L./
Плавун щитолистий /Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze/
Плаун річний Lycopodium annotinum L./
Плаунець заплавний (лікоподієлла заплавна) /Lycopodiella inundata (L.) Holub/
Плодоріжка блощична (зозулинець блощичний) /Anacamptis coriophora (L.) R.M.
Bateman/
Плодоріжка салепова (зозулинець салеповий) /Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman/
Псевдорхіс білуватий (лейкорхіс білуватий) /Pseudorchis albida (L.) A./
Пухирник малий /Utricularia minor L./
Росичка англійська (росичка довголиста) /Drosera anglica Huds./
Росичка середня /Drosera intermedia Hayne/
Сашник іржавий /Schoenus ferrugineus L./
Сверція багаторічна (бешишниця багаторічна) /Swertia perennis L./
Ситник бульбистий /Juncus bulbosus L./
Ситняг сосочкоподібний /Eleocharis mamillata Lindb. f./
25

Від малого відкриття до великої науки

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Скополія карніолійська /Scopolia carniolica Jacq./
Смілка литовська /Silene lithuanica Zapał./
Сон лучний (сон чорніючий) /Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s.l./
Сон розкритий /Pulsatilla patens (L.) Mill. s.l./
Товстянка звичайна /Pinguicula vulgaris L./
Тофільдія чашечкова /Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb./
Хамедафна чашечкова /Chamaedaphne calyculata (L.) Moench/
Цибуля ведмежа (черемша) /Allium ursinum L./
Шейхцерія болотна /Scheuchzeria palustris L./
Шолудивник королівський /Pedicularis sceptrum-carolinum L./
Язичник сибірський (буковинський, український) /Ligularia sibirica CASS./
Язичок зелений /Coeloglossum viride (L.) C. Hartm./

Окремі види рослин підлягають регіональній охороні. До них належать регіонально
рідкісні види рослин, які мають обмежене поширення та малочисельні популяції на
певній території.
Згідно із рішенням Рівненської обласної ради від 27 березня 2009 року за № 1196
затверджено перелік із 64 регіонально рідкісних видів і таких, що перебувають під
загрозою зникнення на території Рівненської області. Перелік підготували завідувач
міжвідомчою комплексною лабораторією наукових основ заповідної справи НАН
України та Мінприроди України, докт. біол. наук, проф. Андрієнко Т.Л. та науковий
співробітник лабораторії, канд. біол. наук Прядко О.І.
На даний час готуються матеріали для внесення у перелік нових видів регіонально
рідкісних видів рослин, з якими він налічуватиме понад 200 видів.

Перелік регіонально рідкісних видів і таких, що перебувають під
загрозою зникнення на території Рівненської області
Аконіт шерстистовустий /Aconitum
lasiostomum/
Анемона лісова Anemone sylvestris/
Аспленій волосовидний /Asplenium
trichomanes/
Аспленій муровий /Asplenium rutamuraria/
Аспленій північний /Asplenium
septentrionale/
Багаторядник Брауна /Polystichum bгаипії/
Багаторядник шипуватий /Polystichum
aculeatum/
Валеріана цілолиста /Valeriana
simplicifolid/
Вишня степова /Cerasus fruticosa/
Вужачка звичайна /Ophyoglossum
vulgatiim/

Вільха сіра /Alnus іпсапа/
Гвоздика Фішера /Dianthus fischeri/
Герань темна /Geranium phaeum/
Голокучник дубовий (Gymnocarpium
dryopteris)
Еремогоне скельна/Eremogone saxatilis/
Голокучник Роберта /Gymnocarpium
robertianum/
Дзвоники оленячі /Campanula cervicaria/
Живокіст Бессера /Symphytum besseri/
Жимолость пухната /Lonicera xylosteum/
Звіробій сланкий /Hypericum humifusum/
Зіновать регенсбурська /Chamaecytisus
ratisbonensis/
Їжача голівка мала /Sparganium minimum/
Кадило сарматське /Melittis sarmatica/
Калачики вирізані /Malva excisa/
26

Дослідження раритетних видів флори

Келерія велика /Koeleria grandis/
Кизильник чорноплідний /Cotoneaster
melanocarpus/
Китятки гіркуваті /Polygala amarella/
Клопогін європейський /Cimicifuga
europaea/
Купальниця європейська /Trollius
europaeus/
Льон жовтий /Linum flavum/
Мучниця звичайна /Arctostaphylos uvaursi/
Незабудка литовська /Myosotis lithuanica/
Одноквітка звичайна /Moneses uniflora/
Орлики звичайні /Aquilegia vulgaris/
Осока багнова /Carex limosa/
Осока волотиста /Carex paniculata/
Осока Гартмана /Carex hartmanii/
Осока низька /Carex humilis/
Осока повисла /Carex flacca/
Осока Хоста /Carex hostiana/
Первоцвіт високий /Primula elatior/
Тисдалія голостебла /Teesdalia nudicaulis/
Фегоптерис з'єднуючий /Phegopteris
connectilis/
Фіалка гола /Viola rupestris/
Фітеума колосиста /Phyteuma spicatum/
Хвощ великий /Equisetum telmateia/
Хвощ рябий /Equisetum variegatum/

Плющ звичайний /Hedera helix/
Ринхоспора біла /Rhynchospora alba/
Рододендрон жовтий /Rhododendron
luteum/
Росичка круглолиста /Drosera rotundifolia/
Самосил гірський /Teucrium montanum/
Синюха голуба /Polemonium caeruleum/
Смородина блискуча /Ribes lucidum/
Таволга середня/Spiraea media/
Сонцецвіт звичайний /Helianthemum
nummularium/
Сонцецвіт яйцевидний /Helianthemum
ovatum/
Стародуб широколистий /Laserpitium
latifolium/
Страусове перо звичайне /Matteuccia
struthiopteris/
Тирлич звичайний /Gentiana
pneumonanthe/
Тирлич хрещатий /Gentiana cruciata/
Цирцея середня /Circaea intermedia/
Шоломниця висока /Scutellaria altissima/
Щитник австрійський /Dryopteris
austriaca/
Щитник гребенястий /Dryopteris cristata/

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РАРИТЕТНИХ ВИДІВ ФЛОРИ НА ТЕРИТОРІЇ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У історичному розрізі вивчення видового складу раритетних рослин проводилося
під час дослідження таких природно-географічних регіонів, як Волинське Полісся, Мале
Полісся, Волино-Подільська височина. До 1939 р. територія Рівненської області, що
входила на той час до складу Польщі, досліджувалась переважно польськими та
західноєвропейськими вченими. У першій половині ХІХ ст. флору Волинського Полісся
вивчав відомий природознавець В.Г. Бессер, який, зокрема, відвідав Рівненський,
Острозький і Дубенський повіти. Частково свої флористичні дослідження проводив тут
і А.Л. Андржійовський. Із учених другої половини ХІХ ст. і початку ХХ ст., які вивчали
флору на території нинішньої Рівненської області, варто назвати А.С. Роговича, І.Ф.
Шмальгаузена, В.В. Монтрезора, Й.К. Пачоського, Г.І. Танфільєва, Н.А. Троїцького. У
працях цих учених є окремі відомості й про види зозулинцевих, зокрема й тих,
зростання яких нині не підтверджується.
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Із праць польських учених початку ХХ століття слід назвати Йозефа Панека, який
при вивченні флори передусім приділяв увагу раритетним видам рослин і незвичайній
рослинності нашого регіону. У фондах Рівненського та Волинського обласних
краєзнавчих музеїв зберігається чимало гербарних зразків, які були зібрані ним у
різних частинах території Рівненської області.
У 50-60 ті роки ХХ ст. вітчизняними вченими активно вивчалися природні ресурси
України, у тому числі й рослинний світ. Ботанічні дослідження охоплювали переважно
північні райони території нашої області. Вивченню боліт присвячені праці А.І.
Барбарича, Г.Ф. Бачуриної, Є.М. Брадіс, А.І. та Григори І.М. У цих працях значна увага
приділена саме видам рослин, які зростають на болотах, заболочених і сирих луках, у
болотистих лісах. Особлива увага звернута саме на раритетні види флори, зокрема й на
болотні види орхідей, обгрунтована необхідність їх охорони.
Рідкісні та малопоширені види рівненської флори тривалий час вивчалися
науковцями Інституту ботаніки НАН України під керівництвом доктора біологічних
наук Т.Л. Андрієнко. Результати досліджень знайшли своє відображення у колективній
праці Т.А. Андрієнко, Г.М. Антонової, А.В. Єршова «Край лісів та імлистих боліт», де
наведений список видів рослин, віднесених до на 4 категорій, що підлягають охороні на
території області. Матеріали про результати досліджень флори південної частини
нашої області та прилеглих територій були узагальнені в монографії Б.В. Заверухи
«Флора Волино-Подолии и ее генезис», поліської частини – у працях Т.Л. Андрієнко,
Ю.Р. Шеляг-Сосонка «Растительный мир Украинского Полесья в аспекте его охраны», а
також Ю.Р. Шеляг-Сосонка, Т.Л. Андрієнко, І.Х. Удри «Рослинність «Надслучанської
Швейцарії», Т.Л. Андрієнко, Г.М. Антонової «Флористичні знахідки на Ровенщині», Т.Л.
Андрієнко О.І. Прядко «Нові місцезнаходження рідкісних видів на Українському
Поліссі».
Чимало уваги вивченню раритетних видів рівнинної частини України, передусім
компонентів лісів та остепнених лук, приділяв В.І. Мельник. У його одноосібних та
колективних працях наведена інформація про раритетні види рослин Рівненщини:
«Флористичні знахідки на Українському Поліссі», «Орхідеї долини річки Замчисько на
Поліссі. Охорона і культивування орхідей», «Рослинний покрив Острозької долини та
його охорона». Із інших учених, які займалися вивченням раритетних видів на
території нашої області, варто назвати В.Г. Cобка, В.К. Терлецького «Нові
місцезнаходження рідкісних видів на Західному Поліссі», В.Л. Шевчика «Нові дані про
поширення деяких рідкісних видів флори Західного Полісся», А.В. Шумілову «Рідкісні
види флори Малого Полісся (України)».
Інформація про раритетні види рослин, зокрема й на території Рівненщини,
вміщена в декількох монографічних роботах та науково-популярних виданнях:
«Изменение растительности и флоры болот УССР под влиянием мелиорации (Л.С.
Балашов, Т.Л. Андриенко, А.І. Кузмичев, І.М. Григора), «Редкие виды флоры равнинных
лесов Украины» (Мельник В.І.), «Смарагдові перлини Волині» (Філіпенко А.Б.,
Терлецький В.К., Собко В.Г.), «Хорология флоры Украины» (А.І. Барбарич, Д.Н.
Доброчаева, О.Н. Дубовик). Інформація про раритетні види рослин на території
Рівненської області наведена у працях В.О. Володимирця «Нові дані про хорологію
раритетних видів флори на території поліської частини Рівненської області. Проблеми
Західного Полісся», «Нові знахідки раритетних видів флори на території поліської
частини Рівненської області», «Раритетні види флори заплави нижньої течії р. Ікви
(Млинівський р-н, Рівненська обл.)».
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Помітний внесок у вивчення хорології видів орхідей західних областей
України зробив львівський ботанік М.М. Загульський. Результати своїх досліджень
учений відобразив у дисертаційній роботі «Хорологія орхідей західних регіонів
України», опрацювавши великий гербарний матеріал i провівши чимало власних
експедицій. Окремої уваги заслуговує наукова діяльність колишнього завідувача
вiддiлом природи Рiвненського обласного краєзнавчого музею Г.М. Антонової. При її
безпосередній участи щорічно організовувались ботанiчнi експедиції та виїзди на
територію усіх адміністративних районів область. За період її діяльності було зібрано
багатий гербарний матеріал, який нараховує понад 500 гербарних листів.
Багато раритетних видів рослин було зареєстровано ботаніками при створені
Надслучанського регіонального ландшафтного парку та вивченні його флори.
Результати досліджень було відображено у праці Ю.М. Грищенка «Наукові дослідження
на території Надслучанського регіонального ландшафтного парку. Актуальні проблеми
створення Надслучанського регіонального ландшафтного парку та перспективи їх
вирішення». Представники раритетних видів рослин наводяться для території
Рівненського природного заповідника у праці Волошинової Н.О., Бачука В.А., Грищенка
Ю.М. «Заповідний край лісів, боліт, озер». На території Дермансько-Острозького
національного парку дослідження раритетних видів проводив О.Т. Кузярін.
На початку ХХІ століття інформація про рідкісні та зникаючі види флори
Волинського Полісся була узагальнена О.І. Баранським «Рідкісні та зникаючі види
флори Волинського Полісся (хорологія, еколого-ценотичні особливості, охорона)».
Созологічна характеристика флори Волинської височини, що включає лісостепову
частину Рівненської області, проаналізована І.І. Кузьмішиною у її дисертаційній роботі
«Флора Волинської височини, її антропічна трансформація та охорона».

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
Мета досліджень полягає у з’ясуванні закономірностей географічного
поширення, еколого-ценотичних особливостей раритетних видів рослин, встановленні
сучасної структури їхніх популяцій.

Завдання:

–
–
–
–

виявити місця та описати природно-екологічні умови зростання популяцій
раритетних видів рослин;
визначити кількісний склад та вікову структуру популяцій;
визначити межі популяції та провести її картування;
виявити види господарської діяльності людини та оцінити їх потенційний вплив
на стан популяцій.

Методи та методики досліджень. Під час польових досліджень
використовують візуальний, флористичний, геоботанічний, інструментальний та
соціологічний методи.
При виявленні популяцій раритетних видів рослин проводять їх фітоценотичні
описи, а саме:
– опис місць зростання популяції на основі визначення особливостей рельєфу
місцевості та природних умов за методикою Програми «GLOBE»;
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встановлення видового складу угруповання рослин (за атласами-визначниками
«Трав’янисті рослини України», «Шкільний визначник рослин», «Определитель
высших растений Украины», «Атлас рослин-індикаторів і типів лісорослинних умов
Українського Полісся»);
– визначення типу лісорослинних умов на основі побудови індикаторних спектрів
рослин за переліком видів живого надґрунтового покриву з характеристикою їх
рясності, рівномірності поширення на площі, життєдайності та росту з
використанням едафічної сітки «Алексєєва-Погребняка»;
– збір супутніх рослин у гербарій (із використанням гербарної сітки) та макрозйомка
раритетних видів рослин;
– визначення висоти травостою (за допомогою рулетки), проекційного покриття
травостою (за допомогою рамки 1м x 1м) та зімкнутості крон дерев у лісі (за
допомогою денситометра);
– підрахунок числа особин раритетних видів рослин у популяції.
Визначення вікової структури популяцій раритетних видів рослин проводять на
основі їх морфологічних ознак із урахуванням присутності та ступеня розвитку
вегетативних і генеративних органів рослини: j – ювенільний стан (молоді рослини з 13 недорозвинутими листками), im – іматурний (дорослі рослини з 4-7 нормально
розвиненими листками, але відсутніми генеративними органами), g – генеративний
(дорослі рослини з нормально розвиненими генеративними органами).
Картування місцезростання популяції проводять наступними методами: по
квадратах, суцільним методом та методом від базису. Найбільш доступним методом є
картування методом від базису. Для цього визначають межі популяції виду і одночасно
нумерують всі особини досліджуваного виду. Для мічення рослин можна
використовувати власноруч виготовлені прапорці із порядковими номерами. За базис
використовують дві опорні точки, які на місцевості позначають кілочками. Одну
опорну точку позначають як точку А, іншу – В. Опорні точки розміщують з одного боку
ділянки, зайнятої популяцією так, щоб перпендикуляри, проведені із опорних точок,
не перетинали популяційне поле. Відстань між опорними точками вимірюється та
заноситься у польовий журнал. Далі від кожної рослини (№ 1, 2….Х) визначають
відстані до обох опорних точок (А1, В1; А2, В2;….; АХ, ВХ). Результати заносять у
таблицю польового журналу. Для створення карти просторової структури популяції
використовують міліметровий папір. Обирають масштаб, у цьому масштабі наносять
дві опорні точки. Далі наносять на карту місцерозташування рослин. Для цього у точку
А встановлюють циркуль і на відстань А1 (для першої рослини) креслять дугу.
Аналогічно із точки В креслять дугу на відстань В1. Перетин дуг визначає
місцерозташування рослини № 1. Таку процедуру виконують для всіх досліджених
рослин.
Оцінку впливу господарської діяльності людини проводять за допомогою
візуального обстеження території та спілкування з місцевими жителями.
Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень
можна використовувати для створення загальної бази місць зростань видів, які
занесені до «Червоної книги України» та відображені в її новому виданні; при створенні
загальної бази раритетних видів рослин області; при закладанні бази моніторингових
досліджень за станом популяцій виявлених раритетних видів; при оформленні
наукового обґрунтування щодо внесення окремих видів до «Переліку регіонально
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території
області»; для обґрунтування створення та розширення меж об’єктів природнозаповідного фонду області та доповнення списків раритетних видів рослин на таких
територіях.
–
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
В ході польових досліджень педагоги та вихованці Екологічного центру виявили
та описали популяції 41 виду регіонально рідкісних рослин Рівненської області,
популяції 13 видів рослин Червоної книги України.

Популяції раритетних видів рослин на території Рівненської області,
досліджені у 2009-2016 роках.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Аспленій волосовидний /Asplenium trichomanes L./ – територія ДерманськоОстрозького національного природного парку, Здолбунівський район; східна
околиця с. Майдан Березнівського району, територія Надслучанського
регіонального ландшафтного парку.
Фітеума колосиста /Phyteuma spicatum L./ – східна околиця с. Соснове, східна
околиця с. Майдан, західна околиця с. Маринин Березнівського району, територія
Надслучанського регіонального ландшафтного парку; східна околиця
с.Франкополь Корецького району (виявлена вперше); північно-східна околиця
с.Буща
Здолбунівського
району,
територія
Дермансько-Острозького
національного природного парку.
Страусове перо звичайне /Matteuccia struthiopteris (L.) Tod./ – західна та східна
околиця с. Майдан Березнівського району, територія Надслучанського
регіонального ландшафтного парку.
Первоцвіт високий /Primula elatior L./ – східна околиця с. Соснове
Березнівського району, територія Надслучанського регіонального ландшафтного
парку.
Хвощ зимуючий /Equisetum hiemale L./ – західна околиця с. Маринин
Березнівського району, територія Надслучанського регіонального ландшафтного
парку.
Проліска дволиста /Scilla bifolia L./ – східна околиця с. Соснове Березнівського
району, територія Надслучанського регіонального ландшафтного парку (виявлена
вперше).
Нечуй-вітер оранжево-червоний /Нieracium aurantiacum L./ – західна околиця
с. Франкополь Корецького району (виявлена вперше).
Анемона лісова /Аnеmone sylvestris L./ – північна околиця с. Бармаки
Рівненського району, територія заповідного лісового урочища «Бармаківське».
Кадило сарматське /Melitis sarmatica Klok/ – західна околиця с. Новостав,
західна околиця с. Олишва Рівненського району (виявлена вперше); північна
околиця с. Суськ Костопільського району (виявлена вперше).
Грушанка середня /Pyrola media L./ – західна околиця с. Новостав Рівненського
району (виявлена вперше).
Сусак зонтичний /Butomus umbellatus L./ – західна околиця с. Новостав
Рівненського району (р. Стубелка) (виявлена вперше); західна околиця с. Забороль
Рівненського району (р. Кустинка) (виявлена вперше); південно-східна околиця
с.Кустин Рівненського району (р. Кустинка) (виявлена вперше); південна околиця
м. Рівного (оз. Басів Кут).
Водяний жовтець закручений /Batrachium Circinatu (Sibth.) Spach/ – західна
околиця с. Руда Красна Рівненського району (р. Стубелка) (виявлена вперше);
західна околиця с. Забороль Рівненського району (р. Кустинка)(виявлена вперше).
Вовче тіло болотне /Comarum palustre L./ – східна околиця с. Городок
Рівненського району, територія ботанічної пам’ятки природи «Острів».
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14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

Глечики жовті /Nuphar luteum (L.) Smith./ – південна околиця с. Новостав
Рівненського району (р. Стубелка); західна околиця с. Руда Красна Рівненського
району (виявлені вперше); північно-західна околиця с. Сергіївка Рівненського
району (р. Кустинка).
Осока низька /Carex humilis Leyss./ – північно-західна околиця с. Шпанів
Рівненського району, територія лісового заказника місцевого значення «Урочище
« Павлівщина» (виявлена вперше).
Півники угорські /Iris hungarica Waldst. et Kit./ – західна околиця с. Городок,
територія ботанічної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Вишнева
гора»; північна околиця с. Бармаки Рівненського району, територія заповідного
лісового урочища «Бармаківське».
Щитник австрійський /Dryopteris austriaca auct. (Jacq.) Woyn./ – західна
околиця смт. Оржів Рівненського району (виявлена вперше).
Астрагал еспарцетовий /Astragalus onobrychis L./ – північно-західна околиця
с.Шпанів Рівненського району, територія лісового заказника місцевого значення
«Урочище «Павлівщина»(виявлена вперше).
Конюшина альпійська /Trifolium alpestre L./ – північна околиця с. Сторожів
Корецького району (виявлена вперше).
Герань криваво-червона /Geranium sanguineum L./ – північно-західна околиця
с. Шпанів Рівненського району, територія лісового заказника місцевого значення
«Урочище «Павлівщина» (виявлена вперше).
Вишня степова /Cerasus fruticosa PalL./ – західна околиця с. Городок
Рівненського
району,
територія
ботанічної
пам’ятки
природи
загальнодержавного значення «Вишнева гора».
Оман мечолистий /Inula ensifolia L./ – північно-західна околиця с. Шпанів
Рівненського району, територія лісового заказника місцевого значення «Урочище
«Павлівщина» (виявлена вперше).
Перестріч польовий /Melampyrum arvense L./ – північно-західна околиця
с.Шпанів Рівненського району, територія лісового заказника місцевого значення
«Урочище «Павлівщина» (виявлена вперше).
Жимолость пухната /Lonicera xylosteum L./ – північно-західна околиця с. Шпанів
Рівненського району, територія лісового заказника місцевого значення «Урочище
« Павлівщина».
Еспарцет піщаний /Onobrychis arenaria (Kit.) DC./ – північно-західна околиця
с.Шпанів Рівненського району, територія лісового заказника місцевого значення
«Урочище «Павлівщина» (виявлена вперше).
Чебрець Маршалла /Thymus marschallianus L./ – північно-східна околиця
с.Великий Олексин Рівненського району (виявлена вперше).
Льон багаторічний /Linum perenne L./ – північно-західна околиця с. Шпанів
Рівненського району, територія лісового заказника місцевого значення «Урочище
«Павлівщина» (виявлена вперше).
Сонцецвіт яйцевидний /Helianthemum ovatum Mill./ – північно-західна околиця
с. Шпанів Рівненського району, територія лісового заказника місцевого значення
«Урочище «Павлівщина» (виявлена вперше).
Конюшина альпійська /Trifolium alpestre L./ – північно-західна околиця
с.Шпанів Рівненського району, територія лісового заказника місцевого значення
«Урочище Павлівщина» (виявлена вперше); північна околиця с. Сторожів
Корецького району (виявлена вперше); західна околиця с. Волошки Рівненського
району (виявлена вперше).
Дивина фіолетова /Verbascum рhoeniceum L./ – північно-західна околиця
с.Шпанів Рівненського району, територія лісового заказника місцевого значення
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31.
32.
33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

