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КАНЬЙОН ДНІСТРА – ГЕОЛОГІЧНА ПАМ’ЯТКА 

СВІТОВОГО МАСШТАБУ 
 

Геологічні розрізи долини Дністра та його приток привертають увагу геологів з 
давніх пір (Puch, 1830; Lilienbach, 1833; Барбот-де-Марни, 1867; Alth, 1877). 
Палеонтологію та стратиграфію унікальних місцезнаходжень вивчали П. М. Венюков 
(1899), R. Kozlowski (1929), T. Васкауцану (1930) та багато інших дослідників. 
Політичні й економічні кризи та військові дії під час І і ІІ світових воєн спричинили 
призупинення геологічних досліджень. Вивчення силуро-девонських відкладів 
Поділля нерозривно пов’язане з дослідженнями решток палеозойської іхтіофауни. 
Дослідження подільських викопних безщелепних розпочалося з публікації в 1847 
році роботи Рудольфа Кнера (1810–1869), австрійського зоолога та палеонтолога, 
професора мінералогії Львівського університету, який описав під родовим ім’ям 
Pteraspis знайдені ним особисто в околицях Заліщик викопні щити – частини 
панцира безщелепних (Agnatha). Подальші геологічні дослідження Поділля були 
пов’язані з пошуками мінеральної сировини (фосфорити, флюорит, гіпс, вапняки та 
мергелі, доломіти, лікувальні води тощо). У п’ятдесятих-шістдесятих роках на 
Волино-Поділлі розпочалися роботи з геологічної зйомки, в результаті яких були 
знайдені прояви галеніту (Карпівка) та родовища флюориту (Бахтин). Зйомочні 
роботи супроводжувалися ретельними стратиграфічними і палеонтологічними  
дослідженнями, котрі дали підстави уточнити геологічну будову регіону та  
визначити подальші перспективи стратиграфічних і палеонтологічних досліджень. 

Загалом каньйон Дністра містить широкий спектр геологічних відкладів від 
кристалічних порід протерозою, які відслонюють у Вінницькій області, до четвер-
тинних (антропогенових) утворень різноманітного генезису, що перекривають 
більш давні відклади. На Поділлі вперше палеонтологічно були доведені докембрій-
ські (вендські) осадові відклади й обґрунтована їхня кореляція з едіакарськими 
утвореннями Австралії (роботи В. С. Заїка-Новацького, В. М. Палія, М. О. Федонкина, 
О. О. Асєєвої, Ю. О. Гурєєва, А. А. Іщенко та багатьох інших). В. В. Кир’янов дослідив 
палеонтологічні рештки кембрію (1968 р.) та запропонував положення границі 
венду і кембрію на Поділлі (1993 р.). Особливу роль відіграли тематичні палеон-
тологічні дослідження, які дозволили уточнити кореляцію розрізів з міжнарод-
ною стратиграфічною шкалою та в певній мірі уточнити її стосовно границі  
силуру і девону (Boucot, Pankiwskyi, 1962). Роботи П. Д. Цегельнюка (брахіоподи, 
хитинозої  та  граптоліти),  Д. М. Дриганта (конодонти),  В. О. Ситової (ругози), 
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Л. І. Константиненка (трилобіти), Г. Х. Лунгерсгаузена і О. І. Никифорової (брахіопо-
ди), Е. З. Бульванкер (ругози), Т. В. Машкової (конодонти), А. Ф. Абушик (остракоди), 
З. Г. Балашова (головоногі), А. Я. Бергера (тентакуліти), О. О. Балашової (трилобіти), 
Р. С. Єлтишевої (криноідеї), В. В. Кир’янова (акритархи), В. С. Крандієвського (остра-
коди і трилобіти), А. А. Іщенко (водорості), Г. В. Копаєвич (моховатки), О. В. Богояв-
ленської (строматопори), В. П. Гриценка (кишковопорожнинні), Г. Н. Киселева (голо-
воногі). Унікальні розрізи нижнього палеозою та венду Поділля неодноразово були 
ареною геологічних екскурсій міжнародних світових і європейських симпозіумів 
(1968, 1983, 2006 і 2010 роки). На симпозіумі зі стратиграфії силуру та границі силур-
девон 1983 року в Кам’янці-Подільському Г. Єгер, знаний дослідник граптолітів, 
захоплений багатством викопної фауни Поділля висловив пропозицію створити 
цілий палеонтологічний інститут для її дослідження. Колекції решток викопних 
організмів, знайдених у відкладах різного віку в каньйоні, склали основу палеонто-
логічного музею НПП «Подільські Товтри», де проводять екскурсії для школярів, 
студентів та туристичних груп. 