«Урочище «Павлівщина» (виявлена вперше); північна околиця с. Бармаки
Рівненського району, територія заповідного лісового урочища «Бармаківське».
Аґрус відхилений /Grossularia reclinata L./ – північно-західна ідна околиця
с.Шпанів Рівненського району, територія лісового заказника місцевого значення
«Урочище «Павлівщина».
Льонолисник льонолистий /Thesium linophyllon L./ – північно-західна околиця
с. Шпанів Рівненського району (виявлена вперше), північна околиця с. Бармаки
Рівненського району, територія заповідного лісового урочища «Бармаківське».
Рівноплідник рутвицевидний /Isopyrum thalictroides L./ – північно-західна
околиця с. Шпанів Рівненського району, територія лісового заказника місцевого
значення «Урочище «Павлівщина» (виявлена вперше); західна околиця с. Городок
Рівненського району, територія ботанічної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Вишнева гора».
Тимофіївка степова /Phleum phleoides (L.)Karsten/ – північно-західна околиця
с.Шпанів Рівненського району, територія лісового заказника місцевого значення
«Урочище «Павлівщина» (виявлена вперше).
Суховершки великоквіткові /Prunella grandiflora (L.) Jacq/ – північно-західна
околиця с. Шпанів Рівненського району (виявлена вперше); північна околиця
с.Бармаки Рівненського району, територія заповідного лісового урочища
«Бармаківське».
Смовдь Любименка /Peucedanum lubimenkoanum Kotov/ – північно-західна
околиця с. Шпанів Рівненського району, територія лісового заказника місцевого
значення «Урочище «Павлівщина».
Хвощ великий /Equisetum telmateia Ehrh./ – південна околиця с. Решуцьк
Рівненського району, територія ботанічної пам’ятки природи місцевого значення
«Хвощ великий».
Теліптеріс болотяний /Thelypteris palustris Schott / – північна околиця с. Малий
Житин Рівненського району; північно-західна околиця с. В. Олексин Рівненського
району.
Звіробій чотиригранний/Hypericum tetrapterum Fr./ – західна околиця
с.Забороль Рівненського району (р. Кустинка) (виявлена вперше).
Водяний різак алоевидний /Stratiotes aloides L./ – південно-східна околиця
с.Голишів Рівненського району (р. Стубелка); північна околиця с. Малий Житин
Рівненського району (р. Кустинка).
Жовтець язиколистий /Ranunculus lingua L./ – північна околиця с. Малий
Житин Рівненського району; західна околиця с. Кустин Рівненського району
(виявлені вперше).
Горицвіт весняний /Adonis vernalis L./ – північно-західна околиця с. Шпанів
Рівненського району, територія лісового заказника місцевого значення «Урочище
«Павлівщина» (виявлена вперше); західна околиця с. Городок, територія
ботанічної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Вишнева гора»;
північна околиця с. Бармаки Рівненського району, територія заповідного лісового
урочища «Бармаківське».
Пальчатокорінник м’ясочервоний /Dactylorhiza incarnata (L.) Soy/ – північна
околиця с. Новостав (виявлена вперше), західна околиця с. Зозів (виявлена вперше),
східна околиця с. Городок, східна околиця с. Забороль (виявлена вперше), с. Кустин
(виявлена вперше), північно-східна околиця с. Хотинь, західна околиця с. Решуцьк,
східна околиця с. Застав’я (виявлена вперше), північно-західна околиця с. Шпанів
Рівненського району; західна околиця с. Дюксин Костопільського району
(виявлена вперше); південна околиця с. Велика Совпа Березнівського району
(виявлена вперше); східна околиця с. Франкополь Корецького району (виявлена
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50.
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вперше); західна околиця с. Петраківщина, північно-західна околиця с. Будераж
Здолбунівського району (виявлені вперше); західна околиця с. Бабин Гощанського
району (виявлена вперше); південно-західна околиця м. Рівного.
Пальчатокорінник травневий /Dactylorhiza majalis (Rchb.)/ – північно-західна
околиця с. Шпанів Рівненського району (виявлена вперше).
Пальчатокорінник плямистий /Dactylorhiza maculata (L.) Soό/ – західна
околиця с. Більчаки (хутір Філімони) Березнівського району (виявлена вперше);
південна околиця с. Соснове (хутір Папірня) Березнівського району (виявлена
вперше); західна околиця с. Решуцьк Рівненського району.
Пальчатокорінник блідо-жовтий /Dactylorhiza ochroleuca (Wustn. еx Boll.)/ –
південно-східна околиця с. Городок Рівненського району Рівненської області,
територія ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Острів» (виявлена
вперше).
Зозулині сльози яйцеподібні /Listera оvate (L.) R.Br./ – південно-східна околиця
с. Городок Рівненського району, територія ботанічної пам’ятки природи місцевого
значення «Острів» (виявлена вперше).
Ковила пірчаста /Stipa pennata L./ – південно-східна околиця с. Городок,
територія ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Острів» (виявлена
вперше); північно-західна околиця с. Шпанів Рівненського району, південна
околиця с. Бармаки Рівненського району, територія заповідного лісового урочища
«Бармаківське».
Лілія лісова /Lilium martagon L./ – північна околиця с. Новостав Рівненського
району (виявлена вперше), західна околиця с. Олишва Рівненського району
(виявлена вперше); західна околиця с. Бабин Гощанського району, територія
ботанічного заказника місцевого значення «Бабинський ліс»; західна околиця
с.Буща
Здолбунівського
району,
територія
Дермансько-Острозького
національного природного парку; південно-східна околиця с. Корнин
Здолбунівського району, територія ботанічного заказника місцевого значення
«Корнинський»; північна околиця с. Суськ Костопільського району, територія
ботанічного заказника загальнодержавного значення «Суський»; північно-східна
околиця с. Колоденка Рівненського району, територія ентомологічного заказника
місцевого значення «Колоденський» (виявлена вперше).
Коручка чемерникова /Epipactis helleborine (L.) Crantz./ – західна околиця
с.Кустин, північно-західна околиця с. Сергіївка Рівненського району (виявлені
вперше); південна частина м. Рівного (поблизу оз. Басів Кут); центральна частина
м. Рівного (біля Палацу дітей та молоді); східна околиця м. Рівного.
Гніздівка звичайна /Neottia nidus-avis (L.) Rich./ – західна околиця с. Маринин
Березнівського району, територія Надслучанського регіонального ландшафтного
парку; західна околиця с. Новостав Рівненського району; східна околиця
с.Порозове Рівненського району, територія заповідного лісового урочища
«Порозівське».
Любка дволиста /Platanthera bifolia (L.) Rich/ – східна околиця с. Порозове
Рівненського району, територія заповідного лісового урочища «Порозівське»,
західна околиця с. Новостав Рівненського району (виявлена вперше).
Любка зеленоквіткова /Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb./ – західна
околиця с. Новостав Рівненського району (виявлена вперше).
Баранець звичайний /Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart./ – західна
околиця смт. Оржів Рівненського району (виявлена вперше).
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОРНІТОФАУНИ
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ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ ПТАХІВ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ ТА
НЕОБХІДНІСТЬ ОХОРОНИ
Птахи є важливими складовими різноманітних екосистем, входять до ланцюгів
живлення та здійснюють безпосередній вплив на екосистеми. Деякі птахи, що
живляться нектаром, є важливими запилювачами рослин, а в окремих випадках –
єдиними запилювачами. Багато видів, що живляться плодами, відіграють важливу роль
у поширенні насіння. Особливе місце займають ті види птахів, які залишаються в нашій
місцевості весь рік, вони здатні знищити надмірне розмноження шкідників, перш за все
у початковій стадії їх розвитку. Комахоїдні птахи, як правило, корисні для рослин,
оскільки живляться личинками різних комах, що завдають рослинам великої шкоди.
Особливо значну кількість комах поїдають горобцеподібні, приносячи величезну
користь сільському й лісовому господарству.
Птахи мають певні особливості, що полягають у типі живлення, місцях
гніздування тощо. Важливе значення для птахів мають явища фотоперіодизму, що
проявляється у коливаннях інтенсивності різних фізіологічних процесів. Для багатьох
видів зміна тривалості світлового дня слугує поштовхом для міграції.
За осілістю птахи поділяються на три групи – осілі, перелітні та кочові. Осілими
називаються птахи, які не здійснюють міграцій, а проживають у межах певного регіону.
Наприклад, горобець хатній, синиця велика. Перелітні птахи, наприклад, чепурна
велика, чапля сіра, вивільга, ластівка здійснюють великі мандрівки, коли настають
несприятливі умови (посуха, морози). Вони збираються у зграї (кількість птахів в них
залежить від виду птаха) і відлітають. Є також такі птахи, які здійснюють невеличкі
перельоти, так звані птахи кочівники, до них належать снігурі, омелюхи, чечітки та
деякі інші види птахів. Міграції птахів не мають усталених маршрутів. При
сприятливих умовах (не дуже сувора зима, достаток корму) мігруючі птахи можуть
здійснювати незначні міграції або й зовсім не відлітати з місць гніздування.
Окрему групу птахів складають ті, що живуть на антропогенних ландшафтах,
зокрема у містах. За ступенем пристосування до життя в місті птахів можна поділити
на дві групи: птахи-синантропи (види, які добре пристосувались до життя поруч з
людиною) та урбофоби (види, які мешкають в місті на вкрапленнях відповідних їм
природних біотопах – лук, боліт, чагарників, лісів).
Птахи міст важливі з різних точок зору. По перше – вони невід’ємна частина
міських біогеоценозів. По-друге, птахи здійснюють захист зелених насаджень від
комах-шкідників. Це є їх головне господарське значення, птахи знищують шкідників,
які наносять великий збиток культурним посівам, деревам, садам і паркам. Оскільки
використання пестицидів в місті недопустиме, птахи займають важливе місце у системі
біологічного захисту рослин. Птахи здатні знищити надмірне розмноження шкідників,
перш за все в початковій стадії їх розвитку. Особливо корисні ті види птахів, які
залишаються в нашій місцевості весь рік, надаючи перевагу харчуванню комахами в
той час, коли їх чисельність мінімальна, а також ті птахи, що дають багато чисельне
потомство. По-третє, птахи надають місту певного естетичного «забарвлення», яке
забезпечується зовнішнім виглядом та співом птахів.
Впродовж останніх десятиліть видова чисельність птахів різко скорочується.
Велика різноманітність антропогенних факторів згубно впливає на місця проживання
птахів. Перш за все їх зменшення, це наслідок інтенсифікації використання земель, що
впливає на характер ландшафтів. Більш за все птахи страждають, коли люди
винищують посадки дерев і кущів, осушують малі болота, засипають зарослі кущами
балки, викорчовують підлісок й різноманітні трави. Тому дуже важливо охороняти не
лише самих птахів, але й місця їх проживання. Заходи щодо охорони різних видів птахів
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є індивідуальними. Проте основними напрямками охорони птахів є: охорона місць
існування, розведення в неволі, реінтродукція та переселення. Для охорони птахів у
природі велике значення має не лише збереження дорослих птахів, а й охорона їхніх
гнізд.
Особливо важливу роль в охороні птахів відіграють заповідники і зоопарки. У
фауні України є багато рідкісних птахів, занесених до Червоної книги, серед них:
пелікан, лелека, беркут, могильник, орел степовий, скопа, дрохва та ін. Основна
причина, через яку їм загрожує вимирання, – зникнення необхідних для їх існування
біотопів. Тому в нашій країні прийняті закони про охорону тваринного світу, які мають
велике значення для збереження птахів та інших тварин. 87 видів птахів включено до
третього видання Червоної книги України (2009 р.). На території Рівненської області
зустрічається 29 видів птахів, занесених до Червоної книги України.

Птахи Рівненської області, занесені до Червоної книги України
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Баранець великий (дупель) /Gallinago
media/
Глушець (глухар) /Tetrao urogallus/
Гоголь /Bucephala clangula/
Голуб-синяк /Columba oenas/
Дятел білоспинний /Dendrocopos
leucotos/
Жовна зелена (дятел зелений) /Picus
viridis/
Журавель сірий /Grus grus/
Змієїд /Circaetus gallicus/
Крячок малий /Sterna albifrons/
Кулик-сорока /Haematopus ostralegus/
Кульон великий (кроншнеп великий)
/Numenius arquata/
Лелека чорний /Ciconia nigra/
Лунь лучний /Circus pygargus/
Нерозень /Anas strepera/

15. Орлан-білохвіст /Haliaeetus albicilla/
16. Орябок /Tetrastes bonasia/
17. Очеретянка прудка /Acrocephalus
paludicola/
18. Підорлик великий /Aquila clanga/
19. Підорлик малий /Aquila pomarina/
20. Пісочник великий (зуйок великий)
/Charadrius hiaticula/
21. Сиворакша /Coracias garrulus/
22. Синиця біла /Parus cyanus/
23. Сичик-горобець /Glaucidium
passerinum/
24. Скопа /Pandion haliaetus/
25. Сова бородата /Strix nebulosa/
26. Сорокопуд сірий /Lanius excubitor/
27. Тетерук /Lyrurus tetrix/
28. Чернь білоока /Aythya nyroca/
29. Шуліка рудий /Milvus milvus/

Для збереження кількісного та видового різноманіття птахів важливого значення
набуває організація контролю і спостережень за їх видовим складом, системою
взаємовідносин між видами, вивчення етологічних та екологічних особливостей
орнітокомплексів та розробка заходів з охорони. Робота із управління чисельністю та
видовим складом птахів починається із інвентаризації.

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРНІТОФАУНИ УКРАЇНИ
Дослідження орнітофауни України розпочалось ще із середини ХІХ ст. Однією з
перших була публікація К.Ф. Кесслера «Естественная история губерний Киевского
учебного округа, 1851-1852». З кінця ХІХ ст. включно до 30-х років ХХ ст. поступово
накопичувалися матеріали досліджень щодо видового складу та особливостей птахів
окремих регіонів центральної України. Ці дослідження пов’язані з іменами таких
вчених, як: Аверін В.Г., Артоболевський В.М., Барабаш-Нікіфоров І.І., Бурчак-Абрамович
М.Й., Грабарь А.А., Шарлемань М.В. У 1938 році було здійснено видання книги «Птахи
УРСР» під загальною редакцією Шарлеманя М.В., у якій було узагальнено відомі дані
щодо складу орнітофауни України.
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У період 40-50 років орнітологічними дослідженнями на території
України займались Воїнственський М.А. та Кістяківський О.Б., які у 1952 році уклали
«Визначник птахів УРСР». У період 50-70 років проводились чисельні дослідження, що
стосувались прикладних питань, а саме значення птахів для народного та сільського
господарств. Результати досліджень знайшли відображення у роботах Благосклонова
К.М., Воїнственського М.А., Жежеріна В.П. та Костіна Ю.В.
Починаючи із 70-х років до кінця ХХ століття над вивченням орнітофауни України
працювали Смогоржевський Л.О., Воїнственський М.А., Марисова І.В., Талпош В.С.
У 2002 році вийшло у світ видання «Птахи фауни України» (польовий визначник)
під редакцією Фесенко Г.В. та Бокотея А.А.
Дослідження орнітофауни Рівненської області у 60-70-ті роки ХХ ст. проводив
Страутман Ф.І. («Птицы западных областей УССР») та Татаринов К.А. («Фауна
хребетних заходу України: екологія, значення, охорона»).
Починаючи із 1999 року і по цей час систематичні дослідження за птахами
проводять в межах Рівненського природного заповідника Журавчак Р.О., Франчук М.В.,
Скирпан Н.В., Домашевський С.В., Домбровський В.Ч., Редчук П.С., Тарасенко М.О. В
межах НПП «Прип’ять-Стохід» та проектованого Нобельського національного
природного парку дослідження проводить Химин М.В.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
Мета досліджень полягає у з’ясуванні видового складу птахів на певних
територіях, з’ясуванні його основних структурних особливостей.

Завдання:

–
–
–

встановити сучасний видовий склад птахів певної території;
провести систематичний та біо-екологічний аналіз видового складу птахів;
запропонувати заходи щодо збереження птахів.

Методи та методики досліджень. Обліки наявних видів птахів проводять
шляхом візуальних спостережень за методикою маршрутного обліку без обмеження
смуги виявлення птахів Ю.С. Равкіна.
Обліки проводять окремо на територіях, що представляють різні біотопи (ліс,
лука, водно-болотні угіддя, степ, скелясті території, печери, населені пункти тощо).
Біотопи населених пунктів включають різні класи антропогенного ландшафту, а саме
житлова та промислова забудова, рекреаційні зони, автошляхи та залізниці, водойми.
Класи антропогенного ландшафту визначають за методикою Ф. Мелькова
«Таксономические единицы антропогенного ландшафта» (1990 р.).
Спостереження проводять за обраним маршрутом із зазначенням всіх побачених
птахів. При виявленні птахів у польовому щоденнику вказують: вид птаха, кількість
особин та відстань до птаха в момент виявлення. Крім того, зазначають час початку і
закінчення обліку, пройдену відстань та назву біотопу, в межах якого відбувалися
спостереження. У польовий журнал заносять птахів, що знаходяться на деревах, кущах,
землі, годівницях, будівлях, біля гнізд. Після кожного маршруту проводять обробку
матеріалів обліку, під час якої дані переписуються начисто з польових щоденників у
спеціальні бланки – «відомості обліку» – окремо для кожного екотопу. Крім відомостей
про кількість птахів, що були виявлені, в бланки заноситься інформація про тип
рослинності, особливості погодних умов, інтенсивність руху транспорту, наявність
місць штучної підгодівлі птахів, наявність гнізд, особливості поведінки (спів, шлюбні
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«танці», збір будівельного матеріалу для гнізда) тощо. Рідкісні види реєструють
окремо.
Обліки проводять як на постійних маршрутах, так і на разових. Протяжність
постійних маршрутів визначається за великомасштабною картою території. На разових
маршрутах постійно проводиться вимір довжини відрізку шляхом підрахунку кроків.
Кроки рахуються парами – під одну ногу. Швидкість руху на маршрутах має бути
близько 3 км/год. Норми обліку розподіляються рівномірно (приблизно по 5 км кожні
2 тижні). Обліки проводять у першій половині дня – від світанку до 14-15 години, коли
птахи зайняті активним пошуком їжі, будівництвом гнізд та вигодовуванням
пташенят. При поганій погоді (сильному вітрі, снігопаді, дощі, тумані) – обліки не
проводять.
Визначення видового складу птахів проводять за польовим визначником «Птахи
фауни України: польовий визначник» під редакцією Фесенко Г.В., Бокотей А.А.
відповідно до морфологічних ознак, співу, поведінкових особливостей, особливостей
польоту.
Систематичний аналіз видового складу виявлених птахів включає їх відношення
до ряду, родини, роду та виду. Біо-екологічний аналіз проводиться за приналежністю
до біотопу, особливостями харчової бази, умовами гніздування (в дуплах, на землі, на
гілках дерев, в будівлях тощо), статусом перебування та созологічним статусом.
Для характеристики, за якою визначаються періоди, коли можна зустріти того,
чи іншого птаха на досліджуваній території, використовують опис статусу
перебування. Визначення статусу перебування птахів на досліджуваній території
проводять за 7 основними категоріями: гніздовий, осілий, літуючий, перелітний,
пролітний, залітний, зимуючий. Спостереження за гніздовими птахами проводять у
гніздовий сезон, який для країн Європи має терміни травень-червень. До гніздових
птахів відносяться види, які розмножуються на певній території (мають гніздо,
співають у гніздовий сезон, демонструють шлюбну поведінку, виводять пташенят).
Осілі види спостерігаються протягом всього року. Літуючі види – лише влітку. Пролітні
птахи – види, які були можна спостерігати лише під час міграції у період вереснялистопада та березня-квітня. Перелітні – види, які перелітають на зимівлю. Зимуючі –
види, що зустрічаються тільки взимку, в період зимової стабілізації (середина груднялютого). Залітні – види, які інколи трапляються на досліджуваній території, але їх
ареали гніздування та зимівлі й маршрути міграції знаходяться поза її межами.
Опис статусу птаха містить декілька категорій, які дають цілісне уявлення про
характер його перебування на певній території (наприклад: для м. Рівного статус виду
Боривітер звичайний /Falco tinnunculus/ – гніздуючий, перелітний, зрідка зимуючий;
Синиця велика /Parus major/ – гніздуючий, осілий).
Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень
представляють опис сучасного видового складу птахів на певній території, що дає
можливість розробити та здійснити організаційні й інформаційно-просвітницькі
заходи, що сприятимуть збереженню та регуляції чисельності птахів. Дані досліджень
видового складу птахів населених пунктів дають підстави для розробки Програми із
управління орнітофауною міст. Отримані результати мають вагоме значення для
Українського товариства охорони птахів.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Впродовж 2012-2016 рр. Екологічний центр провів дослідження із встановлення
видового складу птахів міста Рівного та його околиць, а також водно-болотних угідь
Рівненського району. Офіційні дані щодо інвентаризації видового складу птахів на
досліджуваних територіях відсутні.

Видовий склад птахів м. Рівного та його околиць
(дані досліджень Рискової Варвари, Гедзюка Владислава, Ільчука Василя)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Гагара червоношия /Gavia stellate/
Гагара чорношия /Gavia arctica/
Пірникоза велика /Podiceps cristatus/
Пірникоза чорношия /Podiceps
nigricollis/
Пірникоза мала /Podiceps ruficollis/
Баклан великий /Phalacrocorax
carbo/
Чепура велика /Egretta alba/
Чапля сіра /Ardea cinerea/
Бугайчик /Ixobrychus minutus/
Лелека білий /Ciconia ciconia/
Гуска сіра /Anser anser/
Лебідь-шипун /Cygnus olor/
Чирянка велика /Anas querquedula/
Свищ /Anas penelope/
Крижень /Anas platyrhynchos/
Попелюх /Aythya ferina/
Гоголь /Bucephala clangula/
Боривітер звичайний /Falco
tinnunculus/
Лунь лучний /Circus pygargus/
Лунь очеретяний /Circus aeruginosus/
Яструб малий /Accipiter nisus/
Яструб великий /Accipiter gentilis/
Зимняк /Buteo lagopus/
Канюк звичайний /Buteo buteo/
Підорлик малий /Aquila rapax/
Куріпка сіра /Perdix perdix/
Пастушок /Rallus aquaticus/
Лиска /Fulica atra/
Курочка водяна /Gallinula chloropus/
Чайка /Vanellus vanellus/

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
41

Коловодник звичайний /Tringa
totanus/
Набережник /Actitis hypoleucos/
Слуква /Scolopax rusticola/
Мартин звичайний /Larus ridibundus/
Мартин жовтоногий /Larus
cachinnans/
Мартин чорнокрилий /Larus fuscus/
Мартин сивий /Larus canus/
Крячок білощокий /Chlidonias
hybrida/
Крячок чорний /Chlidonias niger/
Крячок білокрилий /Chlidonias
leucopterus/
Крячок річковий /Sterna hirundo/
Припутень /Columba palumbus/
Голуб сизий /Columba livia/
Горлиця садова /Streptopelia
decaocto/
Зозуля /Cuculus canorus/
Сова вухата /Asio otus/
Сич хатній /Athene noctua/
Серпокрилець чорний /Apus apus/
Одуд /Upupa epops/
Рибалочка /Alcedo atthis/
Жовна зелена /Picus viridis/
Дятел звичайний /Dendrocopos
major/
Дятел сирійський /Dendrocopos
syriacus/
Дятел середній /Dendrocopos medius/
Дятел малий /Dendrocopos minor/
Ластівка берегова /Riparia riparia/
Ластівка сільська /Hirundo rustica/
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Ластівка міська /Delichon urbicum/
Жайворонок польовий /Alauda
arvensis/
Плиска жовта /Motacilla flava/
Плиска жовтоголова /Motacilla
citreola/
Плиска біла /Motacilla alba/
Сорокопуд терновий /Lanius collurio/
Сорокопуд сірий /Lanius excubitor/
Вивільга /Oriolus oriolus/
Шпак звичайний /Sturnus vulgaris/
Сойка /Garrulus glandarius/
Сорока /Pica pica/
Ворона сіра /Corvus cornix/
Галка /Corvus monedula/
Грак /Corvus frugilegus/
Крук /Corvus corax/
Волове очко /Troglodytes troglodytes/
Омелюх /Bombycilla garrulus/
Кобилочка солов’їна /Locustella
luscinioides/
Очеретянка лучна /Acrocephalus
schoenobaenus/
Очеретянка чагарникова
/Acrocephalus palustris/
Очеретянка велика /Acrocephalus
arundinaceus/
Берестянка звичайна /Hippolais
icterina/
Кропив’янка чорноголова /Sylvia
atricapilla/
Кропив’янка прудка /Sylvia curruca/
Кропив’янка сіра /Sylvia communis/
Вівчарик-ковалик /Phylloscopus
collybita/
Вівчарик жовтобровий /Phylloscopus
sibilatrix/
Золотомушка жовточуба /Regulus
regulus/
Мухоловка сіра /Muscicapa striata/
Мухоловка мала /Ficedula parva/
Мухоловка строката /Ficedula
hypoleuca/

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
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Мухоловка білошия /Ficedula
albicollis/
Трав’янка чорноголова /Saxicola
torquata/
Горихвістка звичайна /Phoenicurus
phoenicurus/
Горихвістка чорна /Phoenicurus
ochruros/
Вільшанка /Erithacus rubecula/
Соловейко східний /Luscinia luscinia/
Чикотень /Turdus pilaris/
Дрізд чорний /Turdus merula/
Дрізд співочий /Turdus philomelos/
Синиця довгохвоста /Aegithalos
caudatus/
Ремез /Remiz Pendulinus/
Синиця блакитна /Parus caeruleus/
Гаїчка-пухляк /Parus montanus/
Гаїчка болотяна /Poecile palustris/
Синиця чорна /Parus ater/
Синиця велика /Parus major/
Повзик /Sitta europaea/
Підкоришник звичайний /Certhia
familiaris/
Горобець хатній /Passer domesticus/
Горобець польовий /Passer
montanus/
Зяблик /Fringilla coelebs/
Щедрик /Serinus serinus/
Чиж /Cardueli. spinus/
Зеленяк /Carduelis chloris/
Щиглик /Carduelis carduelis/
Коноплянка /Acanthis cannabina/
Шишкар ялиновий /Loxia curvirostra/
Снігур /Pyrrhula pyrrhula/
Костогриз /Coccothraustes
coccothraustes/
Вівсянка звичайна /Emberiza
citrinella/
Вівсянка очеретяна /Emberiza
schoeniclus/
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Видовий склад птахів водно-болотних угідь Рівненського району
(дані досліджень Рискової Варвари, Гедзюка Владислава, Ільчука Василя)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Гагара червоношия /Gavia stellata/
Гагара чорношия /Gavia arctica/
Пірникоза велика /Podiceps cristatus/
Пірникоза чорношия /Podiceps
nigricollis/
Пірникоза мала /Podiceps ruficollis/
Баклан великий /Phalacrocorax carbo/
Чепура велика /Egretta alba/
Чапля сіра /Ardea cinerea/
Бугайчик /Ixobrychus minutus/
Бугай /Botaurus stellaris/
Лелека білий /Ciconia ciconia/
Лелека чорний /Ciconia nigra/
Гуска сіра /Anser anser/
Лебідь-шипун /Cygnus olor/
Чирянка велика /Anas querquedula/
Свищ /Anas penelope/
Широконіска /Anas clypeata/
Крижень /Anas platyrhynchos/
Нерозень /Anas strepera/
Шилохвіст /Anas acuta/
Попелюх /Aythya ferina/
Гоголь /Bucephala clangula/
Лунь очеретяний /Circus aeruginosus/
Лунь лучний /Circus pygargus/
Журавель сірий /Grus grus/
Пастушок /Rallus aquaticus/
Лиска /Fulica atra/
Курочка водяна /Gallinula chloropus/
Пісочник малий /Charadrius dubius/
Чайка /Vanellus vanellus/
Коловодник лісовий /Tringa ochropus/
Коловодник болотяний /Tringa
glareola/
Коловодник звичайний /Tringa
totanus/

34. Коловодник великий /Tringa
nebularia/
35. Набережник /Actitis hypoleucos/
36. Брижач /Philomachus pugnax/
37. Баранець звичайний /Gallinago
gallinago/
38. Баранець великий /Gallinago media/
39. Слуква /Scolopax rusticola/
40. Кульон великий /Numenius arquata/
41. Грицик великий /Limosa limosa/
42. Мартин звичайний /Larus ridibundus/
43. Мартин жовтоногий /Larus
cachinnans/
44. Мартин чорнокрилий /Larus fuscus/
45. Мартин сивий /Larus canus/
46. Крячок білощокий /Chlidonias hybrida/
47. Крячок чорний /Chlidonias niger/
48. Крячок білокрилий /Chlidonias
leucopterus/
49. Крячок річковий /Sterna hirundo/
50. Рибалочка /Alcedo atthis/
51. Ластівка берегова /Riparia riparia/
52. Плиска жовта /Motacilla flava/
53. Плиска жовтоголова /Motacilla
citriola/
54. Плиска біла /Motacilla alba/
55. Очеретянка лучна /Acrocephalus
schoenobaenus/
56. Очеретянка чагарникова /Acrocephalus
palustris/
57. Очеретянка велика /Acrocephalus
arundinaceus/
58. Ремез /Remiz Pendulinus/
59. Вівсянка очеретяна /Emberiza
schoeniclu/
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Для заміток
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РОЗДІЛ 4
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІКОВИХ ДЕРЕВ
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Дослідження вікових дерев

ВІКОВІ ДЕРЕВА, ЇХ ЗНАЧЕННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ОХОРОНИ
До вікових відносяться дерева віком понад 100 років (дуб звичайний – 200-250 р. і
більше, бук лісовий > 200, сосна звичайна > 150, липа > 100, ясен звичайний > 150, явір
> 150, ялиця > 150, смерека > 150 р.) і плодові – віком понад 80 років. Дерева, які
досягли свого граничного віку, можуть вважатися довгожителями, ветеранами,
стародавніми або прадавніми.
Найбільшу цінність становлять дерева, що мають вік 1000 і більше років. В Україні
до таких можна віднести дуби, суничники, фісташки, ялиці, тиси, оливи, липи та горіхи.
Вік дерев визначається за обхватом стовбура.
В Україні ці параметри мають такі дерева:
– дуби – в обхваті 7,80 м (на рівні 1,30 м від землі);
– суничник – в обхваті 5,00 м (на рівні землі);
– фісташки – в обхваті 5,00 м (на рівні землі);
– тиси – в обхваті 2,50 м (на рівні 1,30 м від землі);
– ялівці – в обхваті більше 2,50 м (на рівні 1,30 м від землі);
– горіхи волоські – в обхваті більше 9,00 м (на рівні 1,30 м від землі);
– оливи – в обхваті більше 5,00 м (на рівні землі);
– липи – в обхваті більше 9,00 м (на рівні 1,30 м від землі).
До деяких прадавніх дерев можна також віднести дерева віком 600-700 років і
старші. Дуби в такому віці мають обхват стовбура близько 6,00 м і більше, липи,
волоські горіхи – обхват стовбура 5,00 м. Сосни, ясени, каштани, буки з обхватом
стовбура близько 5,00 м і більше, котрі мають вік 400-500 років, що відповідає їх
граничному віку також можна віднести до стародавніх. Дуб після 600–700 років (маючи
обхват 6 м і більше) починає рости повільніше. За 100 років він додає не 100 см, як у
молодості, а 30–40 см, якщо росте в лісі, і 60–80 см, якщо росте на сонячній галявині,
або в середньому 60 см за століття.
Виходячи з вищевикладеного можна сказати, що в Україні вік деяких дубів, що
мають в обхваті 7,80 м на рівні 1,30 м від землі, може перевищувати 1000 років. Що ж
стосується дерев інших порід – в'яз, ясен, сосна, бук, біла акація, то вони можуть
досягти віку 150-200 років маючи в обхваті більше ніж 3,00 м на рівні 1,30 м від землі.
Верби, тополі, платани ростуть швидше, однак коріння цих дерев менш довговічне.
Верба і тополя можуть досягти 150 років при обхваті стовбура 5,00-6,00 м, а платан
досягає цього віку при обхваті стовбура 6,00 м.
Вікові дерева зростають як у складі природних насаджень (лісах), так і на
урбанізованих територіях.
Вікові дерева мають багатогранне значення. Вони є пам'ятками історії, культури,
живими свідками минулих століть, мають велику естетичну і символічну цінність, що
викликають у людей почуття натхнення і захоплення. Вікові дерева є унікальними
«багатоповерховими будинками» для різних видів тварин і рослин (мохів, лишайників,
кажанів, птахів, комах тощо). Вікові дерева – живі свідки природних лісів, які потрібно
відновлювати. Як цінні «насінники» вікові дерева є зберігачами генетичних ресурсів
місцевих популяцій. З віковими деревами топічно і трофічно пов’язані численні види
птахів, ссавців, рідкісних комах. Вікові дерева – цікаві музеї природи, своєрідні
лабораторії для вчених; важливе джерело душевного збагачення і патріотичного
виховання молоді.
Вікові дерева в урбоекосистемах міст створюють благоприємні мікрокліматичні
та санітарно-гігієнічні умови, що сприяє покращенню функціональної організації
міської території, підвищують художню виразність архітектурних ансамблів,
виступають засобами натуралізації міського пейзажу, мають гуманістичне значення.
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Вікові дерева виступають своєрідними пам’ятками історії, культури, еволюції
органічного світу, є цікавими об’єктами для наукових досліджень. Вони відображають
безперервність історії міста, зв'язок між поколіннями людей різних історичних епох.
Найбільш негативно на стан вікових дерев впливає людський фактор, який
виражається у погіршенні кліматичних і едафічних умов, що супроводжуються змінами
рівня ґрунтових вод, посухами, нетиповими температурними перепадами,
відхиленнями у режимі опадів. Ущільнення забудови у міському середовищі
призводить до погіршення місць існування та прямого знищення цих дерев. При цьому
не враховується важливість збереження таких дерев, як свідків екологічної та
соціальної історії міста, носіїв міцної енергетики та емоційного впливу.
Багато вікових лип, дубів незаконно знищується у лісах для отримання
будівельного матеріалу; у дворах «приватного сектору» для розширення
прибудинкової території під газони, городи, створення ландшафтних куточків та
огорож. Безліч вікових дерев, посаджених уздовж старих «панських» алей ще в
минулому столітті, знищуються для «розширення» доріг, будівництва нових
багатоповерхівок, торгівельних центрів тощо.
Охорона та збереження вікових дерев передбачає ряд освітніх, дослідницьких,
просвітніх та практичних заходів. До освітніх та дослідницьких заходів можна віднести
проведення інвентаризації вікових дерев та оцінку їх життєвого стану з метою
подальшої розробки практичних заходів щодо їх збереження. Оцінка життєвого стану
передбачає визначення класу дерева за візуальною оцінкою стану рослин за
зовнішніми ознаками: стан стовбура, структура та ступінь розвитку крони, величина
приросту, наявність шкідників та пошкоджень.
Важливими практичними заходами із збереження та охорони вікових дерев є
лікування та догляд за ними, а саме:
– пломбування дупел (для цього необхідно дупло очистити від трухлявої
деревини, продезінфікувати, закрити дупло цементним розчином);
– пломбування тріщин у стовбурі (тріщини у стовбурі старих дерев утворюються
від морозу у весняний період або від удару блискавки. У цьому випадку їх
дезінфікують, замащують густою олійною фарбою або садовим варом, широкі
тріщини цементним розчином, іноді стовбур дерев закріплюють металевим
обручем);
– збереження старих гілок (гілки старих дерев не можна обрізати. Обрізання гілок
веде до енергетичного дефіциту, стресів і відкриває можливість для розвитку
грибків і гнилі. Тому важкі великі старі гілки, що ростуть на дереві невисоко від
землі, слід підтримувати спеціальними підпорами, а ті, що ростуть на висоті,
підв'язувати капроновими нитками);
– захист від блискавок (особливо притягують блискавки старі кряжисті дуби. Для
їх захисту використовуються громовідводи, які встановлюються або на верхівці
самого дерева, якщо воно високе, або поруч на спеціальному стовпі, якщо воно
низьке. Всі старі дуби віком 900-1000 і більше років, що мають обхват стовбура
7,00 м і більше, з огляду на особливу цінність дерева повинні мати
громовідводи);
– удобрення ґрунту біля дерев (дуби, липи та інші стародавні дерева, що мають вік
800 і більше років, за своє довге життя висмоктують з землі всі поживні
речовини, що може призвести до передчасної загибелі дерева. Для удобрення
використовується розведений у воді гній або компост, який розсипається на
поверхні або укладається у неглибокі канавки, що розходяться радіально від
стовбура);
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–
–

огородження вікових дерев;
лікування свіжих поверхневих ран на стовбурі (поверхню деревини покривають
товстим шаром густої фарби або садовою карболкою).

Для збереження та охорони вікових дерев одним із найважливіших заходів є
внесення їх до спеціальної категорії природно-заповідного фонду – ботанічна пам'ятка
природи місцевого або загальнодержавного значення. Заповіданню підлягають дуби,
тополі, платани і верби, котрі мають обхват стовбура більше 4,00 м на відстані 1,30 м
від землі, тиси, оливи, ялиці, фісташки, суничник, що мають обхват стовбура більше
2,00 м, а також всі інші дерева, що мають обхват стовбура більше 3,00 м. Якщо дерево
отримає охоронний статус, важливо, щоб воно було огороджено і біля нього було
поставлено охоронний знак.
У жовтні 2009 року було прийнято наказ № 522 Міністерства природи України
«Про збереження вікових дерев».
З метою збереження вікових дубів на території Рівненської області створено 32
природоохоронні об’єкти у дев’яти районах:
Березнівський район:
– комплексна пам’ятка природи «Старі дуби».
Демидівський район:
– ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Дуб-велетень».
Дубенський район:
– зоологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення
«Олександрівка» (дуби віком 250 років);
– заповідне лісове урочище «Дубові насадження» (дуби віком 150 р.);
– заповідне лісове урочище «Ділянка лісу» (дуби віком 140 років).

урочище

Дубровицький район:
– ботанічна пам’ятка «Віковічні дуби» (дуби віком 250 років);
– заповідне лісове урочище «Поліська діброва».
Зарічненський район:
– заповідне лісове урочище «Тополець» (вікові дубові насадження).
Костопільський район:
– ботанічний заказник місцевого значення «Рокитнянська діброва» (дуби віком
120-150 років);
– заповідне лісове урочище «Еталонні насадження» (дуби віком 170 р.);
– заповідне лісове урочище «Базальтівська діброва»;
– заповідне лісове урочище «Острівні вікові насадження» (дуби віком 130-150
років);
– заповідне лісове урочище «Дубово-грабові насадження» (дуби віком 130-150
років);
– заповідне лісове урочище «Сосново-дубові насадження» (вік 150 років);
– заповідне лісове урочище «Сосново-дубові насадження» (вік 250 років);
– заповідне лісове урочище «Дубові насадження» (вік понад 160 років);
– заповідне лісове урочище «Дубові насадження» (вік понад 150 років);
– заповідне лісове урочище «Еталонні насадження» (вік 160 років);
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– заповідне лісове урочище «Дубові насадження» (високопродуктивні дубові
насадження).
Острозький район:
– ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного значення урочище
«Острожчин» (250 річні дубові насадження);
– заповідне лісове урочище «Вікові дубові насадження» (дуби 150-170 років).
Рокитнівський район:
– ботанічна пам’ятки природи загальнодержавного значення «Юзефінська дача»
(дуби віком 500-700 років);
– заповідне лісове урочище «Острівні дубові насадження» (дуби 150-200 років);
– заповідне лісове урочище «Діброва» (вік 150-200 років);
– заповідне лісове урочище «Печорки»;
– заповідне лісове урочище «Ствига» (дуби віком 200-250 років).
Сарненський район:
– лісовий заказник місцевого значення «Чабельський» (150 років);
– заповідне лісове урочище «Тріщава»;
– заповідне лісове урочище «Розвилка» (дуби віко 150 років).

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ ВІКОВИХ ДЕРЕВ В УКРАЇНІ
Перші відомості про дослідження та охорону унікальних і стародавніх дерев на
території сучасної України було опубліковано у 1883 р. А. Накроліним. Стосувалося це
тільки дерев що ростуть на території Криму. На початку ХХ століття, в рамках руху з
охорони пам'яток природи, окремі ентузіасти стали звертати увагу на захист
стародавніх і вікових дерев. У 1914 р. поміщиця Чернівецького повіту Полтавської
губернії Токарська передала під охорону Полтавського земства старий дуб. Займалась
дослідженням старих дубів в 1910–1914 рр. і Хортицька природоохоронна спілка.
У 1910 р. польський ботанік М. Раціборський опублікував підсумки інвентаризації
старих дерев, проведеної Польським Товариством натуралістів Коперніка у Львові.
Частина матеріалів стосувалася і Західної України. У 1911 р. відомий український
етнограф Н.Ф. Сумцов опублікував роботу про необхідність охорони старих і
меморіальних дубів Т.Г. Шевченка. У 1925 р. Українське краєзнавче товариство «Пласт»
у Львові займалося інвентаризацією старих дерев, але, на жаль, ці матеріали не були
опубліковані. У 1930 р. католицьким синодом у Львові було заборонено вирубку старих
дерев біля церков, а у 1937 р. – Греко-католицькою церквою у Львові. Крім цього, у
відповідь на прохання Комісії з охорони природи Наукового товариства ім. Шевченка у
Львові, митрополит А. Шептицький дав доручення священикам Греко-католицької
церкви провести перепис старих дерев, що ростуть у парафіях.
У Радянській Україні перші відомості щодо вікових дерев були опубліковані у
1927 р. Українським комітетом охорони пам'яток природи. У 1932 р. під охорону
держави вже було взято 11 старих дерев. У 1930-х роках польські науковці видали
кілька зведень про старі дерева, у тому числі тих, що знаходяться і в Західній Україні. За
їх матеріалами до 1935 р. у Львівському воєводстві 78 стародавніх і вікових дерев, у
Станіславському – 12 та у Тернопільському – 13 дерев було взято під охорону.
У 1949 р. і в 1951 р. в Радянській Україні було видано постанови ЦК КПУ і Ради
Міністрів УРСР, що забороняли вирубку старих дерев. У 1950–1960 рр. про необхідність
охорони вікових дерев писали вчені Н.В. Шарлем, А.Л. Цит, С.І. Івченко. Перша велика
інвентаризація вікових і стародавніх дерев в Україні була проведена у кінці 1950-х
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початку 1960-х років силами фахівців Українського товариства охорони
природи, в результаті чого перші десятки старих дерев отримали свій охоронний
статус у 1964 р.
Друга велика інвентаризація вікових і стародавніх дерев була проведена в Україні
у 1971–1972 рр. Особливу роль в інвентаризації і заповіданні вікових та стародавніх
дерев зіграв у цей час д. біол. наук, професор кафедри ботаніки Київського державного
університету, голова сектору пам'яток природи Українського товариства охорони
природи Олексій Лаврентійович Липа. Саме завдяки публікації у 1969 р. реєструдовідника «Заповідники та пам'ятки природи», котрий він підготував разом із
зоологом А.П. Федоренко, на початку 1975 р. в Україні вже налічувалося 616 взятих під
охорону вікових дерев.
До 2008 р. в Україні заповідано близько 2600 вікових, древніх, меморіальних та
унікальних дерев. На першому місці за кількістю заповіданих вікових та стародавніх
дерев стоїть м. Київ (близько 260 дерев), на другому місці – Львівська та Тернопільська
області, де охороняється по 200 дерев, на третьому місці – Вінницька, Чернігівська,
Хмельницька і Черкаська області, де охороняється приблизно по 160 дерев.
45 тисячолітніх дерев України з виявлених 52 не мають охоронного
індивідуального статусу пам'ятки природи. Слід додати, що у ХХ столітті щонайменше
6 дубів віком 1000-1500 років було загублено. Щоб не допустити подальшої загибелі
унікальних природних об'єктів, Київський еколого-культурний центр разом з
Держслужбою заповідних справ Мінприроди України у 2009 році розпочав третій
всеукраїнський перепис стародавніх дерев. В цьому ж році міністром Мінприроди
України Г.Г. Філіпчуком підписаний спеціальний наказ «Про охорону вікових дерев».
До найстаріших дерев на території України (серед своїх порід) можна
віднести:
– найстаріше дерево України – олива, вік 2000 років (росте у Нікітському
ботанічному саду, Крим; обхват стовбура 8,80 м);
– найстаріша верба – вік близько 200 років (росте у селі Малинівка Чернігівского
району Чернігівскої області, вул. 1 Травня, буд. 2; обхват стовбура – 7,50 м,
висота – 20 м);
– найстаріший ялівець, 1400 років (росте в урочищі «Батиліман» неподалік мису
Айя, Крим; обхват стовбура – 3,45 м);
– найстаріший тис – тис Захаржевського, 1300 років (росте на Ай-Петрі в
Ялтинському гірсько-лісовому заповіднику, Крим; обхват стовбура – 3,76м);
– найстаріший суничник – суничник Ени, 1300 років (росте на горі Ай-Нікола,
Крим; обхват стовбура – 5,80 м);
– найстаріша фісташка, вік приблизно 1500–1700 років (росте у Нікітському
ботанічному саду, Крим; обхват стовбура – 10,32 м);
– найстаріший дуб – вік 1368 років (росте у селі Глинне Рокитнівського району
Рівненської області (територія ботанічної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Юзефінська дача»); обхват стовбура – 9,60 м);
– найстаріша липа, вік більше ніж 800 років (росте у селі Підгірці Бродівського
району Львівської області; обхват стовбура – 7,40 м);
– найстаріший платан, вік приблизно 200 років (росте у Нікітському ботанічному
саду, Крим; обхват стовбура – 6,70 м);
– найстаріший клен – клен Казакова, вік понад 150 років (росте в Центральному
ботанічному саду міста Києва; обхват стовбура – 4,50 м);
– найстаріший граб, вік 300 років (росте в Магеровському лісництві Яворівского
району Львівської області; обхват стовбура – 8,79 м);
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– найстаріша тополя, вік 400 років (росте біля села Угольці Гощанського району
Рівненської області; обхват стовбура 9,06 м, висота 27 м);
– найстаріший каштан – каштан Петра Могили, вік 300 років (росте у Києві;
обхват стовбура – 4, 15 м);
– найстаріший ясен, вік приблизно 400 років (росте в Ужгороді; обхват стовбура –
4,90 м);
– найстаріша груша, вік 300 років (росте у Кривому Розі Дніпропетровської
області; обхват стовбура – 3,89 м);
– найстаріший волоський горіх, вік близько 500 років (росте у селі Верхоріччя
Бахчисарайського району, Крим; обхват стовбура – 5,75 м);
– найстаріша сосна, вік понад 500 років (росте у селі Сильне Любомльського
району Волинської області; обхват стовбура – 6,13 м, висота 25 м);
– найстаріша осика, вік близько 300 років (росте в Миргородському районі
Полтавскої області; обхват стовбура – 7,40 м).

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
Мета досліджень полягає у визначенні місцезнаходження, умов зростання та
оцінці життєвого стану вікових дерев.
Завдання:
–
–
–
–

виявити місця та описати умови зростання вікових дерев;
визначити показники життєвого стану вікових дерев;
виявити фактори антропогенного впливу на вікові дерева;
запропонувати заходи щодо охорони та збереження вікових дерев.
Методи та методики досліджень. Під час проведення досліджень
використовують екскурсійний, лісівничо-таксаційний, візуальний, флористичний,
геоботанічний, інструментальний, розрахунковий методи.
При виявленні вікових дерев проводять наступні види робіт:
– визначення особливостей рельєфу місцевості (візуально);
– опис типової рослинності (за атласом-визначником «Трав’янисті рослини
України», «Атлас рослин-індикаторів і типів лісорослинних умов Українського
Полісся», довідником «Деревья»);
– визначення домінантних видів рослин;
– інструментальне визначення показників травостою: визначення проекційного
покриття (за допомогою рамки 1м х 1м) та висоти травостою (за допомогою лінійки,
рулетки);
– інструментальне визначення зімкнутості крон дерев (за допомогою
денситометра);
– визначення видової приналежності вікових дерев за довідником «Деревья»;
– визначення біометричних показників дерев (висота дерева – за допомогою
клінометру, обхват стовбура на висоті 1,3 м за допомогою рулетки, величина приросту
за останній вегетаційний період – за допомогою лінійки);
– визначення загального стану коренів, стовбура, гілок, форми крони (візуально);
– виявлення й облік самосіву та підросту (візуально);
– виявлення шкідників та хвороб (візуально);
– визначення віку дерев за формулою: L= С x К, де L – вік дерева, С – довжина
обхвату стовбура дерева, К – коефіцієнт (табл. 4.1);
– виявлення видів господарської діяльності людини (візуально).
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Таблиця 4.1. Коефіцієнти для визначення віку дерев
Порода дерева
Коефіцієнт
Порода дерева
Волоський горіх
1
Липа
Шовковиця
0,4
Граб
Сосна
0,7 (для вологих місць з
Ясен
родючим ґрунтом), 1,5
Гіркокаштан
(для сухого каменистого Дуб
ґрунту)
Платан

Коефіцієнт
0,7
1
0,5
0,5
1
0,3

Для визначення типу лісорослинних умов використовують едафічну сітку
Алексєєва-Погребняка. При цьому проводять побудову індикаторних спектрів рослин
за «Атласом рослин-індикаторів типів лісорослинних умов Українського Полісся» (за
результатами опису якісного та кількісного складу травостою на ділянках досліджень).
Для оцінки життєвого стану дерев за зовнішніми ознаками використовують
методику Є.Г. Куликової (1998 р.). Дана методика передбачає бальне оцінювання
показників дерев (стан стовбура, структура крони, наявність шкідників та хвороб,
величина щорічного приросту, ступінь розвитку крони) за таблицею «Шкала візуальної
оцінки стану рослин за зовнішніми ознаками» (табл. 4.2). Відповідно до загальної суми
балів та за таблицею «Клас стану дерев» визначають клас стану вікових дерев (табл.
4.3).
Таблиця 4.2. Шкала візуальної оцінки стану рослин за зовнішніми ознаками
Фактор
Варіації фактора стану
Бали
Стан стовбура
здоровий та міцний
5
є пошкодження кори
3
є дупла
1
Величина приросту
більше 15 см
5
5-15 см
3
менше 5 см
1
Структура крони
нормальна, здорова
5
є одна чи декілька малих сухих гілок
3
є дві та більше великих сухих гілок
1
Шкідники та хвороби відсутні
5
є один вид
3
є 2 і більше видів
1
Ступінь розвитку крони повна, рівномірно розвинута (збалансована)
5
повна, але порушена
3
порушена і недорозвинута
1
Таблиця 4.3. Клас стану дерев
Сумарна кількість балів
25-22
21-18
17-14
13-10
9-5

Клас стану
відмінний
добрий
задовільний
поганий
дуже поганий
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Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень можуть
бути використані при картуванні місць зростання вікових дерев на певній
адміністративній чи фізико-географічній території; для доповнення сучасних даних
про хорологію вікових дерев; для закладання бази моніторингових досліджень за
станом вікових дерев; для розробки наукового обґрунтування щодо створення нових
об’єктів природно-заповідного фонду на ділянках досліджень; для надання фактичних
даних щодо порушення охоронного режиму у Департамент охорони навколишнього
природного середовища та Державну екологічну інспекцію; для розробки заходів щодо
охорони вікових дерев; для надання результатів досліджень до третього
Всеукраїнського перепису вікових дерев; для збору матеріалів 2-го видання книги «500
выдающихся деревьев Украины».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Впродовж 2009-2015 рр. з метою виявлення місць зростання вікових дерев
педагоги та вихованці Екологічного центру провели ряд експедицій на території
Рівненської області. Офіційні дані щодо інвентаризації вікових дерев на території міста
Рівне та Рівненської області (крім територій природно-заповідного фонду) відсутні.