Особливе місце в каньйоні займає потужна товща континентального девону (у 
свердловинах до 600 м), який складений переважно пісковиками червоного, бурого 
й іноді зеленого кольору і містить цілі панцирі, їхні фрагменти та кісткову брекчію 
безщелепних, кистеперих, різнощиткових тощо. Літологічна різноманітність відкла-
дів, палітра їхнього забарвлення, тектонічні й ерозійні процеси створюють непов-
торні форми ландшафту в каньйоні (ерозійні останці, карнизи, ніші, вертикальні 
стінки та ступінчасті схили, гроти і печери). Унікальність розрізів докембрію,  
нижнього палеозою, девону, крейди та неогену була причиною створення низки 
геологічних пам’яток для їхнього збереження. Ці об’єкти знаходяться переважно на 
заповідних територіях національних природних парків, заповідників: «Дністровський 
каньйон», «Подільські Товтри», «Хотинський», «Медобори» тощо. На жаль, браконьє-
ри мають доступ до охоронних територій, їх не зупиняють етичні норми, а існуюче 
природоохоронне законодавство не у змозі забезпечити недоторканість унікальних 
геологічних об’єктів. Одним із завдань конференції можна вважати постановку 
проблеми охорони геологічних пам’яток – унікальних об’єктів долини Дністра. 
Охорону геологічних об’єктів підтримують міжнародні громадські організації, 
зокрема, Європейська асоціація зі збереження геологічного надбання (ПроГЕО) із 
штаб-квартирою у Швеції, Міжнародний союз геологічних наук (МСГН), Міжнародна 
асоціація промоції геоетики (МАПГ) тощо. На європейському та світовому рівні 
розгорнулися роботи зі створення геологічних парків, які також організаційно 
об’єднані. 

У Дністровському каньйоні є всі об’єктивні підстави для створення мережі  
геопарків підпорядкованих національним природним паркам та заповідникам. 

 

кандидат геолого-мінералогічних наук, ст. н. с., доцент Володимир ГРИЦЕНКО, 
завідувач відділу геології 

Національного науково-природничого музею НАН України 



 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ДНІСТРОВСЬКИЙ 

КАНЬЙОН» – УНІКАЛЬНІСТЬ ЙОГО ПРИРОДНИХ, 
ІСТОРИЧНИХ І КУЛЬТУРНИХ ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ 

 

Національний природний парк «Дністровський каньйон» створений Указом  
Президента України № 96 від 3 лютого 2010 р. з метою збереження цінних природних 
та історико-культурних комплексів і об’єктів лісостепової зони на території Монасти-
риського, Бучацького, Заліщицького та Борщівського районів Тернопільської області. 
У своїй діяльності ми минули один маленький ювілей – п’ять років та впевнено руха-
ємося вперед. До складу НПП «Дністровський каньйон» включено 10829,18 га земель. 

Дністровський каньйон – найбільший каньйон в Україні й один з найбільших у 
Європі. Тут протікає одна з найкрасивіших річок у Європі та друга за величиною в 
Україні – Дністер. Його загальна протяжність сягає 1365 км. Але найкрасивіші береги 
цієї річки на Тернопільщині. Дністровський каньйон – це, образно кажучи, книга 
сотворіння світу. Зрештою, це підручник з геології з реальними ілюстраціями. 
Береги Дністра нагадують земну поверхню в розрізі, що містить давні скам’янілі 
рештки флори і фауни, яким близько 500 мільйонів років. Скельні відслонення на 
Дністрі, так звані стінки, – пам’ятки природи, подібних до яких у світі практично 
немає. Гордістю національного парку є травертинові скелі – унікальні за своєю при-
вабливістю порівняно молоді геологічні утворення з таємничими печерами і гротами. 

Скільки тут розсипано природних скарбів: місцезростання рідкісних видів рос-
лин, схованки для звірів і птахів, повноводні джерела, потайні стежини, химерної 
форми скелі, підземні лабіринти та водоспади, річки і струмки, які впадають у  
Дністер і залишають незабутні враження при їх відвідуванні. Науковці продовжують 
вивчати рослинний і тваринний світ Придністер’я. Наполегливим та допитливим 
природа час від часу приносить сюрпризи. У 1913 році на схилах Дністра в урочищі 
Криве описано ефедру середземноморську. У липні 2016 року вчені-зоологи в 
каньйоні р. Джурин у заростях головатня зустріли урофору Дзєдушицького. Остання 
достовірна знахідка цього виду комах датується понад 150 років тому. У долині 
р. Дністер зустрічається річкова видра, є місця, де можна виявити найбільшу у світі 
сову – пугача, в річці живе причорноморський вирезуб – риба, молоді особини якої 
живляться нижчими водоростями, тваринами планктону і бентосу, дорослі риби 
споживають переважно молюсків, ракоподібних, менше рослинність. Більше 10 видів 
кажанів, занесених до Червоної книги України, мешкають у печерах Тернопільщини. 