Хорологія та оцінка життєвого стану вікових дубів /Quercus robur L./ у
складі природних насаджень на території Рівненської області
Під час експедицій було виявлено 696 вікових дерева дубу звичайного /Quercus
robur L./ (табл.4.4).
На основі значення біометричного показника дерев (обхват стовбура), які
зростали на досліджуваних ділянках, було визначено склад вікових дубів: віком 150300 років – 637 дерев; віком понад 300 років – 47 дерев; віком понад 400 років – 8
дерев; віком понад 500 років – 4 дерева. На чотирьох ділянках виявлено 11 дубів віком
від 400 до 600 років. Найстаріший дуб зростає на території ботанічної пам’ятки
природи загальнодержавного значення «Юзефінська дача» Рокитнівського району,
його вік складає 1368 років (у 2009 році вік дуба складав 1361 рік – за даними
інформаційного аншлагу, встановленого на території ботанічної пам’ятки).
Таблиця 4.4. Місця зростання вікових дубів у складі природних насаджень на
території Рівненської області
№
Місця зростання дубів
Кількісний та віковий склад дубів
з/п
Ботанічна пам’ятка природи загаль18 дерев віком 250-500 років; на ділянці
нодержавного значення «Юзефінська
1.
зростає дуб віком 1368 років (обхват
дача», біля села Глинне
стовбура 7,76 м)
Рокитнівського району
Село Блажове Рокитнівського району,
2.
1 дерево віком близько 350 років
територія Блажівської сільської ради.
Заповідне лісове урочище «Діброва»,
3.
26 дерев віком 220-240 років
Рокитнівський район
Село Удрицьк Дубровицького району, 23 дерева віком 200-350 років; на
4. пришкільна територія
території школи зростає дуб віком
понад 500 років (обхват стовбура 5,33м)
Лісовий масив на північній околиці
5.
5 дерев віком 300-350 років
села НовоставРівненського району
Лісовий заказник місцевого значення
6. «Урочище «Павлівщина», біля села
13 дерев віком 200-300 років
Шпанів Рівненського району
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Заповідне лісове урочище «Урочище
«Дуби», біля села Решуцьк
Рівненського району

191 дерево, серед яких: 25 дерев віком
біля 300 років, 107 дерев віком 200-250
років, 55 дерев віком 150-200 років; на
ділянці зростає дуб віком понад 400
років (обхват стовбура 4,61 м)

Лісовий масив на західній околиці
смт. Оржів Рівненського району
Лісовий масив на південній околиці
села Сергіївка Рівненського району
Північна околиця села Кустин
Рівненського району
Лісовий масив на північній околиці
села Волошки Рівненського району
Лісовий масив на західній околиці
села Олександрія Рівненського району
Лісовий масив на східній околиці села
Мочулки Рівненського району
Лісовий масив на північній околиці
села Мости Здолбунівського району
Лісове урочище «Тріщава»
Сарненського району
Територія села Більська Воля
Володимирецького району
Територія смт. Рафалівка
Володимирецького району
Лісовий масив на північній околиці
смт. Смига Дубенського району

141 дерево віком 150-300 років
116 дерев віком 150-300 років
2 дерева віком 250 років
28 дерев віком 200-300 років
31 дерево віком150-300 років
9 дерев віком 200-380 років
7 дерев віком 300-450 років
28 дерев віком 200-350 років
2 дерева віком 270 років
38 дерев віком 150-200 років
17 дерев віком 220 років

Інвентаризація вікових дерев на території міста Рівне
Виявлення місць зростання, визначення кількісного та вікового складу вікових
дерев на території м. Рівного, визначення показників їх життєвого стану проводились
педагогами та вихованцями Екологічного центру Палацу дітей та молоді впродовж
2012-2015 рр. на ділянці старого міста (всі нові житлові та промислові райони міста
були збудовані не раніше ніж 50-60 років тому).
На території м. Рівного виявлено 74 вікових дерева, які належать до 6 видів: Дуб
звичайний /Quercus robur L./ – 22 дерева, Клен гостролистий /Acer platanoides L./ – 5
дерев, Липа серцелиста /Tilia cordata Mill./ – 31 дерево, Ясен звичайний /Fraxinus
excelsior L./ – 13 дерев, Гіркокаштан звичайний /Aesculus hippocastanu L./ – 2 дерева та
В'яз листуватий /Ulmus minor Mill./ – 1 дерево.

Перелік вікових дерев на території міста Рівне
№
з/п
1.
2.

Назва виду дерева
Дуб звичайний
/Quercus robur L./
Дуб звичайний
/Quercus robur L./

Довжина
обхвату
стовбура та
приблизний вік
3,35 м,
330 років
2,20 м,
220 років
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Місце зростання
вул. Гребінки, 14а (тротуар)
вул. Грабник, 3
(приватна територія)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Дуб звичайний
/Quercus robur L./
Дуб звичайний
/Quercus robur L./
Дуб звичайний
/Quercus robur L./
Дуб звичайний
/Quercus robur L./
Дуб звичайний
/Quercus robur L./
Клен гостролистий
/Acer platanoides L./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Клен гостролистий
/Acer platanoides L./
Ясен звичайний
/Fraxinus excelsior L./
Ясен звичайний
/Fraxinus excelsior L./
Ясен звичайний
/Fraxinus excelsio L./
Ясен звичайний
/Fraxinus excelsior L./
Ясен звичайний
/Fraxinus excelsior L./
Ясен звичайний
/Fraxinus excelsior L./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./

3,28 м,
300 років
3,20 м,
300 років
2,60 м,
250 років
4,40 м,
400 років
2,50 м,
250 років
3,10 м,
110 років
4,85 м,
340 років
2,83 м,
200 років
3,00 м,
100 років
2,20 м,
110 років
2,20 м,
110 років
2,20 м,
110 років
2,20 м,
110 років
2,20 м,
110 років
3,20м,
160 років
2,40 м,
170 років
2,40 м,
170 років
2,50 м,
170 років
2,50 м,
170 років
2,40 м,
170 років
2,50 м,
170 років
2,45 м,
170 років
3,33 м,
230 років
3,67 м,
255 років
56

перехрестя
вул. Остафова та Гребінки
вул. Гоголя, 14 (територія
ДНЗ «Чарівна квітка»)
територія парку
ім. Т.Г. Шевченка
територія парку
ім. Т.Г. Шевченка
вул. Лермонтова, 5а
територія парку
ім. Т.Г. Шевченка
територія парку Обласного
краєзнавчого музею
територія парку Обласного
краєзнавчого музею
територія парку Обласного
краєзнавчого музею
територія парку Обласного
краєзнавчого музею
територія парку Обласного
краєзнавчого музею
територія парку Обласного
краєзнавчого музею
територія парку Обласного
краєзнавчого музею
територія парку Обласного
краєзнавчого музею
територія парку Обласного
краєзнавчого музею
перехрестя вул. 16 Липня і
Драгоманова
Перехрестя
вул. Гребінки і Хвильового
перехрестя
вул. Гребінки і Хвильового
перехрестя
вул. Гребінки і Хвильового
перехрестя
вул. Гребінки і Хвильового
перехрестя
вул. Гребінки і Хвильового
територія Свято-Успенської
церкви
територія Свято-Успенської
церкви
територія Свято-Успенської
церкви
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Ясен звичайний
/Fraxinus excelsior L./
Ясен звичайний
/Fraxinus excelsior L./
Дуб звичайний
/Quercus robur L./
Дуб звичайний
/Quercus robur L./
Дуб звичайний
/Quercus robur L./
В'яз листуватий
/Ulmus minor Mill./
Гіркокаштан звичайний
/Aesculus hippocastanum L./
Ясен звичайний
/Fraxinus excelsior L./
Ясен звичайний
/Fraxinus excelsior L./
Клен гостролистий
/Acer platanoides L./
Клен гостролистий
/Acer platanoides L./
Клен гостролистий
/Acer platanoides L./
Гіркокаштан звичайний
/Aesculus hippocastanum L./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Дуб звичайний
/Quercus robur L./
Дуб звичайний
/Quercus robur L./
Дуб звичайний
/Quercus robur L./
Липа серцелиста
/Quercus robur L./

2,80 м,
140 років
2,60 м,
130 років
2,45 м,
245 років
3,00 м,
300 років
2,60 м,
260 років
4,25 м,
130 років
3,30 м,
165 років
3,20 м,
160 років
3,20 м,
160 років
3,30 м,
100 років
3,5 м,
100 років
3,1 м,
100 років
3,12 м,
100 років
1,84 м,
120 років
1,68 м,
120 років
1,92 м,
120 років
1,96 м,
120 років
1,99 м,
120 років
1,70 м,
120 років
1,87 м,
120 років
2,34 м,
230 років
3,00 м,
300 років
1,80 м,
170 років
1,70 м,
120 років
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вул. Драгоманова, 17
перехрестя вул. Соборна і
16 Липня.
вул. Остафова, 34
вул. Остафова, 34
вул. Остафова, 34
територія парку
«Молодіжний»
територія парку Обласного
краєзнавчого музею
перехрестя вул. Драгоманова
та вул. 16 Липня
перехрестя вул. Драгоманова
та вул. 16 Липня
територія парку
ім. Т.Г. Шевченка
територія парку
ім. Т.Г. Шевченка
територія парку
ім. Т.Г. Шевченка
вул. Пушкіна,4 (біля УМВС)
вул. Декабристів
(біля корпусу РДГУ)
вул. Декабристів
(біля корпусу РДГУ)
вул. Декабристів
(біля корпусу РДГУ)
вул. Декабристів
(біля корпусу РДГУ)
вул. Декабристів
(біля корпусу РДГУ)
вул. Декабристів
(біля корпусу РДГУ)
вул. Декабристів
(біля корпусу РДГУ)
вул. Кн. Володимира (навпроти
Інституту епізоотології)
вул. Кн. Володимира (навпроти
Інституту епізоотології)
вул. Кн. Володимира (навпроти
Інституту епізоотології)
вул. Кн. Володимира 16/18
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Дуб звичайний
/Quercus robur L./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Ясен звичайний
/Fraxinus excelsior L./
Ясен звичайний
/Fraxinus excelsior L./
Дуб звичайний
/Quercus robur L./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Ясен звичайний
/Fraxinus excelsior L./
Дуб звичайний
/Quercus robur L./
Дуб звичайний
/Quercus robur L./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Дуб звичайний
/Quercus robur L./
Липа серцелиста
/Tilia cordata Mill./
Дуб звичайний
/Quercus robur L./
Дуб звичайний
/Quercus robur L./
Дуб звичайний
/Quercus robur L./
Дуб звичайний
/Quercus robur L./

1,82 м,
120 років
2,20 м,
140 років
3,26 м,
320 років
3,86 м,
270 років
3,10 м
150 років
3,20 м,
160 років
2,20 м,
220 років
2,25 м
160 років
2,5м
175 років
1,50 м,
100 років
4,83 м,
240 років
2,10 м
210 років
1,50 м
150 років
2,30 м
160 років
2,35м
160 років
2,28 м
160 років
2,30 м
160 років
2,07 м
140 років
2,27 м
220 років
2,30 м,
160 років
1,85 м
185 років
2,10 м
210 років
2,60 м
250 років
2,48 м
230 років
58

вул. Кн. Володимира 16/18
вул.16 липня, 32
вул. Н.Хасевича 6/8
територія парку
ім. Т.Г. Шевченка
вул. Кн. Володимира
(зупинка РДГУ)
вул. 16 липня, 1
вул. Остафова, 27
вул. Кавказька, 13
вул. Шевченка, 78
вул. Словацького, 5
вул. 24 серпня, 11
вул. Чорновола, 74
(на тротуарі)
бульвар Незалежності
вул. Ясна, 7б
вул. Ясна, 7б
вул. Ясна, 7б
вул. Ясна, 7б
вул. Пушкіна, 4
(територія УМВС)
вул. Чорновола, 74
(територія РОІППО)
територія парку
ім. Т.Г. Шевченка
територія парку
ім. Т.Г. Шевченка
Бульвар Б.Хмельницького,
ДНЗ «Вогник»
вул. Січових стрільців, 49
Вул. Басівкутська (територія
церкви Пресвятої Трійці)
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АФІЛОФОРОЇДНІ ГРИБИ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ОХОРОНИ
Афілофороїдні гриби – представники відділу Basidiomycota Bold ex R.T. Moore. Це
другий за кількістю видів порядок гіменоміцетів. У порядку відомо не менше 1000
видів (за відомостями інших авторів, не менш 3000-4000).
Особливою відмінністю афілофороїдних грибів від всіх інших базидіоміцетів є те,
що базидія у них завжди нероздільна, без перегородок; гіменофор може мати різні
форми, але зазвичай не буває пластинчастим, як у агарікових грибів, хоча є винятки деякі трутові гриби мають пластинчастий гіменофор, але в цьому випадку плодові тіла
дерев'янисті (у агарікових плодові тіла, як правило, більш або менш м'ясисті).
Велику кількість серед афілофороїдних грибів представляють збудники хвороб
деревних порід – стовбурових і кореневих гнилей (Печіночниця звичайна /Fistulina
hepatica/ і Коренева губка /Fomitopsis annosa/), активні руйнівники дерев'яних
конструкцій (Справжній будинковий гриб /Serpula lacrymans/), руйнівники
заготівельної деревини (Забірний гриб /Gleophyllum sepiarium/) та ін. Проте, деякі
афілофороїдні гриби, що володіють потужним ферментним комплексом, виступають
перспективним джерелом лігніну і целюлолетичних ферментів, необхідних у цілому
ряді виробництв, наприклад, у виробництві паперу.
Деякі з афілофороїдних грибів використовуються в медицині, наприклад,
Березовий гриб /Inonotus obliquus f. Sterilis/, препарат з якого (бефунгін) застосовується
при запальних захворюваннях шлунково-кишкового тракту.
Більшість афілофороїдних грибів – сапрофіти, зрідка паразити трав'янистих
рослин і дерев або утворювачі мікоризи. Міцелій занурений у субстрат (в деревину,
гумусовий шар ґрунту тощо). Гіфи міцелію хоча і чисельні, але малопомітні, звичайно
невеликого діаметра (2-10 мкм), безбарвні або злегка забарвлені, тільки в порівняно
малої кількості видів утворюють грибні шнурочки. У видів, що мешкають в гнилій
деревині, нерідко утворюються грибні плівки. Саме це робить їх дуже важливими
компонентами екологічних систем, де вони виконують функцію редуцентів,
розкладають мертву органічну речовину до простих речовин, сприяють поверненню їх
у ґрунт та забезпечують кругообіг речовин. Якщо мертва деревина вилучається з
екосистем завдяки діяльності людини (збір хмизу), афілофороїдні гриби зникають, або
розвиваються на живій деревині та стають активними її руйнівниками, чим наносять
суттєві збитки лісовому господарству.
У зв’язку із важливим значенням афілофороїдних грибів у природі та різних
галузях господарства вони потребують вивчення та збереження. Так до третього
видання Червоної книги України (2009 р.) було внесено 8 видів грибів з порядку
афілофороїдних: Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk, Gomphus clavatus (Pers.) Gray,
Griphola frondosa (Dicks.) Gray, Hericium coralloide (Scop.) Pers., Laricifomes officinalis
(Vill.) Kotl. et Pouzar, Polyporus rhizophilus (Pat.) Sacc., Pumbellatus (Pers.) Fr. та Sparassis
crispa (Wulfen) Fr. Однак на думку багатьох авторів ще 4 види афілофороїдних грибів:
Lenzites warnieri Durieu et Mont., Piptoporus quercinus (Schrad.)P. Karst., Trametes
ljubarskii Pilat та Royoporus pseudobetulinus (Murashk. ex Pilat) A.B. De. повинні бути
занесені до Червоної книги України.
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ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ АФІЛОФОРОЇДНИХ ГРИБІВ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Перші збори афілофороїдних грибів з території сучасної України були здійснені
І.Г. Борщовим у 1869 р., внаслідок чого стало відомо 38 видів. Починаючи із 1914 р. на
на вказаній території дослідженням афілофороїдних грибів активно займалися різні
дослідники. Узагальнені відомості про виявлення видів афілофороїдних грибів були
вперше опубліковані у 1921 р. С. С. Ганешиним і В.І.Бондарцевою-Монтеверде.
У 60-ті роки минулого сторіччя дослідженню мікрофлори України були
присвячені роботи А. С. Бухало. Активні дослідження були проведені у степовій зоні
України (Вассер, Солдатова, 1977), зокрема у Харківському Лісостепу (Давидкіна Т.А.,
Клюшник П.І., Карпенко К.К., Деміховська А.А.).
Сучасні дослідження афілофороїдних грибів проводяться відділами мікології
Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, завідувач відділом Дудка І.О. д.б.н.,
професор, чл.-кор. НАН України, лауреат премії ім. М.Г. Холодного, лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки, віце-президент Українського ботанічного
товариства та Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, зав. кафедри
Глущенко В.І., к.б.н., професор. Серед дослідників афілофороїдних грибів можна
виділити Іваненко О.М. (Стан вивченості афілофороїдних базидіоміцетів Правобережного Лісостепу України, 2009; Історія вивчення та таксономічний склад
афілофороїдних грибів Київського плато, 2010; Поширення афілофороїдних грибів у
різних лісових ценозах регіонального ландшафтного парку «Трахтемирів», 2011),
Усіченко А.С. (Афілофороїдні гриби Харківського Лісостепу, 2010; Особенности
распространения афиллофороидных грибов в различных ботанико-географических
районах Украины, 2007), Ординець О.В. (Афиллофороидные и гетеробазидиальные
грибы, 2008; Нові відомості про гриби родини Lachnocladiaceae в Україні, 2011),
Придюк М П. (Гриби та грибоподібні організми Національного природного парку
Деснянсько-Старогутський, 2009), Акулов О.Ю. (Гриби, занесені до Червоної книги
України, з Національного природного парку «Гомільшанські ліси», 2008), ШиянГлотова Г.В. (Афілофороїдні гриби Станично-Луганського відділення Луганського
природного заповідника, 2010).
На території Рівненської області початок досліджень афілофороїдних грибів
можна віднести до 1952 року. Дослідження були проведені на території
Зарічненського, Дубровицького, Володимирецького, Дубнівського, Березнівського
районів (Соломахіна В.М. Матеріали до мікофлори Берези бородавчастої /Betula
verrucosa Ehrh./ з лісів Західного Полісся УРСР, Вісник Київського університету).
Починаючи з 1999 року сучасні дослідження мікобіоти проводились на території
Рівненського природного заповідника. У 2009 році у матеріалах міжнародної науковопрактичної конференції, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника
було видано збірник «Збереження та відтворення біорізноманіття природнозаповідних територій», в якому наведені узагальнені результати роботи заповідника, в
тому числі із дослідження мікобіоти.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
Мета досліджень полягає у з’ясуванні видового складу та умов зростання
афілофороїдних грибів на певних територіях.
Завдання:

–
–
–
–

виявити місця зростання афілофороїдних грибів;
описати природно-екологічні умови їх зростання;
описати видовий та кількісний склад мікрофлори території;
виявити види господарської діяльності людини й оцінити існуючий та
потенційний вплив на кількісний і видовий склад афілофороїдних грибів.

Методи та методики досліджень. Дослідження видового складу
афілофороїдних грибів проводять у вересні-листопаді на територіях природних та
штучних насаджень деревних порід (ліс, парк, сад). Під час досліджень використовують
польовий, візуальний, геоботанічний методи, метод флористичного аналізу і
порівняльної флористики.
При виявленні афілофороїдних грибів проводять візуальне обстеження
місцевості, опис природно-екологічних умов за методикою Програми «GLOBE»,
визначають видовий склад рослинних угруповань та описують типову рослинність (за
атласами-визначниками «Трав’янисті рослини України», «Шкільний визначник
рослин», «Атлас рослин-індикаторів і типів лісорослинних умов Українського Полісся»,
довідником «Деревья»), визначають висоту травостою (за допомогою рулетки, його
проекційне покриття (за допомогою рамки 1м х 1м) та зімкнутості крон (за допомогою
денситометру). Визначення типу лісорослинних умов проводять за едафічною сіткою
Алексєєва-Погребняка. Види господарської діяльності людини на ділянці досліджень
визначають за результатами візуальних спостережень та спілкування з місцевими
жителями.
Виявлені види грибів фотографують та збирають у гербарій. Гербарні зразки
поміщають у паперові конверти, на яких зазначають місце та дату збору, тип субстрату,
на якому зростав гриб.
Камеральну обробку зборів грибів проводять протягом листопада-грудня. Для
визначення видової належності зібраних зразків використовують атласи визначники
грибів: «Визначник грибів України» у п’яти томах під редакцією Д.К. Зерова, «Гриби
України. Атлас-довідник» (Сухомлин М.М., Джаган В.В.), при цьому ведучими для
ідентифікації виступають макроскопічні ознаки грибів та характер субстрату. Для
уточнення результатів досліджень варто провести консультації із науковцями.
Практичне значення отриманих результатів. Зібрані гербарні зразки
можуть бути використані на уроках біології під час вивчення тем розділу «Гриби та
лишайники», передані у відділ природи краєзнавчого музею. Результати екологоценотичного аналізу в подальшому можуть бути застосовані для біоіндикації лісових
екосистем, при складанні регіональних і загальноукраїнських визначників. Відомості
про видовий склад і чисельність афілофороїдних грибів окремих рослинних угруповань
можуть бути використані при оцінюванні фітосанітарного стану лісів і ступеня
антропогенного навантаження на них.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Польові дослідження афілофороїдних грибів проводились у вересні-жовтні 20122015 рр. на територіях, зайнятих дубово-грабовими лісами в межах Рівненської області
та у м. Рівному. Офіційні дані про видовий склад афілофороїдних грибів на досліджуваних територіях відсутні.

Видовий склад афілофороїдних грибів дубово-грабових лісів
Рівненської області
В ході досліджень педагоги та вихованці Екологічного центру вперше дослідили
видовий склад та умови зростання афілофороїдних грибів на території лісового масиву
поблизу сіл Решуцьк-Ходоси Рівненського району, лісового масиву поблизу сіл МостиБуща Здолбунівського району (територія Дермансько-Острозького національного
природного парку), лісового масиву біля села Олишва Рівненського району. Загалом на
ділянках досліджень виявлено зростання 37 видів афілофороїдних грибів (табл. 5.1).
Таблиця 5.1. Видовий склад афілофороїдних грибів дубово-грабових лісів ділянок
досліджень
з/п

Латинська назва
виду

1.

Stereum hirsutum

2.

Fomes fomentarius

3.

Antrodiella serpula

4.

Steccherinum
ochraceum

5.

Piptoporus betulinus

6.

Stereum rugosum

№

7.
8.

Stereum
subtomentosum
Clavariadelphus
junceus

9.

Peniophora cinerea

10.

Irpex lacteus

11.

Phellinus pomaceus

12.

Exidia glandulosa

13.

Trametes ochraceae

14.

Trametes versicolor

Українська назва
виду
Стереум жорстковолосистий
Трутовик
справжній
Антродіелла
повзуча
Стекхеріум
вохряний
Трутовик
березовий
Стереум
зморшкуватий
Стереум ніжноволосистий
Клаваріадельф
ситниковий
Пеніофора
попелясто-сіра
Ірпекс молочнобілий
Трутовик
несправжній
сливовий
Ексидія
залозиста
Траметес вохряний
Траметес
різнобарвний
64

Рід

Родина

Stereum sp.

Thelephoraceae

Fomes sp.

Polyporaceae

Antrodiella sp.

Polyporaceae

Steccherinum sp.

Steccherinaceae

Piptoporus sp.

Polyporaceae

Stereum sp.

Thelephoraceae

Stereum sp.

Thelephoraceae

Clavariadelphus sp.

Clavariaceae

Peniophora sp.

Thelephoraceae

Irpex sp.