Осадові товщі сформовані сотні мільйонів років тому. Тому не дивно, мабуть, що 
учасники конференції зустрічаються тут у цьому затишному куточку Середнього 
Придністер’я для дискусії по темі «Наукові засади природоохоронного менеджменту 
екосистем Каньйонового Придністер’я». 

Любителів відпочинку на природі зацікавлять сплави, дельтапланеризм і парапла-
неризм, пішохідні маршрути, маршрути по екологічних стежках, де природні 
багатства тісно переплітаються з історико-культурною спадщиною. На території 
НПП «Дністровський каньйон» зможете помилуватися величчю Червоногород-
ського замку, палацом графа Бадені, палацом Бруніцьких, Язлівецьким замком, 
Джуринським водоспадом. Побачити гінкго дволопатеве, дерево, пращури якого 
існували на землі 300 млн років тому. 
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У національному парку облаштовано дві еколого-освітні стежки. Еколого-освітня 
стежка «Устечко-Червоне-Печерки» – це чудова можливість для відвідувачів ознайо-
митися із Дністровським каньйоном – найбільшим в Україні й одним з найбільших у 
Європі, каньйоном р. Джурин, що впадає у Дністер, унікальними геологічними пам’ят-
ками: печерами, гротами, так званими стінками – пам’ятками природи, подібних до 
яких у світі практично немає. Маршрут також включає огляд гідрологічних пам’яток – 
водоспадів, історико-культурних й архітектурних, зокрема замку та костелів. В остан-
ні роки на пішохідних і велосипедних маршрутах НПП «Дністровський каньйон» все 
частіше чути польську, німецьку, англійську, французьку мови. Еколого-освітня 
стежка «Фарикова криничка» – це чудова можливість для школярів, студентів, 
науковців та просто любителів природи ознайомитись із «червонокнижною»  
флорою урочища «Глоди», помилуватися красою Дністровського каньйону та відпо-
чити поблизу джерела «Фарикова криничка», історія якого оповита легендами. 

Колектив національного парку щороку проводить акції «Посади дерево миру», 
«За чисті береги» й інші. Такі екологічні акції проводяться із благословення відділу, 
який відає питаннями екології в Бучацькій єпархії УГКЦ (о. Михайло (Деревенчук)). 

На території НПП «Дністровський каньйон» знаходяться рекреаційні ділянки, 
обладнані для того, щоб туристи могли зупинитися для відпочинку; серед них: 
урочище «Пустельня», що входить до складу еколого-освітньої стежки «Устечко-
Червоне-Печерки»; «Вільгова» поблизу с. Добрівляни Заліщицького району Терно-
пільської області. 

Для туристів-водників облаштовані стоянки: наметовий табір «Гирло річки 
Джурин» в с. Устечко Заліщицького району Тернопільської області; наметовий табір 
«Берем’яни»; наметовий табір «Бідинці». Розроблені та будуть облаштовані пішохід-
ні й велосипедні маршрути «Червона Гора», «Скоморохи – Русилівські водоспади». 

Національний природний парк «Дністровський каньйон» – переможець Всеукра-
їнського конкурсу «До чистих Джерел», який був проведений у 2016 році Всеукраїн-
ською громадською організацією «Жива планета» на замовлення Міністерства еко-
логії та природних ресурсів України. Конкурс започатковано у 2001 році на вико-
нання Постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 51 з метою 
об’єднання зусиль, спрямованих на поліпшення стану джерел, водойм і річок України. 
У 2016 році на Конкурс надійшло 162 роботи. Адміністрацією національного парку 
на конкурс було представлено три роботи. Рішенням Конкурсної комісії від 1 грудня 
2016 р. робота «Вода – безцінний дар природи» НПП «Дністровський каньйон» по 
впорядкуванню джерела Святої Анни увійшла до переліку кращих, зайняла ІІІ місце 
в категорії «Колективи земле- і водокористувачів», за що відзначена дипломом та 
цінним подарунком, адже продемонструвала досягнення конкретних практичних 
результатів з охорони й оздоровлення одного з водних об’єктів України. 

Природні надбання України мають бути збережені та бути доступними для огляду, 
відпочинку і вивчення світовою науковою спільнотою в чому колектив НПП «Дніст-
ровський каньйон» бачить своє основне завдання. Середнє Придністер’я має великий 
туристичний потенціал, тому має посісти гідне місце у світовій екологічній спільноті. 

 

Михайло ШКІЛЬНЮК, 
директор Національного природного парку «Дністровський каньйон» 
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Voichyshyn V. K. Brief essay on the history of geological and paleontological researches of Paleozoic 

deposits on the territory of NNP «The Dniester canyon». The history of geological and paleontological studies 

of the Paleozoic deposits of Podolia, in particular, on the territory of the NNP «The Dniester Canyon», is briefly 

described. At least two factors have made the importance of these studies for science. The first one is the presence 

of an almost continuous section of the middle Paleozoic deposits and their status in the international stratigraphic 
nomenclature. The second one proceeds from the discovery of world importance locality of the Paleozoic 

ichthyofauna remains. The researches were conducted here by scientists from Ukraine, Poland, Estonia, Lithuania, 

Russia, Germany, France and other countries. 
 

За літературними даними [63] наукові (геологічні та гідроекологічні) дослідження у 
Дністровському каньйоні розпочалися ще в XVII ст., проте, через складну політичну істо-
рію вони проводилися нерегулярно і з тривалими перервами [178]. В останні десятиліття 

відслонення долини Дністра в межах НПП «Дністровський каньйон» постійно вивчаються 
та відвідуються науковцями під час проведення різного рангу конференцій, міжнародних 
геологічних конгресів і симпозіумів [83; 120; 123; 148; 181; 184]. Результати досліджень 

описані як у науковій, так і в науково-популярній літературі [1–195]. 
Каньйони Дністра та його лівих приток глибоко врізані в осадові породи й утворюють 

унікальні відслонення в послідовності яких на території національного парку розкриті 

палеозойські розрізи верхнього силуру та нижнього девону, мезозойські – верхньої крей-
ди, та кайнозойські – неогену й антропогену. 

Палеозойські відклади, відслонені на Поділлі, із загальною потужністю близько 900 м є 
багатими на скам’янілості і представляють один з найбільш повних розрізів цього віку у 
світі, демонструючи перехід від відкритоморського середовища (карбонатні фації силуру) 

через морське мілководдя (сіроколірні фації тиверської серії девону) до алювіальних умов 
(червоноколірні фації девону).  Відслонені вони на берегах Дністра (від гирла Збруча на 
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сході до с. Діброва на заході) та вздовж його лівих приток – Нічлави, Серету, Джурина, 
Стрипи, Бариша і Коропця. Саме ці відклади представлені на території НПП «Дністров-
ський каньйон». 

На розмитій поверхні палеозойських відкладів залягають утворення крейди, неогену та 
четвертинні. Відклади крейди представлені глауконіт-кварцевими пісковиками, писаль-

ною крейдою, опоками, прошарками кременю. Неогенові відклади представлені вапняка-
ми з викопними рештками черевоногих молюсків, водоростей та інших груп біоти. 

Вивчення силуро-девонських відкладів Поділля нерозривно пов’язане з дослідженням 

решток палеозойської іхтіофауни. До 1970-х рр. вважалося, що морські відклади девону 
(за сучасною схемою) утворилися в силурійський період, тому в давніших роботах скам’я-
нілості, що мали девонський вік, часто описувались як силурійські. 

Вивчення подільських викопних безщелепних розпочалося з публікації в 1847 році 
роботи Рудольфа Кнера (1810–1869), австрійського зоолога і палеонтолога, професора 

мінералогії Львівського університету, який описав під родовим ім’ям Pteraspis знайдені 
ним особисто викопні щити – частини панцира безщелепних (Agnatha) [156]. У 1868 році 
британський зоолог Рей Ланкастер (1847–1929) (згодом професор і директор Британського 

музею природничої історії) за зображенням щита (знайденого в околицях Заліщик) у 
згаданій роботі Кнера встановив новий вид, Scaphaspis (тепер Larnovaspis) kneri [158]. 
Влітку 1872 року магістр Імператорської академії наук (Санкт-Петербург) Ф. Шмідт зібрав 

на берегах Дністра в околицях Заліщик чималу (a number of) колекцію щитів птераспід, які 
відніс до «Pteraspis (Scaphaspis) Kneri, Lank.» [167–169]. Алоїз фон Альт (1819–1886), 

польський геолог і палеонтолог, професор Ягеллонського університету (Краків), мешкаю-
чи до 1855 року в Чернівцях, неодноразово бував на палеозойських відслоненнях у долині 
Дністра (пізніше відвідував їх вже із Кракова) і зібрав значно більш розмаїтий та числен-