Hydnaceae

Phellinus sp.

Polyporaceae

Exidia sp.

Tremellaceae

Trametes sp.

Polyporaceae

Trametes sp.

Polyporaceae

Дослідження мікофлори

15.

Daedaleopsis tricolor

16.

Phellodon tomentosus

17.

Bjerkandera adusta
Phellodon
connatus
Trichaptum
biforme
Auricularia
mesenterica

18.
19.
20.
21.

Fomitopsis pinicola

22.

Mycoleptodon
ochraceus

23.

Crepidotus variabilis

24.

Phellinys igniarius

25.

Coniophora puteana

26.

Trichaptum abietinum

27.

Hypoxylon fragiforme

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Hyphodontia
paradoxa
Trametes
hirsuta
Thelefora
terrestris
Ganoderma
applanatum
Lenzites betulina
Schizophyllum
commune
Heterobasidion
annosum
Daedaleopsis
septentrionalis
Daedaleopsis
confragosa
Chondrostereum
purpureum
2B

0B

Дедалеопсис
трикольорний
Фелодон
повстистий
Б’єркандера
обвуглена

Daedaleopsis sp.

Polyporaceae

Phellodon sp.

Hydnaceae

Bjerkandera sp.

Polyporaceae

Фелодон зрощений

Phellodon sp.

Hydnaceae

Трихаптум двоякий

Trichaptum sp.

Polyporaceae

Auricularia sp.

Auriculariaceae

Fomitopsis sp.

Fomitopsidaceae

Mycoleptodon sp.

Hydnaceae

Crepidotus sp.

Crepidotaceae

Phellinus sp.

Hymenochaetaceaе

Coniophora sp.

Thelephoraceae

Trichaptum sp.

Steccnerinaseae

Hypoxylon sp.

Xylariaceae

Гіфодонція дивна

Hyphodontia sp.

Chaetoporellaceae

Траметес жорстковолосистий

Trametes sp.

Polyporaceae

Телефора наземна

Thelefora sp.

Thelephoraceae

Трутовик плоский

Ganoderma sp.

Hymenochaetaceaе

Лензітеc березовий
Шизофіл
звичайний
Коренева
губка
Дедалеопсис
північний
Дедалеопсис
горбистий
Хондростереум
пурпуровий

Lenzites sp.

Coriolaceae

Schizophyllum sp.

Schizophyllaceae

Heterobasidion sp.

Bondarzewiaceae

Daedaleopsis sp.

Polyporaceae

Daedaleopsis sp.

Polyporaceae

Chondrostereum sp.

Cyphellaceae

Аурикулярія
звивиста
Трутовик
облямований
Міколептодон
вохряний
Крепідон
мякий
Трутовик
несправжній
вербовий
Коніофора
колодязна
Тріхаптум
ялицевий
Гіпоксилон
суничний

1B

3B
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Видовий склад афілофороїдних грибів міста Рівне
Дослідження видового складу афілофороїдних грибів міста Рівне проводили у
2015 році в межах його зеленої зони (парк Т.Г. Шевченка, парк на території обласного
краєзнавчого музею, парк «Молодіжний», територія біля Рівненського міського Палацу
дітей та молоді, вулиці Макарова, Дубенська, Павлюченка, Островського, Олеко
Дундича, Черняка, Князя Романа, Гагаріна, Шухевича, Льонокомбінатівська,
Грушевського, внутрішньо квартальні посадки в межах мікрорайонів Північний,
Льнокомбінатівський).
В межах досліджуваних територій виявили зростання 13 видів афілофороїдних
грибів:
1. Стереум жорстко волосистий /Stereum hirsutum/
2. Трутовик справжній /Fomes fomentarius/
3. Трутовик березовий Piptoporus betulinus/
4. Ірпекс молочно-білий /Irpex lacteus/
5. Трутовик несправжній сливовий /Phellinus pomaceus/
6. Траметес різнобарвний /Trametes versicolor/
7. Аурикулярія звивиста /Auricularia mesenterica/
8. Трутовик облямований /Fomitopsis pinicola/
9. Трутовик несправжній вербовий /Phellinys igniarius/
10. Коніофора колодязна /Coniophora puteana/
11. Шизофіл звичайний /Schizophyllum commune/
12. Хондростереум пурпуровий /Chondrostereum purpureum/
13. Трутовик повстистий /Trametes gibbosa/

Для заміток
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РОЗДІЛ 6
ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛИХ РІЧОК
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ОСОБЛИВОСТІ, МІСЦЕ, ЗНАЧЕННЯ МАЛИХ РІЧОК В
ЕКОЛОГІЧНОМУ БАЛАНСІ ТЕРИТОРІЙ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ
ОХОРОНИ
Річками прийнято називати постійно діючі водотоки, первісно утворені
природним шляхом, що мають течію води протягом року (а якщо пересихають чи
перемерзають, то на короткий час і не щороку). Особливе місце серед них займають
малі річки. Відповідно до Водного кодексу України (ст. 79) у нашій країні до категорії
«мала річка» віднесені річки з площею водозбору до 2000 км2. Малі річки містять у собі
основну масу запасів прісних вод , вони формують 60% сумарних водних ресурсів
України. На Поліссі і в Лісостепу зосереджено 60% водних ресурсів цих річок, у
Карпатах – близько 25%, у Степу – близько 12%. Малі річки мають ряд особливостей,
які необхідно враховувати при розробці заходів їх раціонального використання та
охорони.
Перша з них – яскраво виражена залежність всіх показників малої річки –
водності, гідрологічного режиму, якості води, складу біоценозів, процесів
біопродуктивності і самоочищення – від стану водозбірної площі, від процесів, що
переважають на суходолі та в зонах їх басейнів. Найважливішими серед них є:
лісистість, заболоченість, зволоженість території, частка орної площі, наявність
чинників забруднення, меліоративні роботи. Значення цих процесів досить часто буває
важливішим, ніж кліматичні та погодні умови. Тому гідрологічні, гідрохімічні і
гідробіологічні показники окремих малих річок можуть значно відрізнятися від
середньостатистичних зональних чи місцевих. Внаслідок цього їх обов'язково
враховують при гідрологічних розрахунках і санітарно-гідробіологічних прогнозах, а
також при плануванні різних охоронних заходів. Друга, не менш важлива особливість –
це те, що малі річки є початковою ланкою річкової мережі, й зміни в їх режимі
позначаються на всьому гідрографічному ланцюгу. Водне середовище річок
характеризують такими показниками: прозорість, температура, запах, колір,
мінералізація, кислотність, вміст розчинного кисню, вміст нітратів тощо, відповідне
значення яких є передумовою видової різноманітності живих організмів та їх
оптимального існування.
Малі річки України завдяки клімату, літології та ґрунтовому покриву, значних
величин сонячної радіації, історії формування біоти й інших причин мають величезний
біофонд цінних тварин і рослин, містять перспективні запаси води, є колекторами
поверхневого стоку, тобто об'єктами, де завдяки значній самоочисній здатності
відбувається очищення від забруднень, що потрапляють сюди з навколишнього
водозбору. Річки, разом з їх водозбором – складна взаємозалежна система, що
забезпечує функціонування природних водотоків. Існують певні межі можливостей
річкової екосистеми, яка в процесі свого історичного розвитку виробила засоби
пристосування до певного діапазону коливань факторів зовнішнього середовища.
Природно, має певну межу і допустимий вплив діяльності людини на нормальне
функціонування екосистеми малої річки.
Основними негативними процесами, що нині відбуваються у малих річках, є
замулення, забруднення, погіршення самоочисної здатності, збіднення генофонду
тварин і рослин, втрата водності.
До замулення річок призводить активізація ерозії та збільшення потужності
площинного змиву, що зумовлені в свою чергу порушенням нормального
співвідношення площ лісової та багаторічної трав'яної рослинності, з одного боку, і
посівів однорічних сільськогосподарських культур. Саме перевищення меж допустимих
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площ сільськогосподарських культур поряд із розорюванням схилів долин і є головною
причиною ерозії та замулення. Адже посіви однорічних культур порівняно з лісовою і
багаторічною трав'яною рослинністю значно слабше виконують ґрунтозахисну роль,
оскільки вони розміщуються на пухкому ґрунті, який більш піддається розмиву талими
та дощовими водами.
Другим негативним процесом є забруднення річок. Основними забруднювачами є
побутові, органічні, сільськогосподарські стоки та відходи легкої й харчової
промисловості. Особливо великої шкоди річкам завдають масло-молочні, спиртові,
цукрові та деякі інші заводи подібного профілю. Великої шкоди малим річкам завдають
побутові, господарсько-фекальні та інші стоки міст і сіл, розташованих на берегах.
Погіршення самоочисної здатності річки зумовлюється порушенням гідрологічного режиму, спрямленням природних русел, зниженням функціональної ролі
заплав, пригніченням розвитку та функцій водної флори та фауни.
Ще одним негативним процесом, що відбувається у сучасних малих річках є
зменшення водності. Основними факторами, що призводять до зменшення водності є
спрямлення та каналізація русел, меліоративні роботи на заплавах.
Сутність охорони малих річок полягає у створенні певних умов, що зберігають
природне або наближене до природного функціонування збалансованої екологічної
системи конкретного водотоку. Заходи із збереження та відновлення малих річок
мають спрямовуватись на ліквідацію факторів негативного впливу. Є чотири основні
напрямки діяльності із оздоровлення малих річок:
– припинення і ліквідація всіх явищ, що ведуть до ерозії земель та змиву ґрунтів і,
як наслідок, забруднення і замулення малих річок;
– припинення надходження у річки забруднень від розсіяних джерел з
поверхневим стоком, тобто, з полів, доріг, пасовищ, господарських дворів тощо;
– максимально можливе обмеження господарського втручання у річкову долину;
– максимально можливе звільнення русел річок від штучних споруд та
запобігання змінам у заплаві, зокрема, побудові каналів, шлюзів, ставів,
створених без попереднього проекту.

БІОІНДИКАЦІЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
Наприкінці XX ст. до практики визначення екологічного стану водойм, поряд із
традиційними, долучилися й біологічні методи. Найбільшого розвитку та поширення
набули методи біоіндикації, які ґрунтуються на тому, що живі та неживі компоненти
екосистеми в природі тісно взаємопов’язані між собою, а тому екологічний стан
водойми, її забруднення та погіршення якості води позначається на організмах, які тут
мешкають, зокрема, на водних тваринах та рослинах.
Біоіндикація прісних вод – система оцінки екологічного стану водойми і якості
води, що базується на вивченні якісного та кількісного складу організмів-індикаторів.
Біоіндикація якості води має ряд переваг перед хімічними і фізичними методами,
оскільки угруповання живих організмів віддзеркалюють усі зміни екологічного стану
водного середовища, одночасно реагуючи на комплекс різноманітних чинників і
забруднювачів. Метод дозволяє оцінити наслідки як постійного, так і раптового
забруднення, при цьому немає потреби ідентифікувати речовини, що призводять до
забруднення, проте одразу можна оцінити якість води та її придатність для
використання.
Мешканці водойм різним чином реагують на забруднення. Реакція може полягати
у наявності чи відсутності виду, значеннях чисельності особин окремого виду тощо.
Існує група дуже чутливих організмів, які у разі забруднення водойми першими
зникають зі складу її населення. Це індикатори чистої води. Діаметрально
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протилежною є група видів, які пристосовані до життя у дуже забруднених
водоймах. Вони не тільки почувають там себе цілком комфортно, але і не можуть жити
у чистій воді. Це витривалі види – індикатори значного забруднення. Проміжною є
група помірно чутливих організмів.
Види, які використовують з метою оцінки якості води, називають
біоіндикаторами. Біоіндикатори – це живі організми, які реагують на комплекс
чинників навколишнього середовища своєю наявністю або відсутністю, зміною
зовнішнього вигляду, хімічним складом, поведінкою, ступенем розвитку. Для
біоіндикації якості середовища обирають ті види, що мають відносно вузьку
«спеціалізацію», тобто живуть у досить неширокому діапазоні умов середовища. Видибіоіндикатори реагують на комплекс речовин-забруднювачів або загальні зміни
зовнішніх умов.
Фітоіндикація – складова частина розділу дисципліни біоіндикації, яка є
прикладним напрямком екології і розробляється для оцінки факторів середовища за
біологічною складовою, насамперед рослинністю. Це визначення умов середовища за
характером і станом рослинності.
Методи фітоіндикації широко використовують у системі моніторингу за станом
довкілля. Вони суттєво відрізняються від інших методів можливістю одночасно
охопити великі території, що підлягають індикації, а також відносною простотою
інтерпретації.
Фітоіндикацію проводять на різних рівнях організації рослин: клітинному,
анатомо-морфологічному, рівні організму, популяційному, фітоценотичному та
ландшафтному.
Кожний вид рослин, крім історії розвитку, поширення, структури популяції,
характеризується специфікою екології, що визначає положення його у природі по
відношенню до інших видів.
Основними індивідуальними ознаками виступають: таксономічні одиниці (види,
родини, різновидності); життєві форми (дерева, чагарники та напівчагарники,
однорічні та багаторічні трави); екологічні форми Вармінга (мезофіти, галофіти,
психрофіти, оксилофіти, ксерофіти та ін.); форми росту – особливості будови окремих
особин рослин у різних екологічних умовах.
Єдина класифікація геоботанічних індикаторних ознак була проведена
Б.В.Виноградовим. Він розділив всі індикаторні ознаки на чотири групи: флористичні,
фізіологічні, морфологічні та фітоценотичні.
Флористичні ознаки – це основні індикаторні властивості рослинності. Основною
індикаційною одиницею виступає вид. Кожному виду відповідає вузька чи широка
екологічна амплітуда факторів місць існування. Як присутність, так і відсутність виду,
може мати певне індикаційне значення.
Фізіологічні ознаки – це характеристики хімічного складу та процесів обміну
речовин рослин. Їх поділяють на структурні, які включають зміни і аномалії вмісту в
тканинах рослин металів і легкорозчинних солей, відмінності у складі і концентрації
пігментів, форми рослинних олій та білків, вмісту води, водоутримуючої здатності,
осмотичного тиску тощо та функціональні, які передбачають спостереження за
обміном речовин, водним балансом, транспірацією, або іншими фізіологічними
процесами.
Морфологічні ознаки – це аналіз внутрішньої (анатомічної) та зовнішньої
структури окремих рослин. До анатомічних ознак належать: ширина річних кілець у
дерев; особливості будови різних екологічних груп рослин; відмінності у будові клітин
та клітинних стінок, або порівняльний розвиток різних видів тканин. При аналізі
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зовнішніх структур розглядають висоту рослин, діаметр стовбурів та гілок, розміри
листкової пластинки та окремі механічні пошкодження.
Фітоценотичні ознаки – це ознаки асоційованості рослин і особливостей
структури рослинного покриву (кількісні дані, проективне покриття, зустрічання та
дисперсність, ярусність, мозаїчність, форми комплексів, поєднання фітоценозів, їх
конфігурація та взаємне розміщення).
Найточніші результати біоіндикації водойм дає вивчення організмів, які у разі
змін комплексу умов середовища не здатні швидко і назовсім покинути біотоп. До
таких належать, насамперед, вкорінені водні рослини – макрофіти.
Водні макрофіти – це збірна група, яка поєднує великі рослини (видимі
неозброєним оком), що належать до різних систематичних груп, але існування яких
тісно пов’язане з водою. До них належать багатоклітинні водорості, мохи, папороті та
квіткові рослини, що здатні рости в умовах водного середовища або надлишкового
зволоження (мешкають як безпосередньо у воді, так і у прибережній зоні). Рослинимакрофіти пластичні і чутливі до змін навколишнього середовища, відображають
гідрологічний режим водойми, її трофічний статус, екологічні умови, стадію розвитку
тощо. Навіть попереднє обстеження рослинності водойми дозволяє зробити експресоцінку її екологічного стану. Біоіндикація екологічного стану водойми за макрофітами
здійснюється шляхом оцінки: видового складу макрофітів; ступеня розвитку окремих
видів або угруповань; наявності окремих видів-індикаторів та індикаторних груп.
Серед усього різноманіття водних рослин існують види, які не витримують
найменшого забруднення та можуть жити лише у чистих водах, проте більшість видів
макрофітів толерантні до різних видів забруднень і можуть накопичувати у своїх
тканинах високі концентрації забруднюючих речовин. Деякі з них здатні витримувати
високі концентрації різноманітних токсикантів. На цих особливостях макрофітів
ґрунтується їхнє використання як природних біофільтрів. Якість води, що пройшла
крізь зарості макрофітів, значно поліпшується.
Серед водних рослин можна виділити групи видів, що є індикаторами певних
екологічних умов: реофільних, лімнофільних, заболочування, засолення.
Індикатори реофільних умов. Важливою умовою природного функціонування
річкових екосистем є наявність течії. У такому випадку значного розвитку у руслі річки
набуває група реофільних макрофітів. До неї належать види, що здатні витримувати
певні швидкості течії, перепади рівня води та потребують для свого розвитку високої
концентрації розчиненого у воді кисню: різні види рдесників (рдесники
пронизанолистий, довгий, кучерявий), їжача голівка пряма, сусак зонтичний,
стрілолист стрілолистий, глечики жовті, куга озерна.
Індикатори лімнофільних умов. У разі зарегулювання річки її природний
гідрологічний режим змінюється, а на окремих ділянках створюються умови,
наближені до озерних: зменшується швидкість течії аж до майже стоячої води,
активізуються процеси замулення, збільшується рівень трофності води. На таких
ділянках спостерігається зміна домінуючих комплексів: реофільні угруповання водних
рослин поступаються місцем лімнофільним, здатним витримувати замулення,
погіршення кисневого режиму та надлишок органічної речовини у воді. Вони
репрезентовані заростями очерету звичайного, рогозу вузьколистого, латаття білого,
рдесників плаваючого, гребінчастого та блискучого, водопериці колосистої.
Індикатори заболочування. У заплавних водоймах-старицях, що відмирають, на
обмілілих річках і мілководних ставках зазвичай спостерігаються процеси заболочування, під час яких якість води значно погіршується. При цьому відмічається
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надмірний вміст органічної речовини, значне накопичення відмерлих решток
рослин, збільшення концентрації сірководню та метану, вода у водоймі набуває бурого
кольору. У таких умовах розвивається специфічний комплекс видів макрофітів. Це рогіз
широколистий, пухирник звичайний, кушир занурений, ряски мала та триборозенчаста, спіродела багатокоренева, водяний різак алоевидний.
Індикатори засолення. Деякі з макрофітів здатні витримувати значний вміст
солей у воді й зростають навіть у морі. Серед них – звичні рослини Чорного та
Азовського морів – камки морська та мала. Крім цього, існує група макрофітів, що є
індикаторами засолення континентальних водойм.
Важливим показником екологічного стану водойми є її трофічний статус.
Класифікація водойм за їхнім трофічним статусом ґрунтується на рівні продукування
первинної продукції фотосинтезуючими організмами. Для визначення трофічного
статусу водойми використовують рослини-індикатори. Вчені виділяють три основних
типи водойм за трофністю: оліготрофні, мезотрофні, евтрофні.
Оліготрофним водоймам притаманні незначний вміст біогенних елементів у воді
(насамперед, азоту і фосфору) та невисокий рівень первинної продукції. В Україні це,
зазвичай, глибокі озера та гірські річки з холодною, прозорою, насиченою киснем
водою. Вони є цінними джерелами чистої води.
Мезотрофним водоймам притаманний середній рівень первинної продукції та
помірний вміст елементів мінерального живлення.
Евтрофні водойми характеризуються високим рівнем первинної продукції та
надлишком біогенних елементів. У таких водоймах спостерігається явище «цвітіння»
води за рахунок масового розвитку мікроскопічних водоростей. Вода набуває
специфічного кольору, а під час розкладання великої маси водоростей вона стає дуже
небезпечною для здоров’я людини. Якість води значно погіршується, зменшується її
прозорість, вміст у ній кисню, тому високий ступінь евтрофікації водойми викликає
замори риб, пригнічує розвиток інших гідробіонтів. Це призводить до втрати
генофонду, зменшення здатності екосистеми до гомеостазу і саморегуляції.
Антропогенна евтрофікація наступає набагато швидше у водоймах з повільним стоком
– озерах, водосховищах, ставках. Це пов’язано зі значним надходженням біогенних
елементів – N, P у вигляді мінеральних добрив, миючих засобів, стоків тваринницьких
ферм, атмосферних аерозолів.
Крім основних трофічних типів водойм існують перехідні, наприклад, олігомезотрофні, мезо-евтрофні. Трофічний статус водойм може змінюватися під час
перебігу природних процесів або під впливом діяльності людини. У зв’язку із
розвитком промисловості та інтенсифікацією сільськогосподарського використання
земель повсюдно спостерігається підвищення трофічного статусу водойм.
Завдяки водним та прибережно-водним рослинам можна визначити характер
забруднення водойми: біологічне забруднення, забруднення важкими металами,
ацидифікацію водойми. Біологічне забруднення спричиняється потраплянням у
водойми разом зі стічними водами різних хвороботворних мікроорганізмів (бактерій
групи кишкової палички). Основними джерелами біологічних забруднень є
сільськогосподарські та комунально-побутові стічні води. Ацидифікація природних вод
характеризується збільшенням або зменшенням кислотності води під час забруднення.
Всі біологічні процеси у водоймах і річкових системах повністю залежать від величини
водневого показника рН. Розвиток водоростей і мікропланктону, розпад мікроорганізмів, нітрифікація і денітрифікація найбільш енергійно протікають при рН 6-8.
Зниження показника рН до 6 спричиняє значне зменшення видів водних рослин від 3080 видів до 5-8.
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ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
МЕТОДОМ БІОІНДИКАЦІЇ
Наукові витоки природної індикації слід шукати у працях А. Карпинського,
написаних ще у 1838 році, хоча засновником наукового біоіндикаційного підходу
вважається американський ботанік Ф. Клементе, який у 1920 році у роботі «Рослинні
сукцесії і індикатори» вказував, що кожна рослина або рослинне угруповання є
найкращою мірою умов, у яких вони ростуть. Наприкінці XIX ст. В. Докучаєв висловив
думку про те, що всі елементи природи взаємозв’язані між собою, а тому за одним з них
можна характеризувати стан інших. Засновником геоботанічної індикації
(фітоіндикації) ґрунтів визнаний Л. Раменський. Основи біоіндікаційного аналізу
якості водного середовища були закладені у 60-70-х роках XIX ст. А. Мюллером та Ф.
Коном.
У 1898 році Мец дав санітарно-екологічну характеристику представників флори і
фауни прісних водойм. Принцип такого аналізу полягав у тому, що надходження у
водойму стічних вод викликає загибель (або пригнічення) деяких гідробіонтів,
внаслідок чого виникають різноманітні специфічні угруповання організмів, які і
характеризують різний рівень забруднення води.
Після друку у 1908-1909 рр. Р. Кольквітцем та М. Марссоном списку організмівіндикаторів органічного забруднення, останній став широко використовуватися для
санітарно-біологічного аналізу якості води. Створена ними «Жива індикаційна шкала»
(1962 р.)вдосконалена Сладечеком (1965 р.), М. Телітченко (1959, 1966 рр.) і продовжує
удосконалюватися в наш час.
Дослідження якості води за макрофітами тривалий час вивчаються науковцями
Інституту гідробіології НАН України. Під керівництвом О.В.Топачевського у 60-70 роках
проводилось вивчення процесів біологічного забруднення водойм і пошуки засобів
управління цими процесами. Дані досліджень були опубліковані в ряді монографічних
робіт («Цветение» воды», «Формирование и контроль качества поверхностных вод»).
Починаючи з досліджень Зерова К.К., Корелякової І.Л., Мережка О.І. вища водяна
рослинність стала розглядатись як один з головних компонентів гідробіоценозів
мілководь.
У 80-90 роки під керівництвом О. І. Мережка проводились комплексні
дослідження малих річок України, в основу яких було закладено принцип органічної
єдності русла річки та площі водозбору, функціональна роль та взаємозв’язок
біологічних процесів цих компонентів в еволюції річкових систем. Харченком Т.А.,
Протасовим А.А. та Ляшенко А.В. проведено теоретичні узагальнення стосовно
механізмів формування стійкості водних ценозів та екосистем відносно зовнішніх
антропогенних чинників, використовуючи акумулюючі властивості екотонів у процесі
накопичення різних видів забруднювачів та токсикантів. Результати досліджень
знайшли своє відображення у колективній праці «Биоразнообразие и качество среды
антропогенно измененных гидроэкосистем Украины» (2005 р.).
Помітний внесок у вивчення сучасного стану поверхневих вод на основі
гідробіологічних досліджень зробив Гриб І.В. Матеріали власних досліджень були
висвітлені у дисертації «Екологічна оцінка стану екосистем річкових басейнів
рівнинної частини території України (охорона, відновлення, управління)» (2001) та
наукових працях «Способ комплексной экспертной оценки екосистем басейнов рек»
(1993).
Чимало уваги в наш час вивченню біоіндикації природних водойм приділяли
Щербак В.І., Семенюк Н.Є. Провівши чимало власних експедицій (натурних досліджень),
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учені відобразили результати досліджень унаукових статтях: «Визначення
ступеню урбанізації водойм за структурним різноманіттям фітопланктону» (2004),
«Порівняльна оцінка ступеню урбанізації водойм за різноманіттям фітопланктону»
(2005), «Екологічний стан Оріхуватського ставу за фітопланктоном та можливість його
рибогосподарського використання; (2006), «Індикація впливу урбанізації на водойми
за різноманіттям фітопланктону» (2006), «Екологічна оцінка стану урбанізованих
водойм (на прикладі озера Синє, м. Київ) за біорізноманіттям фітопланктону» (2003),
«Формування структури фітопланктону в залежності від антропогенного забруднення»
(2004).
Вагомий внесок у дослідження екологічного стану поверхневих вод на території
Рівненської області, зокрема водних екосистем рр. Устя, Замчисько та Іква, зробили
науковці Національного університету водного господарства та природокористування
Клименко М.О. та Гроховська Ю.Р. Результати досліджень знайшли своє відображення у
монографії Клименка М.О., Гроховської Ю.Р «Оцінка екологічного стану водних
екосистем річок басейну Прип'яті за вищими водними рослинами» (2005), у наукових
працях «Вищі водні рослини і моніторинг якості поверхневих вод (на прикладі річок
Устя та Замчисько)» (1998), «Прозорість води та кількісні характеристики вищих
водних рослин річок басейну Прип'яті» (1999), «Порівняльна характеристика
результатів оцінки якості води за гідрохімічними показниками та водною
рослинністю» (2001).

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
Мета досліджень полягає у з’ясуванні екологічного стану малої річки та
прилеглих територій..
–
–
–
–
–
–
–

Завдання:
провести візуальну та інструментальну оцінку якості води основного водотоку
малої річки;
описати видовий склад водної рослинності річки та визначити рослиниіндикатори;
визначити умови середовища, трофічний статус річки;
визначити характер забруднення;
визначити клас якості води річки;
визначити види антропогенного впливу на річку;
провести узагальнену оцінку екологічного стану річки за тестом Р.В. Хімка.

Методи та методика досліджень. Дослідження стану малих річок проводять у
травні-липні. Під час польових досліджень використовують картографічний,
інструментальний, візуальний, аналітичний, соціологічний, геоботанічний методи та
метод біоіндикації.
Дослідження проводять вздовж прокладеного маршруту із використанням карти
території, яка має бути детальною (топографічні карти 1 : 200 000 та 1 : 100 000). За
допомогою карт такого масштабу можна скласти повне уявлення про особливості
гідрографії малої річки, про господарські об’єкти, що можуть впливати на її
екологічний стан. Для більшої ефективності досліджень малої річки створюють окрему
карту. Для цього переносять на кальку русло основної річки, притоки, інші поверхневі
водні об’єкти (ставки, озера, стариці та ін.), виходи підземних вод на денну поверхню
(джерела, струмки, водотоки), визначають межі басейну, наносять населені пункти. Під
час польових досліджень на ній відмічають ділянки досліджень (з прив’язкою до
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населеного пункту або іншого об’єкту) та точки спостережень, джерела забруднень та
інші особливості річки.
Під час польових робіт ведуть щоденник, в якому фіксують всі цікаві та важливі
подробиці. При дослідженні малої річки інтерес представляють як природні
особливості будови її басейну, так і господарське використання з його екологічними
наслідками, а саме: місця розташування джерел забруднення, господарські будівлі,
шляхи, гаражі, звалища сміття та відходів, наявність бетонованих берегів тощо.
Візуальне та інструментальне визначення показників якості поверхневих вод малих
річок проводять згідно рекомендацій Програми «GLOBE» та Методичного посібника з
визначення якості води. Для цього на кожній із точок спостережень визначають
показники абіотичних факторів водного середовища: температуру, прозорість, колір,
швидкість течії, значення рН, запах, електропровідність.
Вимірювання температури води у поверхневому шарі водойми проводять
каліброваним ртутним термометром із ціною поділки 0,1-0,50 С. Визначення запаху
води проводять органолептичним методом. Для цього 250 мл проби набирають у
конічну колбу при температурі 200 С, колбу закривають корком і вміст ретельно, кілька
разів збовтують. Для визначення прозорості води використовують диск Секки або
пластикову трубку довжиною 1,5 м, яка закрита з однієї сторони. Дно трубки розділено
на чотири сегменти за принципом диску Секки. Для визначення швидкості течії у річці
вибирають відносно пряму ділянку річища довжиною 30м. Межі ділянки позначають
відповідними мітками. Електропровідність води визначають за допомогою каліброваного приладу DIST-3, який визначає показник питомої електропровідності у
мікросіменсах/см3. Показник рН води визначають каліброваним приладом Pocket-Sized
pH Meter with Replaceable Electrode.
На кожній із ділянок, а також уздовж всього маршруту експедиції проводять
візуальне обстеження русла річки, заплави та схилів першої надзаплавної тераси. При
цьому описують видовий склад рослинних угруповань із одночасною гербаризацією
окремих видів, передусім на заплавних луках, визначають висоту травостою (за
допомогою рулетки), проекційне покриття травостою (за допомогою рамки),
виділяють домінантні види. Для визначення видів рослин використовують визначники
та атласи-визначники: «Трав’янисті рослини України», «Досліджуємо малі річки». Для
з’ясування видового складу риб проводять опитування місцевих мешканців.
На кожній із ділянок описують видовий та кількісний склад водної та
прибережно-водної рослинності річки. Виявлені види водних та прибережно-водних
рослин аналізують за приналежністю до рослин-індикаторів. На основі якісного та
кількісного складу рослин-індикаторів визначають умови середовища річки, її
трофічний статус, клас якості води за методикою, описаною у науково-методичному
посібнику «Визначення якості води методами біоіндикації» (автори В.І. Мальцев, Г.О.
Карпова, Л.М. Зуб). Характер забруднення води у річці визначають за даними таблиці
6.1.
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Таблиця 6.1. Рослини-індикатори характеру забруднення річки

+

Ceratophyllum demersum L.
Ceratophyllum submersum L.
Eleocharis palustris L.
Elodea canadensis Michx.
Equisetum fluviatile L.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Glyceria maxima (C.HARTM.) HOLMB.
Hydrocharis morsus-ranae L.
Isoetes lacustris L.
Lemna gibba L.
Lemna minor L.
Lemna trisulca L.
Myriophyllum spicatum L.
Nuphar pumila (Timm)
Nymphaea alba L.
Potamogeton crispus L.
Stuckenia pectinata L.
Potamogeton lucens L.
Potamogeton natans L.
Potamogeton nodosus L.
Potamogeton perfoliatus L.
Potamogeton praelongus Wulf.
Scirpus lacustris L.
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
Stratiotes aloides L.
Typha latifolia L.
Fontinalis antipyretica Hedw.
Chara L.

+
+
+
+
+

забруднення
важкими
металами

Acorus calamus L.
Alisma plantago-aquatica L.
Batrachium circinatum (Sibth.) Spach

евтрофікації

Лепеха звичайна
Частуха подорожникова
Водяний жовтець
закручений
Кушир занурений
Кушир підводний
Ситняг болотний
Елодея канадська
Хвощ річковий
Лепешняк плавучий
Лепешняк великий
Жабурник звичайний
Молодильник озерний
Ряска горбата
Ряска мала
Ряска триборозенчаста
Водопериця колосиста
Глечики малі
Латаття біле
Рдесник кучерявий
Рдесник гребінчастий
Рдесник блискучий
Рдесник плаваючий
Рдесник вузлуватий
Рдесник пронизанолистий
Рдесник довгий
Куга озерна
Спіродела багатокоренева
Водяний різак алоевидний
Рогіз широколистий
Водяний мох
Харові водорості

Латинська назва виду

ацидифікації

Українська назва виду

органічного
забруднення

Індикатори

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

Значна увага приділяється оцінці господарської діяльності, що проводиться
безпосередньо в річці й на прилеглій до неї території. Оцінку проводять візуально та
шляхом опитування місцевих мешканців.
Окремі показники екологічного стану річки, отримані методом фітоіндикації,
порівнюють із даними інструментального вимірювання, яке проводилось під час тієї ж
експедиції.

77

Від малого відкриття до великої науки

Узагальнену оцінку екологічного стану проводять з використанням тесту Р.В.
Хімка «Визначення стану річки за візуальною оцінкою системи характерних параметрів
річки та її заплави», що передбачає бальне оцінювання різних параметрів. Дані бального
тестування заносять в таблицю, підраховують загальну кількість балів та оцінюють стан
річки на кожній окремій ділянці.

Тест «Визначення стану річки за візуальною оцінкою системи
характерних параметрів річки та її заплави»
І. Оцінка річки. За даною схемою оцінки річка у доброму стані повинна отримати
найвищі оцінки-бали. Річка з поганим станом - відповідно невисокі. Показники стану
річки, які є для її здоров’я найсуттєвішими, дають за цією системою більшу кількість
балів. Схемою допускається надання, при потребі, проміжних оцінок.
1. Швидкість течії, см/с;
Для річки з: природним
Більше
або мало зміненим
30
руслом
з каналізованим руслом
—
Оцінка
10
2. У якому стані русло
Природне – має всі
окремі
властиві йому
природні
елементи: мілини і
утвори
глибокі ділянки,
русла
багато меандрує, має змінені (до
ділянки з швидкою і
20%)
повільною течією, є
внаслідок
перекати і плеса,
діяльності
затони, коси,
людини
острівці та інші
природні руслові
утвори
12
10-9

20-30

10-20

5-10

0-5

20-30
8

10-20
5

5-10
2

0-5 та більше 30
0

значна
частина (до
40%)
природних
утворів
русла
трансформовані,
каналізовані

більшість (6080%)
природних
утворів русла
зруйновані,
русло частково
каналізоване
або до 500
метрів річки
проходить в
трубі

русло – прямий
канал, що на всю
довжину річки
має лише кілька
поворотів, або
понад 500
метрів річки
проходить в
трубі під землею

7

3

0

3. Зарегульованість річки греблями (ставками)
Річка
в
природному
стані

є 1 ставок
площею
менше 10 га
на 20 км
річки, або у
розрахунку
менше 1 га
ставків на 1
км річки

на 15-20 км
річки є 1
ставок
площею до 50
га, або у
розрахунку на
1 км річки
менше 3 га
ставків

15

12

9

на 10-15 км
на 5-10 км
річки 1-2
річки 1-2
ставки
ставки
площею до
площею понад
50 га, або у
50 га, або у
розрахунку
розрахунку на
на 1 км річки 1 км річки 63-6 га ставків 10 га ставків
6
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3

на 2-5 км
річки 1
ставок
площею
понад 50 га,
або у
розрахунку
на 1 км річки
понад 10 га
ставків
0
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4. Характер дна — замуленість;
Дно природне із незначним шар мулу до 15
природним, м’яким осадом, см, переважно
який після повеней
м’який, але
виноситься з русла
повенями не
практично повністю
виноситься
10

шар мулу
15-40 см,
переважн
о
щільний

шар мулу
більше
40 см,
щільний

4

2

7

5. Характеристика річкової води
Чиста, прозора, без чиста, прозорість
запаху, практично
близько 1 м, у
без смаку, при
мілких річках –
відстоюванні виділядо дна, слабо
ються бульбашки
мутна,
повітря
практично без
запаху і
присмаку
10
8

слабопрозора,
мутна, із
запахом

мутна,
брудна,
непрозора, із
сильним
болотним
запахом

5

2

6. Температура води (літом)
Близька до температури повітря, її добові зміни
наближаються до змін температури повітря
4
7. Засміченість річища
В річищі
зустрічаються
чисто,
окремі предмети
ніякого
неприродного
сміття
походження –
немає
пластик, метал,
скло, інші побутові
відходи (на 500м –
1-5 сторонніх
предметів)
12
9

брудна.
непрозора, із
плямами бруду
на поверхні, з
гнилісним чи
іншим
неприємним
запахом
0

температура води помітно вища
від температури повітря
0

зустрічаються
окремі скупчення
предметів
неприродного
походження i
решток органічних
речовин – до 3 куп
сміття на 500 м
річки
6

Характер водяної рослинності
8. Видова структура
Багато різних видів
багато різних видів,
водяної рослинності
але 1-2 чітко
без чіткого
переважають за
переважання одного з
кількістю над
них над всіма іншими іншими, є нитчасті
водорості
10
7

досить часто
зустрічаються
скупчення
сміття в т.ч.
решток
органічних
речовин – на
500 м річки є 37 куп сміття
2

можна нарахувати
5-7 видів, але є
значне
переважанням 1-2
видів над іншими, є
нитчасті водорості
5

річка дуже
сильно
засмічена,
не рідше
як на 50100м є
скупчення
сміття
0

всього 3-5 видів,
переважають
один-два види,
зокрема значна
кількість очерету
звичайного
2

9. Заростання річища (у % до площі водяного дзеркала)
До 15
15-30
30-50
рослинність відсутня
12
9
6-5
3
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шар мулу
значний,
щільний,
товщину
важко
визначити
0

більше 50
0
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10. Рибне населення річки
Багато різних
риби менше, але є
видів риби,
різні види і різних
різних вікових вікових груп, типові
груп у т.ч. є
види – щука, лящ,
сом, судак,
лин
чехонь
8
5

риба трапляється тільки
кількох видів і
переважно молоді
особини, типовими є
карась та окунь
2

риби мало,
переважає
молодь і
верховодки, може
траплятись
карась
0

11. Стан берегів і прибережної захисної смуги ( ПЗС ) – до 25 метрів від урізу води
Природні,
природні,
переважно
є окремі дерева,
розорані,
незруй-новані,
незруйновані,
природні,
кущі, піддаються
постійна
майже пологі, але
піддаються
незруйновані,
інтенсивному рослинність
чітко окреслені,
розмиванню,
на деяких
розмиванню,
майже
вкриті травою
вкриті трав’яною
ділянках
трав’яна
відсутня,
або дрібними
рослинністю,
береги
рослинність
береги
чагарниками
кущами, іноді
розорані,
значною мірою
каналу
іноді деревами
деревами,
природної
деградована у облицьовані
верби, вільхи чи
рослинність на
рослинності
зв’язку з
бетонними
інших порід, що
початкових
менше, вона
випасом чи
плитами
ростуть у
стадіях деградації
деградує
іншими
вологих місцях
причинами
12
9
6
3
0
Якщо ПЗС виділена на місцевості – додати 8 балів!
ІІ. Оцінка заплави.
12. Співвідношення елементів заплави (в % від площі):
ліс, чагарники
луки (сіножаті,
болота
рілля
пасовища)
У % від площі заплави на описуваній ділянці річки
ділянки з
ділянки з луками, природними
природним лісом
степами і природними болотами
немає
складають до 50%
складають понад 50% території
площі заплави
заплави,
ділянки з
ділянки з луками, природними
природним лісом
степами і природними болотами
до 5%
складають 30-50% складають близько 50% території
площі заплави
заплави
природного лісу до
30%

урбанізовані
території
немає
можливі
окремі
будівлі чи
дорога (5%
території)
5-10%

ділянки з луками, природними
степами і природними болотами до 20%
складають понад 30-50%
території заплави
15-20% ліс або
ділянки луків
природних
20-40%
10-15%
лісопосадки
або степів –
боліт немає
близько 30%
є окремі незначні
природних луків
заплава
40-60%
15-30%
ділянки лісу, до
або степів менше
осушена або
10%
20%
боліт не було
ділянок з природними лісами, луками, степами в заплаві більше більше 30%
немає, заплава осушена, «окультурена»
70%
Якщо ландшафт заплави рівний, то заплавою вважати межі водоохоронної зони
(ВЗ) – до 250 м по обох берегах річки. Вказати чи виділена ВЗ на місцевості і, якщо
так, – додати 5 балів
80

оцінка
20

16

12

8
3
0
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13. Ширина непорушеної частини заплави з природним чи близьким до
нього біоценотичним покривом
Значно більше
100 метрів по
обох сторонах
річки
10

близько1
00м по
обох
сторонах
8

25-100 м
по обох
сторонах
6

хоча б по одній із сторін
непорушена частина
заплави складає
близько 50 метрів
3

вся заплава з
порушеними,
зруйнованими
біоценозами
0

14. Ступінь порушеності природних ландшафтів річкової долини
Непорушені або мало
мало
дуже сильно
майже знищені
змінені – заплава
порушені – значно
порушені, 50або знищені,
практично повністю
до 20%
пору70% змінених,
більше 70%,
збережена, є всі її
змінених.
шені,
значна частина
повністю
елементи –
Збережені
20розорюється і
осушена,
прирічковий вал,
окремі
50%
зайнята
розорюється або
притерасні пониззя,
елементи
зміне- агробіоценозами
перетворена у
залишки старого
заплави
них
пустир, смітник
річища, піщані дюни
12
9
6
3
0
15. Ступінь деградації природних біоценозів заплави
Менше 5%
до 20%
до 40%
до 60%
території мають
території з
території з
території з
порушений,
порушеним,
порушеним, порушеним,
змінений
зміненим
зміненим
зміненим
рослинний
рослинним
рослинним рослинним
покрив
покривом
покривом
покривом
12
10
7-5
3-2

понад 60% території
з порушеним,
зміненим рослинним
покривом,
переважають
агробіоценози
0

16. Характер деградації природних біоценозів заплави
Природні
переважно
мало
майже не
біоценози у
збережена
збережені,
збережені, луки
доброму стані,
природна
деградують,
деградовані або
луки
рослинність,
до 20%
більшість
викошуються, бур’янів – до рослинності рослинності –
ліс чистий
5%
бур’яни
бур’яни
12
10
7-5
3-2

відсутні, замінені
агробіоценозами,
бур’янами або
деградовані до
рівня оголеного
ґрунту
0

17. Сліди водної ерозії ґрунтів заплави і надзаплавних терас
Практично не
спостерігаються окремі
спостерігаються чітко
спостерігається змиви ґрунту (на 500 м
виражені сліди змивів
змивів ґрунту
берега – 1-3)
ґрунту (на 500 м берега – >3)
10
7
3

багато
слідів
ерозії
0

18. Рівень рекреаційного навантаження
немає
окремі випадки появи багато, на кожні 100 м річки
стоянок і відпочивальників, або
може зустрітись наметова
відпочинаметових стоянок – 1
стоянка або сліди груп
вальників
на 1км
відпочивальників
8
5
2

0
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дуже багато,
стоянок і
відпочивальників
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19. Засміченість прибережної захисної смуги (ПЗС)
ПЗС чиста,
зустрічаються
зустрічаються
досить часто у
сміття
окремі предмети
окремі скупчення
ПЗС
відсутнє
неприродного
предметів
зустрічаються
походження —
неприродного
скупчення
пластик, метал,
походження – до 3 сміття (на 500 м
скло, інші
куп сміття на 500 м
річки є 3-7 куп
побутові відходи,
берега річки
сміття)
ін.
10
8
5
2

ПЗС дуже
сильно
засмічені (на
500 м річки є
понад 10 куп
сміття)
0

20. Характер господарського використання заплави
Ландшаіноді
окремі ділянки
в значній мірі
повністю
фти
випасається
розорюються,
розорана,
розорана,
заплави
худоба, луки
систематично
інтенсивно
або зайнята
не
викошуються
випасається худоба,
випасається худоба,
під
викоринеповністю,
прокладені дороги, є
багато будівель,
господарсь
стовуюліс захаращуокремі будівлі,
зокрема
кі будівлі
ться під
ний, є відпо- ведеться і господарська
господарських, є
які
госпочивальники
діяльність, є багато
ферми, літні табори розміщені і
дарства
відпочивальників
худоби, дороги
у ПЗС
12
9
6
3
0
21. Використання води річки та обсяг води, який забирається з річки
Вода з
використовується для
крім попереднього, є
те ж, але
річки не
поливу городів, іноді
постійні водозабори,
відбивідбизакачуються цистерни
якими викачується до
рається до
рається
тощо, відбирається менше
20 % всього стоку
30% всього
10 % всього стоку
стоку
12
9
5
3

забираєть
ся понад
30% стоку
річки
0

22. Наявність прямих стоків (із труб, рівчаків) в річку від заводів, ферм, дворів,
вулиць тощо на ділянці, що оцінюється
Не
виявлено
15

знайдено 1-2 на 500 м річки з
незначним сумарним стоком,
або 5-7 % стоку річки на цей
час (сезон)
10

виявлено 1-5 на
500 м з сумарним
стоком до 15%
стоку річки
5

є більше джерел стоків із
сумарним стоком, що
складає понад 15% стоку
річки
0

23. На відомій вам ділянці вище за течією
Без
сумніву,
що
немає
стоків
10

можливо є 1-2
на 500 м річки з
сумарним
стоком до 7%
стоку річки на
цей час
7

відомо точно, що є до
5 джерел стоків на
500 м річки із
сумарним стоком 715% стоку річки
4
82

відомо точно, що є населені
пункти чи виробничі
підприємства, які дають по
кілька витоків стоків на 500 м зі
стоком, що складає понад 15%
стоку річки
0
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24. Наявність у долині житлових будівель, інших споруд – урбанізованість
території
Будівел
ь немає
12

є окремі господарські
або житлові будівлі, 1020% площі заплави
зайнято будівлями
8

є багато будівель,
ними зайнята
половина площі
заплави
3

майже вся заплава зайнята
господарськими будівлями,
іншими урбооб’єктами
0

III. Інформація з опитування жителів про глибину і характер змін, що відбулись з
річкою (у порівнянні із тим станом, який пригадують старожили).
Для оцінки жителями змін, що стались з річкою, доцільно користуватись такою
інформацією:
Було: чиста прозора вода, швидка течія, Стало: течії у річці не видно, брудна, стояча
глибока і широка річка, тихі затоки,
вода, на дні багато мулу, річка мілка,
заводі, багато різної риби, мальовничі
пересихає, немає риби, на берегах пасеться
зарості водяних рослин, по берегах
багато худоби, яка витоптує траву, на
річки зелені луки і сіножаті, дерева і
берегах ростуть бур’яни і будяки, худоба
кущі верби, ліс, люди із задоволенням
заходить у річку на водопій і сильно
купались і відпочивали біля річки, у
забруднює її, на берегах відсутні дерева і
заплаві зустрічалося багато диких
кущі, береги розорані майже до самої води
тварин і птахів
тощо.
25. Зміни, що сталися за останні 25-40 і більше років
Змін немає або вони
незначні, несуттєві,
готовий іноді попити
води з річки

За минулі роки
річка змінилась,
але вона все ще
приваблива

12

8

Зміни дуже великі,
річка стала
непривабливою, в ній
не завжди хочеться
купатись
2

Річка стала
невпізнаною, в
річці не можна
купатись
0

26. Зміни, що сталися за останні 10-15 років
Змін немає або вони
незначні, несуттєві,
готовий іноді попити
води з річки
10

За минулі роки
річка змінилась,
але вона все ще
приваблива
7

Зміни дуже великі, річка
стала непривабливою, в
ній не завжди хочеться
купатись
2

Річка стала
невпізнаною, в
річці не можна
купатись
0

Дані тесту заносяться у таблицю результатів, підраховується загальна кількість балів та
оцінюється стан річки.
Якщо сума балів оцінки складає понад 240, то стан річки можна оцінити як «добрий» і
обмежитися лише попереджуючими заходами щодо її збереження, зокрема дотримання
умов водоохоронної зони та прибережної захисної смуги, стабілізація випасу,
недопущення зарегулювання стоку, недопущення будівництва у заплаві різних споруд,
недопущення засмічення заплави і річки тощо.
Якщо сума балів оцінки складає 240-170, то стан річки можна оцінити як «ще
добрий», але в ній активно розвиваються деградаційні процеси. Стан річки повинен
83
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викликати стурбованість жителів і необхідність виконання комплексу заходів із її
збереження та охорони.
Якщо сума балів оцінки складає 170-120, то стан річки можна оцінити як
«задовільний», але в річці активно відбуваються негативні зміни. Необхідно застосувати
термінові заходи для призупинення руйнівних для річки і її екосистеми процесів, до
оздоровлення річки.
Якщо сума балів оцінки складає 120-70, то стан річки можна оцінити як
«незадовільний». Для призупинення руйнування річки необхідно терміново застосувати
значно ширший комплекс коротко- і довготермінових заходів для припинення
деградації екосистеми річки і заплави.
Якщо сума балів оцінки складає менше 70, то річка знаходиться у вкрай важкому
стані, на межі зникнення або перетворення у стічну канаву. Для її відновлення
потрібно затратити значні ресурси. Затрати пов’язані перш за все з роботами,
спрямованими на покращення екологічного стану водозбору і припинення скидання в
річку різноманітних забруднювачів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Впродовж 2009-2016 років Екологічний центр провів дослідження екологічного
стану малих річок басейну р. Горинь: Корчик, Стави, Стубелка, Кустинка, Устя
відповідно до вищезазначених методик.
Річки мають течію, їх природний гідрологічний режим частково порушений,
відбуваються незначні процеси замулення, збільшується рівень трофності води. За
трофічним статусом річки належать до мезотрофних та мезо-евтрофних водойм,
характеризуються середнім рівнем первинної продукції та помірним вмістом елементів
живлення.
Теплове забруднення річок відсутнє, існує незначне підвищення кислотності
води, окремі ділянки водотоків характеризуються наявністю органічного забруднення
та забруднення важкими металами.
Самоочисна здатність річок знижена внаслідок деградації рослинних угруповань
заплави та відсутності суцільної смуги дерево-чагарникових насаджень вздовж русел.
На окремих ділянках існують загрози для замулення водотоків внаслідок розмивання
берегів та поверхневого змиву ґрунту з оголених ділянок заплави. Видове різноманіття
водної та прибережно-водної рослинності малих річок збіднене, має в середньому 1532 види. Виняток становить р. Кустинка, де виявлено 61 вид водних та прибережноводних рослин.
Якість води малих річок відноситься до ІІ класу (вода чиста) та ІІІ класу (вода
забруднена), що вказує на збільшення кількості біогенних елементів в річках та
незначне погіршення кисневого режиму.
Екологічний стан річок за тестом Р. Хімка знаходиться в межах від «доброго» до
«незадовільного», на окремих ділянках водотоків відбуваються деградаційні процеси
та негативні зміни, що можуть призвести до втрати водності, замулення та їх
зникнення.
Погіршення якості води річок спричинене наступними факторами: надмірне
випасання худоби у заплаві, розорення заплав під городи, раннє сіножаття на
заплавних луках, надмірне використання хімічних засобів захисту рослин й
мінеральних добрив, побутові стоки.
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Видовий склад водної та прибережно-водної рослинності
малої річки Кустинка
Родина
Рдесникові
(Potamogetonaceae)

Ряскові
(Lemnaceae)
Частухові
(Alismataceae)
Жабурникові
(Hydrocharitaceae)
Лататтєві
(Nymphaeaceae)
Столисникові
(Haloragaceae)
Гречкові
(Polygonaceae)
Зонтичні
(Apiaceae)
Капустяні
(Brassicaceae)
Ранникові
(Scrophulariaceae)
Куширові
(Ceratophyllaceae)
Глухокропивові
(Lamiaceae)
Осокові
(Cyperaceae)

№

Латинська назва рослин

Українська назва рослин

1

Potamogeton pectinatus L.