ний матеріал по гетеростраках (Agnatha: Heterostraci), який походив, головним чином, зі 
схилів Дністра від Заліщик до Устечка [126–129]. Ці ж матеріали згадувалися в монографії 
Йозефа Семірадського (1858–1933), польського геолога, професора палеонтології Львів-

ського університету [170]. 
Поряд із вивченням викопної фауни дослідники намагалися прояснити геологічну 

будову й умови утворення вміщуючих порід. Подільські відклади палеозою вперше наніс 

на геологічну карту Галичини польський геолог Станіслав Сташіц (1755–1826) у 1815 році 
у праці «Про геологію Карпат та інших гір і рівнин у Польщі». Австрійський геолог і 

палеоботанік словацького походження Діоніс Штур (1827–1893), займаючись, головним 
чином, вивченням геології Альп та Карпат, досліджував і подільські палеозойські відклади 
в районі Заліщик [175]. Готфрід Оссовський (1835–1897), польський геолог і археолог, у 

1884–1890 рр. провадив розвідки й розкопки на Західному Поділлі, зокрема біля с. Горо-
док (тепер Заліщицького району), а в 1890 році разом із князем Л. Сапєгою вивчав печеру 
Вертеба (біля с. Більче-Золоте Борщівського району). 

Польський палеонтолог і геолог професор Ягеллонського університету Владислав 
Шайноха (1857–1928) вивчав стратиграфію палеозойських відкладів на Поділлі [176], 

водночас був творцем монументального видання «Atlas Geologiczny Galicyi». Маріян 
Ломніцький (1845–1915), польський геолог і зоолог українського походження, дійсний 
член НТШ, разом з іншими дослідниками провадив геологічне картографування Поділля, 

в тому числі території НПП «Дністровський каньйон». Результати його роботи були опуб-
ліковані у виданні «Atlas Geologiczny Galicyi» [160]. Теригенні нижньодевонські відклади 
Поділля (олд-ред) в 1923 році стали об’єктом дослідження М. Гамерської, яка доводила 

їхнє еолове походження. 
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У 1927–1929 рр. силурійські (за сучасною схемою – переважно девонські) відклади 
басейну Дністра, Серету, Нічлави та Збруча вивчав польський палеонтолог і геолог,  
професор Варшавського університету Роман Козловський (1889–1977), який розчленовує 

їх на три поверхи – скальський, борщівський та чортківський і ряд горизонтів [157]. Юрій 
Полянський (1892–1975), український геоморфолог, палеогеограф, археолог, дійсний член 

НТШ, в 1927 і 1929 рр. проводив розкопки біля с. Голігради (тепер Заліщицького району) і 
в 1928 році біля Заліщиків. Іван Олексишин (1901–1987), український географ, працював у 
галузі геології і палеонтології Поділля та Мериленду (США), зокрема над подільським 

карстом, і опублікував роботу «Карстові явища на Поділлі» (1938 р.). 
Владислав Зих (1899–1981), асистент (згодом – професор) палеонтології Львівського 

університету, з кінця 1920-х до кінця 1930-х рр. вивчав геологію палеозойських відкладів 

Поділля та фауністичні рештки девонських безщелепних і риб (польові етикетки його 
колекції у фондах Державного природознавчого музею НАН України свідчать, що збори 

матеріалу тривали принаймні від 1924 по 1940 рік, у тому числі в Устечку, Хмелевій, 
Іване-Золотому, Заліщиках, Червонограді, Нагірянах, Буряківці, Печорні). Його досліджен-
ня заклали фундамент у пізнанні девонської іхтіофауни регіону. Крім того, за фауною пте-

распід В. Зихом були виділені чотири стратиграфічних горизонти та вивчена тектонічна 
структура силурійсько-девонської товщі. Збори матеріалу з подільських відслонень, зокре-
ма зі схилів Дністра в межах НПП «Дністровський каньйон», проводилися В. Зихом за 

спонсорської допомоги шведів і англічан [150]. Тому значна частина колекції цього  
дослідника була передана ним у Британський музей природничої історії (Лондон) та у 

шведські Державний природничий музей (Стокгольм) і в Музей еволюції (Уппсала). Зго-
дом ці матеріали служили багатьом іноземним дослідникам у вивченні ранньодевонської 
іхтіофауни Поділля [133; 134; 140; 142–144; 150–152, 173; 174]. В. Зих описав на 

подільському матеріалі чимало нових для науки таксонів, у тому числі Ukrainaspis 
kozlowskii із Заліщик [193–195]. 