Рдесник гребінчастий*

2

Potamogeton perfoliatus L.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Potamogeton lucens L.
Potamogeton gramineus L.
Potamogeton crispus L.
Lemna minor L.
Lemna trisulca L.
Lemna gibba L.
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
Sagittaria sagittifolia L.
Alisma plantago-aquatica L.
Elodea canadensis Michx.
Hydrocharis morsus-ranae L.

14

Stratiotes aloides L.

15

Nuphar lutea (L.) Smith

Глечики жовті*

16

Myriophyllum spicatum L.

Водопериця колосиста*

17
18
19
20
21
22

Гірчак земноводний
Гірчак перцевий
Гірчак почечуйний*
Щавель прибережний
Омег водяний
Берула пряма

24
25
26
27
28
29

Polygonum amphibium L.
Polygonum hydropiper L.
Polygonum persicaria L.
Rumex hydrolapathum Huds.
Oenanthe aquatica (L.) Poir.
Berula erecta (Huds.) Cov.
Peucedanum palustre (L.)
Moench
Rorippa palustris (L.) Bess.
Rorippa amphibia (L.) Bess.
Veronica anagalloides Guss.
Scrophularia umbrosa Dumort.
Ceratophyllum demersum L.
Ceratophyllum submersum L.

30

Batrachium circinatum Sibth.

31

Mentha aquatica L.

М’ята водяна

32
33
34
35

Carex acuta L.
Carex vulpina L.
Carex riparia Curt.
Carex cuspidata Host

Осока гостра
Осока лисяча
Осока побережна
Осока загострена

23
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Рдесник
пронизанолистий*
Рдесник блискучий*
Рдесник плаваючий*
Ресник кучерявий*
Ряска мала*
Ряска триборозенчаста*
Ряска горбата
Спіродела багатокоренева*
Стрілолист стрілолистий*
Частуха подорожникова*
Елодея канадська*
Жабурник звичайний*
Водяний різак
алоевидний*

Смовдь болотна
Водяний хрін болотяний
Водяний хрін земноводний
Вероніка грязьова
Ранник тіньовий
Кушир занурений*
Кушир підводний*
Водяний жовтець
закручений*

Від малого відкриття до великої науки

Осокові
(Cyperaceae)

Carex pseudocyperus L.

37
38
40

Carex rostrata Stokes
Carex leporina L.
Schoenoplectus lacustris (L.)
Palla
Scirpus sylvaticus L.

41

Iris pseudacorus L.

Півники болотні

42

Myosotis palustris (L.) L.

Незабудка болотна

43
44

Typha latifolia L.
Typha angustifolia L.
Glyceria maxima (C. Hartm.)
Holmb.
Zizania aquatica L.
Catabrosa aquatica (L.) Beauv.
Phragmites australis (Cav.) Trin.
ex Steud.

Рогіз широколистий
Рогіз вузьколистий*

49

Galium palustre L.

Підмаренник болотний

50

Equisetum fluviatile L.

Хвощ річковий*

51
52

Acorus calamus L.
Sium latifolium L.

Лепеха звичайна8
Вех широколистий

53

Sparganium erectum L.

Їжача голівка пряма*

54

Lysimachia vulgaris L.

Вербозілля звичайне

55

Butomus umbellatus L.

Сусак зонтичний*

56
57

Comarum palustre L.
Geum rivale L.

Вовче тіло болотне
Гравілат річковий

58

Thelypteris palustris Schott

Теліптеріс болотяний

59

Callitriche stagnalis SCOP.

Виринниця ставкова

60

Agrostis stolonifera L.

Мітлиця повзуча

61

Nastúrtium officinále L.

Настурція звичайна

39
Півникові
(Iridaceae)
Шорстколисті
(Boraginaceae)
Рогозові
(Typhaceae)

45
Злакові
(Poaceae)

46
47
48

Маренові
(Rubiaceae)
Хвощові
(Equisetaceae)
Ароїдні (Araceae)
Аралієві (Araliales)
Їжачоголівкові
(Sparganiaceae)
Первоцвіті
(Primulaceae)
Сусакові
(Butomaceae)
Розові
(Rosaceae)
Теліптерисові
(Thelypteridaceae)
Подорожникові
(Plantaginaceae)
Мітлицеві
(Agrostis)
Настурцеві
(Тroраеоlасеае)

Осока несправжньосмикавцева
Осока здута
Осока заяча

36

* рослини-індикатори екологічного стану річки
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Куга озерна*
Комиш лісовий

Лепешняк великий
Цицанія водяна
Катаброза водяна
Очерет звичайний*

РОЗДІЛ 7
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПЛАВНИХ ЛУК
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ЛУКИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ
КОМПЛЕКСІ
Луки представляють собою відкриті ділянки ландшафту, що вкриті багаторічною
трав’янистою рослинністю. Рослинність луків має певні особливості. Трав’янисті
рослини утворюють дернину, яка складається із щільно зімкнутих стебел, листків і
підземних органів – кореневищ та коренів. Майже всі лучні рослини належать до
багаторічних. У багатьох з них гинуть на зиму надземні стебла з їхніми листками, а
також майже все коріння. Живими лишаються тільки невеликі нижні частини стебел з
бруньками відновлення, з яких на початку нового літа розвиваються нові стебла і
листки.
Однорічних рослин на луках дуже мало, бо травостій дуже тісний і в ґрунті від
сплетіння коренів утворюється щільний дерен. Паростки однорічних рослин, не маючи
змоги укорінитися через нього, гинуть протягом літа. Багаторічні трави на луках
розмножуються, насамперед, вегетативно, вони здатні протягом багатьох років
зберігати врожайність і давати зелену масу протягом усього вегетаційного періоду.
Трав’янисті рослини, що ростуть на луках, належать до різних ботанічних родин. В
залежності від біологічних та кормових особливостей діляться на чотири
господарсько-ботанічні групи: 1 – злаки; 2 – бобові; 3 – осоки, 4 – різнотрав’я. Найбільш
поширені злаки – це тимофіївка, лисохвіст, тонконіг, грястиця, костриця. Бобові
рослини ростуть на луках у меншій кількості, ніж злаки, але вони дуже ціняться через
велику поживність для худоби, а також тому, що збагачують ґрунт азотом. Найчастіше
зустрічаються бобові на підвищених і сухих луках. Найбільш поширені представники
бобових – конюшина, мишачий горошок, лядвенець, чина. Велика кількість лучних
рослин належить до різнотрав’я. Рослини, що входять до групи різнотрав’я,
різноманітні і належать до кількох ботанічних родин. З жовтецевих на луках
зустрічаються жовтець золотистий, жовтець їдкий, жовтець повзучий. На заболочених
луках росте жовтець вогнистий. З родини айстрових на луці можна зустріти деревій,
королицю, волошки, козельці, стокротку тощо. На луках зустрічаються також
представники наступних родин: маренові (підмаренник справжній), зонтичні (кмин,
дика морква), геранієві (герань лучна), гвоздичні (коронарія зозуляча, віскарія клейка),
гречкові (щавель кислий, щавель кінський, гірчак зміїний), розові (приворотень
стрункий), черсакові (свербіжниця польова, скабіоза блідо-рожева), валеріанові
(валеріана лікарська), губоцвіті (шавлія лучна).
Лучні трави мають різну кормову цінність, всі бобові відносяться до найбільш
цінних в кормовому відношенню рослин; злаки – до цінних; осоки і різнотрав'я – до
посередніх або поганих трав.
Кормове значення лучних травостоїв (їх цінність) визначається кількістю
зв’язаної енергії, вмістом білка (протеїну). Найбільше білка міститься в тілі бобових,
злаків та деяких видів різнотрав’я. У сприятливих умовах вміст сирого протеїну в
зеленій масі лучних бобових може досягати від 19,4% до 35% у розрахунку на
абсолютну суху речовину.
З бобових багаторічних трав у польовому кормовиробництві поширені конюшина
червона (лучна), лядвенець рогатий, люцерна хмелевидна. Найвищі врожаї цих трав
збирають у районах достатнього зволоження. Бобові трави є основним джерелом
рослинного білка в кормах, заготовлених на зиму, а також у літніх раціонах. Протеїн
багаторічних бобових трав характеризується високими показниками. Крім того,
багаторічні бобові трави дають найбільшу кількість протеїну з одиниці площі. Бобові
рослини поліпшують родючість ґрунту, захищають його від вітрової і водної ерозії,
залишають у ґрунті сухі корені й пожнивні рештки (від 40 до 100-120 ц/га). У їх
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кореневій системі міститься азот, який після відмирання й розкладання рослин
збагачує запаси азоту в ґрунті на 150-200, іноді 300 кг/га. В умовах зрошення
багаторічні трави запобігають засоленню ґрунтів і вимиванню елементів живлення за
межі розміщення основної маси кореневої системи.
Лучна рослинність під час формування і розвитку зазнає відповідних змін
протягом вегетації, а також кожен рік. Це знаходить відображення у зовнішньому
вигляді, структурі і співвідношенні компонентів фітоценозів. Сезонні зміни фітоценозів
і ті, що відбуваються з року в рік, розглядаються як результат відповідних реакцій
фітоценозів на зовнішні фактори середовища. Лучні травостої піддаються також
змінам (сукцесіям), що виникають внаслідок життєдіяльності їх компонентів і впливу
на них людини. Сезонні зміни і ті, що виникають кожен рік, а також сукцесії
відбуваються на луках одночасно, взаємно зумовлено. Характер змін відбиває погоднокліматичні особливості року і господарського впливу людини.
Природні луки представляють зразок унікальних природних рослинних асоціацій
та сприяють підтримці видового та екосистемного біорізноманіття. Луки, що
формуються у заплавах річок, відіграють важливу роль у природно-територіальному
комплексі. Основу заплавних ландшафтів малих річок складають злаково-різнотравні
луки. У природному стані заплавні луки складені багаторічними травами, що добре
переносять тимчасове затоплення і коріння яких щільно переплітається між собою,
міцно закріплюючи ґрунт. Це потужний природний бар’єр на шляху повеневих та
паводкових вод, який запобігає розмиванню ґрунту та замуленню річок. Він, наче
губка, вбирає в себе і зв’язує органічні і хімічні речовини, що несе водний потік,
запобігаючи їхньому привнесенню до річки. Заплавна лука виступає основним
перехоплю-вачем поверхневого стоку та відіграє роль потужного біофільтра для
багатьох видів забруднювачів.
Серед природних рослинних асоціацій Рівненської області луки посідають друге
(після лісів) місце. Загальна площа лук тут перевищує 180 тисяч гектарів. Луки
поширені на всій території області, проте у розміщенні лучної рослинності
простежується просторова диференціація. Так на Поліссі, де зосереджена основна
площа лук, чільне місце займають низинні та суходільні луки, в той час як у
лісостеповій частині області домінують заплавні луки.
Вважається, що луки Рівненщини майже завжди носять вторинний характер і
формуються на місці вирубаних мішаних та широколистих лісів.
Суходільні луки виникли на місцях знищених суборів, сугрудів та грудів і займають
підвищені ділянки поліських межиріч (вершини та схили окремих пагорбів, пасм тощо).
За особливостями рослинного покриву розрізняють справжні та пустишні суходільні
луки.
Низинні луки займають зволожені пониження межиріч та околиці великих
болотних масивів. Утворюються вони на місці винищених сирих лісів, насамперед
чорновільхових, а також на деградуючих (підсушених) масивах низинних боліт. За
флористичними особливостями розрізняють 3 основних різновиди низинних луків:
болотисті, торф`янисті та пустишні.
Заплавні луки утворюються майже виключно на місці вирубаних заплавних лісів і
зосереджуються переважно на заплавах великих і середніх річок області (Горині, Стиру,
Случі та ін.). Ґрунти на заплавних луках досить вологі впродовж усього літа, бо ґрунтові
води залягають тут неглибоко. Ґрунти родючі, в основному наносні. Вони складаються
з мулу та інших матеріалів, принесених весняними повеневими водами або змитих
дощами з навколишніх більш високих місць. Велика кількість вологи, кисню і
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поживних речовин у ґрунті створює такі сприятливі умови, що на луках
розвиваються пишні, густі злаково-бобові травостої.
Справжні заплавні луки займають здебільшого прируслові та центральні частини
заплав. Мають високі (понад 70-80 см), густі, три-чотириярусні травостої, переважно
різнотравно-злакові (лучнокостричники, білометличники, лучнотонконіжники та ін.).
Болотисті заплавні луки зосереджуються головним чином у притерасних та
міжгрядових зниженнях річкових заплав, а також займають узбережжя численних
стариць. Травостої різнотравно-злакові та різнотравно-дрібноосокові, здебільшого
чотириярусні, моховий покрив зустрічається лише на осокових луках.
Природні луки дають основний корм для худоби Рівненщини. Рослини, що ростуть
на луках, викошують, забирають на сіно, або використовують як зелені пасовищні
корма. Найбагатші луки знаходяться у заплавах річок, які зрошуються повеневими
водами. Тут формуються густі злаково-бобові травостої, які можуть давати врожаї 2030 ц/га. Видову основу травостоїв складають костриця лучна та червона, мітлиця біла,
тонконіг лучний. Суходільні та низинні луки характеризуються нижчою якістю
травостою та меншою його загальною продуктивністю – 10-15ц/га.
Тенденція у землекористуванні на Рівненщині впродовж 80-90-тих років ХХ
століття відповідала загальнодержавним концепціям і була спрямована на розширення
площ угідь сільськогосподарського призначення, насамперед їхніх найпродуктивніших
видів – ріллі, культурних пасовищ, високоврожайних сіножатей тощо. Проте вже у кінці
90-тих років виявилася безперспективність такого однобокого підходу. Резерви для
подібного нарощування площ досить швидко вичерпувалися і чим інтенсивніше
здійснювався цей процес, тим гостріше почали виявлятися екологічні наслідки. Масове
залучення земель у сільськогосподарський обіг, особливо їхнє інтенсивне
розорювання, спричинило цілий ряд екологічних проблем, пов’язаних із руйнуванням,
часто незворотнім, існуючих природних екосистем.
За оцінками фахівців, майже всі природні поліські луки знаходяться у
дигресивному стані внаслідок довготривалого, незбалансованого господарювання.
Сінокосіння, підсів трави, підтоплення водами водосховищ, осушення, зрошення,
внесення добрив призвели до розвитку незворотних кількісних та якісних змін у
екосистемах луків. Відбулося збіднення видового складу лучних травостоїв, при якому
з травостою випали найбільш цінні у кормовому відношенні злаки, бобові і різнотрав’я.
Звільнені при цьому екологічні ніші заповнили синантропні види. Зміна видового
різноманіття певним чином позначилась на флористичному складі, проекційному
покритті, рясності, структурі та інших показниках лучних травостоїв. Завдяки
випадінню окремих видів флористична насиченість знизилася на 10-15%, а при
інтенсифікації антропогенного впливу – на 20-25%. Відбулося зрідження травостоїв,
площа проекційного покриття помітно скоротилася. Одночасно відбулося спрощення
ярусної диференціації травостоїв та співвідношення домінантних видів.
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ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ЛУЧНИХ УГРУПОВАНЬ І
ЛУЧНИХ УГІДЬ УКРАЇНИ
Одним із першим, хто розпочав вивчення різних типів рослинності, зокрема й лук,
був Ю.К. Пачоський. Завдяки праці «Растительность Полесья» були закладені основи
геоботаніки або фітоценології, запропонована класифікація рослинності.
До 1939 року на території Західної України, що входила до складу Польщі,
вивчення заболочених лук проводив D. Pronin .
У 30-х роках минулого століття детальним вивченням кормових лучних угідь
займався М.В. Куксін. Він дослідив природні кормові угіддя України, дав їхню
флористичну, типологічну та господарську характеристику, розробив заходи із
поверхневого та докорінного поліпшення цих угідь, створив струнку виробничу
номенклатуру природних кормових угідь для їхньої оцінки. За його участю у 50-60-х
роках було проведене масштабне геоботанічне та культуротехнічне обстеження
природних кормових угідь країни. Результати досліджень М.В. Куксін відобразив у
працях «Культурні сіножаті і пасовища» та «Створення і раціональне використання
культурних пасовищ».
Значний внесок у вивчення лучної рослинності зробив відомий український
геоботанік Д.Я. Афанасьєв. Він розробив еколого-фітоценотичну й типологічну
класифікацію лук України, виділивши справжні, остепнені, болотисті, торф'янисті та
пустишні класи за екологічними умовами їхнього місцезростання. Вчений досліджував
і луки Українського Полісся. Результати вивчення лучної рослинності відображені у
працях «Заплавні луки Поліського Дніпра, їх поліпшення та раціональне
використання», «Рослинність УРСР. Природні луки УРСР».
Лучні угруповання упродовж тривалого періоду були об’єктом наукових
досліджень Л.С. Балашова, котрий зробив вагомий внесок у вивчення типології лук
України та розробку можливих шляхів їхнього поліпшення. Учений вивчав також
поліські луки, свої дослідження він проводив і на території Рівненської області. Ним
вперше був розроблений фітоіндикаційний метод визначення ступеня осушення боліт
за градієнтним аналізом, запропоновано концепцію та принципи створення
оптимальної мережі природоохоронних територій для охорони заболочених і сирих
лук. Вченим була написана дисертаційна робота «Антропогенні зміни, оптимізація
використання та охорона трав'янистої рослинності Полісся і Лісостепу України».
У 50-х роках минулого століття у межах Волинського Полісся материкові луки
пониззя Стиру вивчав І.М. Григора. Пізніше вчений займався вивченням різних типів
лук на території лісостепової частини України. Цій тематиці присвячено чимало праць
ученого написаних одноосібно та успівавторстві – «Типологія заплавних болотистих
лук Західного Полісся» (Григора І.М., Якубенко Б.Є., Алейніков І.М., Григора Т.І.),
«Материкові луки пониззя Стиру» (Григора І.М.), «Зміни та динаміка рослинності
природних кормових угідь в аспекті технологічної оптимізації аґроландшафтів
Полісся», «Лікарські рослини природних кормових угідь Полісся», «Отруйні та шкідливі
види кормових угідь Полісся» (Якубенко Б.Є., Григора І.М., Гамарко О.С.).
У 60-х роках природні кормові угіддя Луцько-Рівненського лісостепового району
вивчав Г.В. Козій «Природні кормові угіддя Луцько-Ровенського лісостепового району».
Значну увагу вивченню лук лісостепової частини України, у тому числі їхнім
кормовим якостям, у своїй науковій діяльності приділяв Б.Є. Якубенко. Ученим були
узагальнені відомості про флору й рослинність лучних угідь регіону, проаналізована
їхня динаміка, запропоновані заходи оптимізації. Вони відображені у наукових працях
«Сучасний стан та перспективи поліпшення природних кормових угідь Лісостепу
України», «Флористичний аналіз природних кормових угідь Лісостепу України»,
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«Систематична структура флори природних фітоценозів Лісостепу України»,
«Оптимізація агроландшафтів Лісостепу України».
Сучасний стан лучних угруповань у межах лісової та лісостепової частин України з
точки зору їхньої структури та антропогенної трансформації був узагальнений А.А.
Куземко. Автором звернута увага на необхідність більш належної охорони лучної
рослинності у дисертаційній роботі «Лучна рослинність лісової та лісостепової зон
рівнинної частини України: структура та антропогенна трансформація».
Практичним аспектам підвищення продуктивності лучних угідь присвячені праці
таких науковців, як А.В Боговін «Морфометричні особливості багаторічних трав та їх
роль у формуванні вертикальної структури лучних фітоценозів», В.В. Мойсієнко
«Продуктивність та якість кормів з багаторічних та однорічних сіяних фітоценозів
залежно від удобрення та фази вегетації», М.І. Сацик «Продуктивність багаторічних
трав залежно від режиму їх скошування та удобрення в умовах осушуваних торфовищ
Лісостепу», Ярмолюк М.Т., Котяш У.О., Демчишин М.Б. «Використання біологічного
потенціалу довготривалих лучних травостоїв».
На території Рівненської області лучні угіддя впродовж тривалого часу
вивчаються співробітниками Сарненської науково-дослідної станції. Тут на цілинних
луках різного типу закладені постійні пробні ділянки, що є основою для здійснення
довготривалого моніторингу з метою вивчення їхньої динаміки.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
Мета досліджень полягає у визначенні стану заплавних лук.
–
–
–
–
–
–

Завдання:
визначити видовий склад лучних травостоїв, їх домінантні види;
визначити площу проекційного покриття та висоту лучних травостоїв;
визначити ступінь та характер зволоженості, активного багатства ґрунту, зміни
зволоженості, пасовищної дигресії заплавних лук;
виявити види господарського використання заплавних лук;
оцінити характер деградації природних біоценозів заплавних лук;
визначити категорію кормових угідь заплавних лук.