Німецький палеонтолог Франц Бротцен певною мірою продовжив палеоіхтіологічні 

дослідження В. Зиха [136–139]. Його колекції зберігалися у Природничому музеї універси-
тету Гумбольта в Берліні, та, схоже, були втрачені під час чи після війни, тому невідомо, 
чи він сам приймав участь у польових дослідженнях на Поділлі (Устечко, Іване-Золоте, 

Заліщики), чи отримав матеріал для досліджень якимось іншим чином. Ф. Бротцен запро-
понував найбільш вдалу схему біозонального поділу девонських теригенних відкладів 

регіону, яка залишається актуальною і сьогодні. 
У післявоєнний період естафету досліджень ранньодевонської іхтіофауни Поділля 

перейняв Павло Павлович Балабай (1904–1961), який захистив докторську дисертацію по 

сучасних безщелепних. Польові дослідження під його керівництвом на подільських відсло-
неннях проводилися з кінця 1940-х до кінця 1950-х рр. Географія досліджень охоплювала, 
зокрема, схили долини Дністра від Добрівлян до Коропця [8–16]. 

У 1948–1950 рр. девонські відклади Поділля, в тому числі всі відслонення, зосереджені 
на території НПП «Дністровський каньйон», вивчалися співробітниками Московського 

Всесоюзного нафтового інституту під керівництвом Г. Х. Дікенштейна. У результаті, в 
1957 році була опублікована монографія «Палеозойские отложения юго-запада Русской 
платформы» [47]. 

У 1952–1955 рр. публікуються праці з літології та палеогеографії нижньодевонських 
відкладів Г. М. Бровкова. Автор висловлює думку про їхнє алювіально-дельтове походжен-
ня і виділяє в них шість фацій [26]. У 1957 році А. В. Хижняков обґрунтовує формування 

нижньодевонських порід Поділля у прісноводних озерах, рідше в алювіальних умовах. 
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Мінералогія девонських відкладів, зокрема в районі сіл Устечка та Іване-Золотого, де 
вони є мідевмісними, вивчалася спеціалістами Польського геологічного інституту (1936 р.), 
Львівською геологічною експедицією (1949 р.), Є. К. Лазаренком (1946 і 1969 рр.),  

Н. К. Геренчуком (1960–1961) та іншими [101]. 
Ерік Стеньше (1891–1984), шведський палеозоолог, професор Уппсальського універси-

тету, засновник так званої Стокгольмської школи в палеозоології, керував у 1930-х рр. 
науковою роботою Владислава Зиха. Восени 1934 року вони разом брали участь у польо-
вих дослідженнях на Поділлі. Згодом на матеріалах, зібраних на Поділлі в 1930-ті рр., 

Е. Стеньше описав цілу низку нових таксонів безщелепних [173; 174], у тому числі 
Plesiopteraspis? (=Alaeckaspis?) depressa з с. Касперівці Заліщицького району. 

Беверлі Тарло (Холстед) (1933–1991), британський палеонтолог, який у своїх дос-

лідженнях гетеростраків (Agnatha: Heterostraci) мав справу з матеріалом, зібраним на По-
діллі, й, зокрема, описав вид Weigeltaspis brotzeni з Устечка [179–180]. Ймовірно матеріа-

лом для досліджень служила частина зборів В. Зиха, що зберігається у Британському музеї. 
Починаючи з 1950-х рр. і до кінця 1980-х геологією та девонською іхтіофауною Поділ-

ля починає цікавитися радянська наука, представлена російськими і прибалтійськими 

дослідниками, які збирають необхідний матеріал безпосередньо в долині Дністра та його 
притоків. Так, фото решток подільських викопних безщелепних (зокрема, з с. Дністрове) у 
1964 році потрапляють у том «Безщелепні та риби» фундаментального довідника «Основи 

палеонтології» [93]. 
Подільський розріз силуру є опорним для Східно-Європейської платформи й одним з 

еталонних щодо ярусного поділу силурійської системи. Скальська серія була «претендентом» 
на звання стратотипу останнього ярусу силурійської системи [120], але через політичну 
кон’юнктуру кінця 1960-х рр. першість виборов чеський пржидол (розріз, представлений 

відносно глибоководними відкладами з рештками граптолітів). Скальська серія залишилася 
парастратотиповою, тобто є додатковим стандартом, що характеризує епіконтинентальний 
і загалом більш мілководний тип розрізу порівняно з чеським. У 1968 році, під час 3-го 

Міжнародного симпозіуму по границі силуру і девону, була встановлена межа між цими 
системами за появою граптолітів Monograptus uniformis та трилобітів Warburgella rugulosa. 
Стратотип цієї границі встановлений у відслоненні с. Дністрове (лівий берег Дністра) [45]. 