Методи та методики досліджень. Для визначення стану заплавних лук
використовують візуальний, флористичний, геоботанічний, інструментальний,
розрахунковий методи та метод індикації за рослинним покривом.
Дослідження стану заплавних лук проводять у травні-липні, у період масового
цвітіння лучних рослин. Для досліджень обирають ділянки розміром 10м х 10м, які
знаходяться у різних частинах заплави річки (прируслова, центральна та притерасна
частини) та з максимальною різноманітністю видів рослин. На кожній з ділянок
проводять візуальне та інструментальне визначення показників травостою заплавних
лук згідно рекомендацій Програми GLOBE. При цьому описують видовий склад
рослинних угруповань із одночасною гербаризацією окремих видів та макрозйомкою;
визначають висоту травостою (за допомогою рулетки), проекційне покриття
травостою (за допомогою рамки 1м х 1м); виділяють домінантні види. Для визначення
видів рослин використовують атласи-визначники: «Трав’янисті рослини України»,
«Шкільний визначник рослин». В подальшому проводять консультації з науковцями
щодо уточнення або визначення невідомих видів рослин за гербарними зразками та
фотографіями.
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Для визначення екологічних характеристик заплавних лук обирають ділянки
розміром 1м х 1м з різними фізичними умовами середовища. Кути ділянки відмічають
кілочками, а границі – мотузкою. В межах цієї ділянки проводять опис трав’янистого
покриву, який включає складання списку видів рослин на даній ділянці з приблизною
оцінкою їх масової частки (проекційне покриття виду). Проекційне покриття
виражається у відсотках і визначається для кожного виду окремо. При цьому сума
значень проекційного покриття всіх видів може бути більшою за 100% (у випадку коли
листя рослин «перекриваються») та меншою за 100% (у випадку коли частина грунту
залишається незакритою рослинами). Точність визначення проекційного покриття має
бути не менше 5%. Дані досліджень заносять у таблицю для подальшої камеральної
обробки.
Визначення екологічних характеристик заплавних лук проводять методом
біоіндикації за рослинним покривом відповідно до методики Л.Г. Раменского «Оценка
экологических характеристик лугов по растительному покрову» (http://karpolya.ru/
uploads/fajly/09luga.pdf). Уданій методиці запропоновані шкали екологічних умов лук
та екологічні таблиці рослин, що характеризують фізичні умови їх зростання.
Відповідно до методики складають «Екологічні таблиці рослин» для кожної ділянки,
які включають: проекційне покриття виду на кожній з ділянок; проекційну масову
частку виду (за шкалою «Друде»); граничні значення чотирьох характеристик фізичних
умов для кожного виду лучних травостоїв – «зволоження» (З), «активне багатство та
засоленість ґрунтів» (БЗ), «пасовищна дигресія» (ПД), «зміна зволоження» (ЗЗВ). На
основі значень таблиць обраховують ступені характеристик (методом «екологічної
ординації») та за шкалами «Екологічні характеристики» дають оцінку екологічних
характеристик заплавних лук для кожної з ділянок.
Кормову цінність рослин лук визначають за порівняльними екологічними
таблицями рослин, складеними за методикою Л.Г. Раменского «Оценка экологических
характеристик лугов по растительному покрову». Категорію угідь за кормовою
цінністю травостоїв визначають за кількістю цінних видів та їх участю із
використанням шкали Е. Клаппа (табл.7.1).
Таблиця 7.1. Категоризація угідь за Е. Клаппом
Категорія
Характеристика угідь
угідь
І
У травостої практично відсутні цінні види, або участь їх мінімальна.
ІІ
Наявні кілька цінних кормових видів, але з незначною участю.
ІІІ
Виявлена участь кількох цінних видів, але значною є участь лише одного.
ІV
Цінних кормових видів кілька, але лише один або два беруть значну участь
в угрупованні.
V
Наявні кілька цінних видів з більш менш значною участю.
VІ
Кілька цінних видів зі значною участю в травостоях.
Ступінь пасовищної дигресії лучних травостоїв визначають за «Шкалою
пасовищної дигресії» Л.Г. Раменського.
Оцінку характеру деградації природних біоценозів заплави проводять за тестом
Р.Хімка «Визначення стану річки за візуальною оцінкою системи характерних
параметрів річки та її заплави», розділ «Оцінка заплави».
Виявлення видів господарської діяльності на заплавних луках й прилеглих до них
територіях проводять візуально та шляхом опитування місцевих мешканців.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження лучних травостоїв проводилось педагогами та вихованцями
Екологічного центру на заплавах малих річок басейну р. Горинь: Корчик, Стави,
Стубелка, Устя, Кустинка та заплаві р. Горинь.
На основі проведених досліджень було з’ясовано, що склад лучних травостоїв
малих річок басейну р. Горинь налічує 182 види рослин, що належать до 42 родин.
Постійними компонентами рослинного покриву заплавних лук річок виступали
такі види різнотрав’я, як перстач гусячий, кульбаба лікарська, суховершки звичайні,
подорожник великий, стокротки багаторічні, суріпиця звичайна, жовтець їдкий,
щавель кінський, кропива дводомна, лопух павутинистий, м’ята польова, коронація
зозуляча, вероніка дібровна, тощо. Із злакових рослин найчастіше зустрічалися пирій
повзучий, костриця лучна, лисохвіст лучний, тонконіг однорічний, тонконіг лучний,
бромус м’який, грястиця збірна, мишій сизий. Із представників бобових були присутні
конюшина повзуча, конюшина лучна, люцерна хмелевидна. Осокові були представлені
наступними видами – осока гостра, осока жовта, осока здута, осока шорстка, осока
несправжньосмикавцева, осока висока. Кількість видів рослин на окремих заплавних
луках була різною і становила від 56 до 112 видів. Висота травостою лучних угруповань
складала від 5 до 50 см, окремі рослини досягали висоти 100-120 см. Проекційне
покриття травостою становило 70-100 %, на окремих територіях зустрічалися
фрагменти ділянки оголеного ґрунту розміром 1,0-1,5 м2.
Показники екологічних характеристик заплавних лук свідчать про те, що вони
відповідають лучним та лучно-чорноземним ґрунтам нашої області та мають високу
потенційну родючість. Досліджені лучні угіддя знаходяться під значним
антропогенним впливом внаслідок раннього сіножаття, витоптування під час
надмірного та постійного випасу значної кількості худоби.
Переважна більшість лучних угідь у заплавах малих річок басейну р. Горинь
характеризується середньою кормовою цінністю.

Видовий склад рослинності заплавних лук малих річок басейну річки Горинь
(рр. Корчик, Стави, Стубелка, Кустинка, Устя)
Родина
Хвощові
(Equisetaceae)
Жовтецеві
(Ranunculaceae)
Кропив’яні
(Urticaceae)

Гвоздичні
(Caryophyllaceae)

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Українська назва

Латинська назва

Хвощ польовий
Хвощ болотний
Хвощ лучний
Калюжниця болотна
Жовтець їдкий
Жовтець сардинський
Кропива дводомна
Кропива жабрійолиста
Роговик польовий
Коронарія зозуляча
Гвоздика дельтоподібна
Куколиця біла
Моховинка вузлувата
Мильнянка лікарська
Смілка поникла
Віскарія клейка

Equisetum arvense L.
Equisetum palustre L.
Equisetum pratense L.
Caltha palustris L.
Ranunculus acris L.
Ranunculus sardous Grantz
Urtica dioica L.
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Cerastium arvense L.
Coronaria flos-cuculi L.
Dianthus deltoides L.
Melandrium album (Mill.) Garcke
Sagina nodosa (L.) Fenzl
Saponaria officinalis L.
Silene nutans L.
Viskaria vulgaris Bernh
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Гвоздичні
(Caryophyllaceae)
Звіробійні
(Hypericaceae)

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Зірочник злаковидний
Зірочник середній
Звіробій звичайний
Звіробій чотиригранний
Спориш звичайний
Китятки звичайні
Гірчак земноводний
Гірчак зміїний
Гірчак перцевий
Гірчак почечуйний
Щавель кінський
Щавель кислий
Щавель прибережний

Stellaria graminea L.
Stellaria media (L.) Vill.
Hypericum perforatum L.
Hypericum maculatum Crantz
Polygonum aviculare L.
Polygala vulgaris L.
Polygonum amphibium L.
Polygonum bistorta L.
Polygonum hydropiper L.
Polygonum persicaria L.
Rumex confertus Willd.
Rumex acetosa L.
Rumex hydrolapathum Huds

Фіалкові
(Violaceae)

30.

Фіалка триколірна

Viola tricolor L.

Капустяні
(Brassicaceae)

31.
32.
33.

Суріпиця звичайна
Грицики звичайні
Сухоребрик високий

Barbarea vulgaris R.Br.
Capsella bursa-pastoris L.
Sisymbrium altissimum L.

34.

Вербозілля звичайне

Lysimachia vulgaris L.

35.

Калачики лісові

Malva sylvestris L.

Молочай
кипарисовидний
Очиток рупрехта

Euphorbia cyparissias L.

Гречкові
(Polygalaceae)

Первоцвіті
(Primulaceae)
Мальвові
(Malvaceae)
Молочайні
(Euphorbiaceae)
Товстолисті
(Crassulaceae)

Розові
(Rosaceae)

Бобові
(Fabaceae)

36.
37.
38.

Гадючник звичайний

39.

Гадючник оголений

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
55.
56.

Гравілат річковий
Гравілат міський
Перстач гусячий
Перстач жовтий
Перстач прямостоячий
Перстач повзучий
Конюшина альпійська
Чина лучна
Лядвенець рогатий
Люцерна серпоподібна
Люцерна хмелевидна
Конюшина гібридна
Конюшина гірська
Конюшина лучна
Конюшина темнокаштанова
Конюшина повзуча
Горошок мишачий

57.

Плакун верболистий

54.

Плакунові
(Lythraceae)
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Sedum ruprechtii (Ialas)Omelcz.
Filipendula vulgaris Moench
Filipendula denudata (J. et
C.Presl) Fritsch
Geum rivale L.
Geum urbanum L.
Potentilla anserina L.
Potentilla argentea L.
Potentilla erecta (L.) Rauschert
Potentilla reptans L.
Anthyllis alpestris Reichenb.
Lathyrus pratensis L.
Lotus corniculatus L.
Medicago falcata L.
Medicago lupulina L.
Trifolium hybridum L.
Trifolium montanum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium spadiceum L.
Trifolium repens L.
Vicia cracca L.
Lythrum salicaria L.

Дослідження заплавних лук

Онагрові
(Onagraceae)
Геранієві
(Geraniaceae)
Бальзамінові
(Balsaminaceae)

Зонтичні
(Apiaceae)

Маренові
(Rubiaceae)
Валеріанові
(Valerianaceae)
Бобівникові
(Menyanthaceae)
Черсакові
(Dipsacaceae)
Березкові
(Convolvulaceae)
Бурачникові
(Boraginaceae)

Глухокропивові
(Lamiaceae)

Шорстколисті
(Boraginaceae)
Пасльонові
(Solanacea)
Ранникові
(Scrophulariaceae)

58.

Хаменерій вузьколистий

Epilobium angustifolium L.

59.

Герань лучна

Geranium pratense L.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Розрив-трава
дрібноквіткова
Яглиця звичайна
Дудник лісовий
Бугила лісова
Кмин звичайний
Цикута отруйна
Морква дика
Борщівник сибірський
Пастернак дикий

69.

Смовдь гірська

70.
71.
72.

Вех широколистий
Підмаренник чіпкий
Підмаренник болотний
Валеріана лікарська

60.

73.

Impatiens parviflora DC.
Aegopodium podagraria L.
Angelica sylvestris L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Carum carvi L.
Cicuta virosa L.
Daucus carota L.
Heracleum sibiricum L.
Pastinaca sylvestris Mill.
Peucedanum oreoselinum (L.)
Moench
Sium latifolium L.
Galium aparine L.
Galium palustre L.
Valeriana officinalis L.

74.

Бобівник трилистий

Menyanthes trifoliata L.

75.

Свербіжниця польова

Knautia arvensis (L.)L.J.Coult

76.

Плетуха звичайна
Березка польова

Calystegia sepium (L.) R. Br.
Convolvulus arvensis L.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Воловик лікарський
Чорнокорінь лікарський
Живокіст лікарський
Розхідник шорсткий
Кропива собача
Вовконіг європейський
М’ята польова
М’ята водяна
М’ята лучна
М’ята кільчаста
Суховершки звичайні
Шавлія лучна
Шоломниця звичайна

Anchusa officinalis L.
Cynoglossum officinale L.
Symphytum officinale L.
Glechoma hirsuta Waldst. et Kit.
Leonurus L.
Lycopus europaeus L.
Mentha arvensis L.
Mentha aquatica L.
Mentha pratensis L.
Mentha verticillata L.
Prunella vulgaris L.
Salvia pratensis L.
Scutellaria galericulata L.

91.

Незабудка болотна

Myosotis palustris L.

92.

Паслін солодко-гіркий

Solanum dulcamara L.

93.
94.
95.
96.

Шолудивник болотний
Вероніка дібровна
Вероніка лікарська
Дивина чорна

Pedicularis palustris L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica officinalis L.
Verbascum nigrum L.

77.
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Від малого відкриття до великої науки

Подорожникові
(Plantaginaceae)
Дзвоникові
(Campanulaceae)

Айстрові
(Asteraceae)

Лілейні (Liliaceae)
Ірисові (Іridaceae)
Зозулинцеві
(Orchidaceae)
Ситникові
(Juncaceae)
Теліптерісові
(Thelypteridaceae)
Осокові
(Cyperaceae)

133.
134.
135.
136.
137.

Подорожник
ланцетолистий
Подорожник великий
Дзвоники персиколисті
Дзвоники круглолисті
Деревій звичайний
Лопух павутинистий
Полин гіркий
Полин звичайний
Полин дніпровський
Стокротки багаторічні
Будяк акантовидний
Волошка скабіозовидна
Волошка лучна
Цикорій дикий
Осот польовий
Осот прибережний
Осот звичайний
Злинка канадська
Сідач коноплевий
Галінсога дрібноцвіта
Нечуйвітер звичайний
Поросинець укорінливий
Латук дикий
Королиця звичайна
Жовтозілля звичайне
Осот жовтий
Осот лучний
Тонколучниця однорічна
Кульбаба лікарська
Триреберник непахучий
Енотера дрібноквіткова
Підбіл звичайний
Чемериця Лобелієва
Півники болотні
Півники сибірські
Пальчатокорінник
м’ясочервоний
Коручка чемерникова
Ситник членистий
Ситник стиснутий
Ситник розлогий
Ситник Жерардів

138.

Теліптерис болотяний

139.

Блісмус стиснутий

140.
141.

Осока гостра
Осока зближена

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
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Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Campanula persicifolia L.
Campanula rotundifolia L.
Achillea millefolium L.
Arctium tomentosum Mill.
Artemisia absinthium L.
Artemisia vulgaris L.
Artemisia dniproica Klok.
Bellis perennis L.
Carduus acanthoides L.
Centaurea alpestris L.
Centaurea jacea L.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium rivulare (Jacq.) All.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Erigeron acris L.
Eupatorium cannabinum L.
Galinsoga parviflora Cav.
Hieracium vulgatum Fr.
Hypochoeris radicata L.
Lactuca serriola Torner
Leucanthemum vulgare Lam.
Senecio vulgaris L.
Sonchus arvensis L.
Sonchus pratensis L.
Phalacroloma annuum L.
Taraxacum officinale Webb. ex Wigg.

Tripleurospermum inodorum L.
Oenothera parviflora L.
Tussilago farfara L.
Veratrum lobelianum Bernh.
Iris pseudacorus L.
Iris sibirica L.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo
Epipactis helleborine L.
Juncus articulatus L.
Juncus compressus Jacq.
Juncus effusus L.
Juncus gerardii Loisel.
Thelypteris palustris
Schott
Blysmus compressus (L.) Panz. Ex
Link
Carex acuta L.
Carex appropinquata Schum.

Дослідження заплавних лук

Осокові
(Cyperaceae)

Злакові
(Poaceae)

Їжачоголівкові
(Sparganiaceae)
Ароїдні
(Araceae)

142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

Осока загострена
Осока заяча
Осока висока
Осока просовидна
Осока жовта
Осока шершава
Осока чорна
Осока
несправжньосмикавцева
Осока побережна
Осока здута
Осока пухирчаста
Осока лисяча
Пухівка багатоколоскова
Ситняг болотний
Комиш лісовий
Лисохвіст лучний
Пахуча трава звичайна

159.

Райграс високий

160.

Куцоніжка лісова

161.
162.

Трясучка середня
Бромус м’який

163.

Куничник сіруватий

164.

Катаброза водяна

165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

Гребінник звичайний
Грястиця збірна
Пирій повзучий
Мітлиця біла
Мітлиця повзуча
Лисохвіст рівний
Блісмус стиснутий

172.

Щучник дернистий

173.
174.

Костриця лучна
Костриця червона

175.

Очеретянка тростинова

176.
177.
178.
179.

Тонконіг однорічний
Тонконіг лучний
Тимофіївка лучна
Мишій сизий

Carex riparia Curt L.
Carex rostrata Stokes L.
Carex vesicaria L.
Carex vulpina L.
Eriophorum polystachyon L.
Eleocharis palustris L.
Scirpus sylvaticus L.
Alopecurus myosuroides L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum elatius (L.)
J. еt C.Presl
Brachypodium sylvatica
(Huds.)Beauv.
Briza media L.
Bromus mollis L.
Calamagrostis canescens (Web.)
Roth
Catabrosa aquaticas
(L.) Beauv.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Elytrigia repens L.
Agrostis alba L.
Agrostis stolonifera L.
Alopecurus aequalis SoboL.
Bolbosghoenus maritimus L.
Deschampsia caespitosa (L.)
Beauv.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Phalaroidesarundinacea (L.)
Rauschert
Poa annua L.
Poa pratensis L.
Phleum pratense L.
Setaria glauca (L.) Beauv.

180.

Їжача голівка пряма

Sparganium erectum L.

181.

Лепеха звичайна

Acorus calamus L.

149.
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Carex cuspidata Host
Carex leporina L.
Carex elata All.
Carex panicea L.
Carex flava L.
Carex hirta L.
Carex nigra (L.) Reichard
Carex pseudocyperus L.

Від малого відкриття до великої науки

Для заміток

100

Від малого відкриття до великої науки

Регіонально рідкісні види флори Рівненської області

Хвощ великий
/Equisetum telmateia Ehrh./

Льон багаторічний
/Linum perenne L./

Конюшина гірська
/Trifolium montanum L./

Герань криваво-червона
/Geranium sanguineum L./
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Від малого відкриття до великої науки

Регіонально рідкісні види флори Рівненської області

Перестріч польовий
/Melampyrum arvense L./

Страусове перо звичайне
/Matteuccia struthiopteris (L.) Tod./

Жостець язиколистий
/Ranunculus Lingua L./

Проліска дволиста
/Scilla bifolia L./
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Від малого відкриття до великої науки

Регіонально рідкісні види флори Рівненської області

Аспленій волосовидний
/Asplenium trichomanes L./

Анемона лісова
/Аnеmone sylvestris L./

Звіробій чотиригранний
/Hypericum tetrapterum L./

Теліптеріс болотяний
/Thelypteris palustris Schott/
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Від малого відкриття до великої науки

Регіонально рідкісні види флори Рівненської області

Сусак зонтичний
/Butomus umbellatus L./

Первоцвіт високий
/Primula elatior L./

Оман мечолистий
/Inula ensifolia L./

Кадило сарматське
/Melitis sarmatica Klok/

Водяний різак алоевидний
/Stratiotes aloides L./

Чебрець Маршалла
/Thymus marschallianus L./

104

Від малого відкриття до великої науки

Червонокнижні види флори Рівненської області

Пальчатокорінник м'ясочервоний
Пальчатокорінник блідо-жовтий
/Dactylorhiza ochroleuca (Wustn. еx Boll.)/
/Dactylorhiza incarnata (L.) Soó/

Гніздівка звичайна
/Neottia nidus-avis (L.) Rich./

Зозулині сльози яйцеподібні
/Listera ovata (L.) R.Br./
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Від малого відкриття до великої науки

Червонокнижні види флори Рівненської області

Горицвіт весняний
/Adonis vernalis L./

Коручка чемерникова
/Epipactis helleborine (L.) Crantz./

Росичка круглолиста
/Drosera rotundifoolia L./

Ковила пірчаста
/Stipa pennata L./

Баранець звичайний
/Huperzia selago (L.) Bernh./
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Від малого відкриття до великої науки

Представники флори Рівненської області

Пухівка багатоколоскова
/Eriophorum polystachyon L./

Вовчок ельзаський
/Orobanche alsatica Kirschl./

Валеріана лікарська
/Valeriana officinalis L./

Осот польовий
/Cirsium arvense (L.) Scop./
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Від малого відкриття до великої науки

Представники флори Рівненської області

Ваточник сирійський
/Asclepias syriaca L./

Герань лучна
/Geranium pratense L./

Образки болотні
/Calla palustris L./

Повитиця європейська
/Cuscuta europea L./

Вербозілля звичайне
/Lysimachia vulgaris L./

108

Від малого відкриття до великої науки

Птахи міста Рівне та Рівненського району

Мухоловка сіра
/Muscicapa striata/

Омелюх
/Bombycilla garrulus/

Сойка (пташеня)
/Garrulus glandarius/

Вівчарик-ковалик
/Phyloscopus colybita/

Дятел звичайний
/Dendrocopus major/

Вільшанка
/Erithacus rubecula/
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Від малого відкриття до великої науки

Птахи міста Рівне та Рівненського району

Мухоловка сіра
/Muscicapa striata/

Плиска жовта
/Motacilla flava/

Припутень
/Columba palumbus/

Повзик
/Sitta europea/

Зяблик (самка)
/Fringilla coelebs/

Горихвістка чорна (пташеня)
/Phoenicurus ochruros/
110

Від малого відкриття до великої науки

Птахи міста Рівне та Рівненського району

Мартин звичайний
/Larus ridibundus/

Крижень (самка з виводком)
/Anas platyrhynchos/

Мартин звичайний (пташеня)
/Larus ridibundus/

Попелюх (самка)
/Aythya ferina/

Лебідь-шипун
/Cygnus olor/

Крижень (самка)
/Anas platyrhynchos/
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Від малого відкриття до великої науки

Птахи міста Рівне та Рівненського району

Пірникоза чорношия
/Podiceps nigricollis/

Пісочник малий
/Charadrius dubius/

Крячок річковий
/Sterna hirundo/

Чепура велика
/Egretta alba/

Грицик великий
/Limosa limosa/

Брижач
/Philomachus pugnax/
112

Від малого відкриття до великої науки

Птахи міста Рівне та Рівненського району

Плиска жовта
/Motacilla flava/

Плиска біла (самка)
/Motacilla alba/

Трав’янка лучна
/Saxicola rubetra/

Плиска біла (самець)
/Motacilla alba/

Лелека білий
/Ciconia ciconia/

Кропив’янка прудка
/Sylvia curruca/
113

Від малого відкриття до великої науки

Птахи міста Рівне та Рівненського району

Сорока
/Pica pica/

Шпак звичайний
/Sturnus vulgaris/

Дятел звичайний
/Dendrocopus major/

Очеретянка велика
/Acrocephalus arundinaceus/

Волове очко
/Troglodytes troglodytes/

Синиця чорна
/Parus ater/
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Від малого відкриття до великої науки

Птахи міста Рівне та Рівненського району

Зяблик (пташеня)
/Fringilla coelebs/

Чикотень
/Turdus pilaris/

Зяблик
/Fringilla coelebs/

Сорокопуд терновий (пташеня)
/Lanius collurio/

Сич хатній
/Athene noctua/

Дрізд співочий
/Turdus philomelus/
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Від малого відкриття до великої науки

Птахи міста Рівне та Рівненського району

Грак
/Corvus frugilegus/

Підкоришник звичайний
/Certhia familiaris/

Очеретянка лучна
/Acrocephalus schoenobaenus/

Дрізд чорний
/Turdus merula/

Яструб малий
/Accipiter nisus/

Горобець хатній
/Passer domesticus/
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Від малого відкриття до великої науки

Вікові дерева міста Рівне

Дуб звичайний, територія парку
ім. Т.Г. Шевченка

Дуб звичайний, перехрестя
вул. Остафова та Гребінки

Липа серцелиста, перехрестя
вул. 16 Липня і Драгоманова

Дуб звичайний,
вул. Грабник, 3
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Від малого відкриття до великої науки

Вікові дерева міста Рівне

Дуб звичайний, територія парку
ім. Т.Г. Шевченка

Дуб звичайний,
вул. Гребінки, 14а

Ясен звичайний,
вул. 24 серпня,11

Липа серцелиста, територія
парку ім. Т.Г. Шевченка
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Від малого відкриття до великої науки

Вікові дерева виду Дуб звичайний /Quercus robur L./

с. Удрицьк,
Дубровицький район

лісовий масив біля с. Новостав,
Рівненський район

лісовий масив біля с. Олександрія,
Рівненський район

лісовий масив біля с. Глинне,
Рокитнівський район
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Від малого відкриття до великої науки

Вікові дерева виду Дуб звичайний /Quercus robur L./

лісовий масив біля с. Мости,
Здолбунівський район

лісовий масив біля смт. Оржів,
Рівненський район

с. Блажове,
Рокитнівський район

лісовий масив біля с. Мочулки,
Рівненський район
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Афілофороїдні гриби дубово-грабових лісів Рівненської області

Трутовик облямований
/Fomitopsis pinicola/

Аурикулярія звивиста
/Auricularia mesenterica/

Хондростереум пурпуровий
/Chondrostereum purpureum/

Траметес різнобарвний
/Trametes versicolor/

Трутовик повстистий
/Trametes gibbosa/

Шизофіл звичайний
/Schizophyllum commune/
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Афілофороїдні гриби дубово-грабових лісів Рівненської області

Трутовик березовий
/Piptoporus betulinus/

Клаваріадельф ситниковий
/Clavariadelphus junceus/

Трутовик несправжній вербовий
/Phellinys igniarius/

Трутовик несправжній сливовий
/Phellinus pomaceus/

Телефора наземна
/Thelefora terrestris/
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Долина малої річки Стубелка
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Долина малої річки Стави
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Рослинні угруповання заплавних лук малих річок
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-*

Рослинні угруповання заплавних лук малих річок
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