Прибалтійські дослідники (зокрема, з Інституту геології (Вільнюс) та Геологічного 
інституту (Таллінн)) цікавилися в першу чергу мікрорештками іхтіофауни, тому відбирали 

матеріал (шматки карбонатних порід на розчинення у слабих кислотах) у морських відкла-
дах нижнього девону на схилах Дністра, від с. Устечко до с. Дністрове. Результатом 
вивчення отриманих проб став опис Валентиною Каратаюте-Талімаа фауни телодонтів 

(підклас Thelodonti) Поділля в кількості 8 нових для науки видів [69–71], а також низки 
представників хрящових риб [149; 155]. Численна колекція мікрорешток палеозойської 
іхтіофауни з берегів Дністра, що зберігається у згаданих інститутах, згодом послужила для 

вивчення перших щелепноротих хижих риб Поділля – акантод (клас Acanthodii) [183]. 
Увага прибалтійських дослідників до Поділля не випадкова, адже у Прибалтиці теж при-

сутні середньопалеозойські відклади та одні з кращих у світі місцезнаходжень силурій-
ської іхтіофауни. Порівняльні дослідження обидвох регіонів торкалися не лише палеонто-
логії, але й геології. Матеріали польових досліджень теригенних нижньодевонських 

відкладів долини Дністра лягли в основу монографії Вітаутаса Нарбутаса «Красноцветная 
формация нижнего девона Прибалтики и Подолии» [81]. 

Вчені з Палеонтологічного інституту СРСР (тепер – Російської АН, Москва) теж про-

водили на Поділлі (зокрема, в Устечку і Добрівлянах)  польові  дослідження.  Їхні  інтереси 
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торкалися макрорешток двох великих груп подільських викопних безщелепних у ранзі 
підкласів – гетеростраків та остеостраків (підклас Osteostraci). Першу групу досліджувала 
Ларіса Новіцкая, яка внесла значний вклад у пізнання морфології й розробила детальнішу 

класифікацію гетеростраків Поділля [87–93]. Вона описала 5 видів, два роди та дві родини 
подільських представників групи, в тому числі найдавнішого представника безщелепних 

Поділля (а заодно і найдавніший вид хребетних з території України взагалі) – 
Irregulareaspis skalskiensis з найвищих верств силурійських відкладів у с. Дністрове. 
Остеостраками займалася Ольга Афанасьєва, яка запропонувала свою класифікаційну 

схему цієї групи, а також описала два роди та 5 видів агнат [5–7; 125], два з яких, 
Diademaspis stensioei (Устечко) і Parameteoraspis dobrovlensis (Добрівляни) описані з тери-
торії НПП «Дністровський каньйон». 

У 1980-х рр. інтерес до подільської фауни викопних безщелепних проявили французькі 
вчені. Свої дослідження щодо Поділля вони базували на роботах попередників (В. Зиха, 

Ф. Бротцена, Е. Стеньше, П. Балабая), а також на вивченні колекції В. Зиха із Британ-
ського та, частково, шведських музеїв. Доктор Алан Блік у 1984 році опублікував моно-
графію, присвячену світовому поширенню групи птераспід (ряд Pteraspidoidei підкласу 

Heterostraci), де подільській частині було відведено належне їй місце, і, зокрема, провів її 
систематичну ревізію [134]. Більш плідним щодо Поділля був доробок доктора Філіпа 
Жанв’є, провідного світового спеціаліста по остеостраках та викопних безщелепних  

взагалі. Він сам описав два роди і три види, в тому числі Mimetaspis glazewskii з Заліщик, 
та Stensiopelta pustulata з Устечка [150; 151]. Ще три види остеостраків були описані ним у 

співавторстві з Мішелем Бель-Ілем, у тому числі Benneviaspis whitei з Устечка [133]. 
Однак, всі вони не працювали на Поділлі особисто. Наслідком цих робіт стало визнання за 
Поділлям статусу одного з місцезнаходжень решток девонської іхтіофауни світового 

значення [134; 152]. 
Протягом 1986–1992, 1994–1995, 2001–2004 і 2008 рр. польові дослідження та збори 

скам’янілостей іхтіофауни ранньодевонського басейну на Поділлі (зокрема, в Городку, 

Добрівлянах, Заліщиках, Устечку, Нагорянах і Хмелевій) проводилися Віктором Войчи-
шиним. Зібрана колекція викопних риб та безщелепних доповнила вже існуючу у фондах 
Державного природознавчого музею (сформовану, головним чином, за часів П. Балабая з 

долученням тих зборів В. Зиха, які залишилися після закінчення війни на геологічному 
факультеті Львівського університету) [187]. Результати вивчення матеріалів з території 

НПП «Дністровський каньйон» були опубліковані в низці статей та в монографії [29–38; 
185–190]. Зокрема, встановлено низку таксонів, серед яких з Устечка описані Alaeckaspis 
ustetchkiensis, Pavloaspis pasternaki і Podolaspis danieli (Pteraspidoidei), а також Mimetaspis 

concordis, Wladysagitta janvieri і Zychaspis granulata (Osteostraci). 
У вересні 2001 року на території національного парку на лівому березі Дністра від  

с. Дністрове до с. Устечко працювала польсько-німецько-українська експедиція у складі 

докторів, геологів Стефана Порембського і Маріуша Пашковського (Інститут геологічних 
наук ПАН, Краків), двох німецьких аспірантів, а також співробітників ДПМ НАНУ  

(Д. М. Дригант, В. К. Войчишин, А. П. Мамчур, І. Б. Коновалова), метою якої було про-
вести палеонтологічні та геологічні дослідження ранньодевонських відкладів. 

У 2002 році на відслоненнях нижнього девону в околицях сіл Устечка та Нагірян 

працювали учасники україно-французької експедиції за участі В. К. Войчишина (ДПМ 
НАНУ, Львів), а також Венсана Дюпре і Венсана Пернегра (Національний музей природ-
ничої історії, Париж). Метою польових робіт було вивчення фауни безщелепних і риб 

ранньодевонського палеобасейну  Поділля.  Зібраний під час експедиції викопний матеріал 
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по плакодермах (Pisces: клас Placodermi) був використаний Венсаном Дюпре в його дисер-
тації та в низці публікацій [142–144]. 

У 2004–2010 рр. на території НПП «Дністровський каньйон» проводили польові дос-

лідження учасники польсько-українських палеонтологічних експедицій, спонсорованих 
грантовими проектами Collaborative Linkage Grant of NATO (project 980500) та Grant (No. 

N N307 057834) from the Ministry of Science and Higher Education to Hubert Szaniawski 
(Institute of Paleobiology, Warsaw, Poland). З польської сторони учасниками були професор 
Губерт Шанявський, доктори Анджей Балінський, Рішард Врона і Криштоф Малковський 

(Інститут палеобіології, Варшава), з української – д. г.-м. н. Д. М. Дригант і к. б. н. В. К. Вой-
чишин (ДПМ НАНУ, Львів). Метою проектів було дослідження динаміки змін фауни й 
середовища в безперервному розрізі силуру та нижнього девону в басейні Дністра. Польо-

ві роботи проводилися в околицях сіл Дністрове, Колодрібка, Городок, Добрівляни, Іване-
Золоте й Устечко, а також м. Заліщики. Результати цих досліджень опубліковані в низці 

статей та монографії [131; 132; 141; 146; 161; 163; 164; 166; 172; 177; 178; 188; 190]. З відсло-
нень на східних околицях Іване-Золотого були описані нові для науки рід і види акантод [191]. 

Стратиграфічними пам’ятниками на території НПП «Дністровський каньйон» є відслонен-

ня біля сіл Іване-Золоте (р. Дністер), Нирків (р. Джурин), Хмелева (р. Дністер) й інші [45]. 
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Ługowski D., Bąbel M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Tomeniuk O., Kotowski J. Gypsum tumuli in the 

Dnister river valley. Gypsum tumuli are one of the most unique and least described surface features forming part 

of a gypsum karstic landscape. Their development is associated with cyclic and repeated wetting and drying of the 
superficial layer of gypsum rock. More than 150 example of gypsum tumuli have been described in several sites 

along Dnister Canyon which confirm the role of microclimate condition in genesis of that forms. 
 

Introduction 
Gypsum tumuli (gypsum tumulus, in singular) are peculiar weathering forms that develop in 

the surface zone of the well insolated gypsum rock that fully or nearly-fully lacks a vegetation 
cover of any kind. They are subcircular domal to conical forms of relief always with empty 
interiors. It is important to distinguish gypsum tumuli (Fig. 1B) from the surrounded surface zone 

of weathered gypsum rocks which is called weathering gypsum crust (Fig. 1A). Both forms are 
presumably products of cyclic and repeated wetting and drying of the superficial layer of gypsum 
rock. In this process gypsum crystals are dissolved and reprecipitated in the pore space. During 

the rain and shortly after the rain, the near-surface rock layer gets soaked with water. Afterwards 
high evaporation rate driven by high temperature condition leads to predominant reprecipitation 

of gypsum  crystals  over  their  dissolution.  Displacive  growth  of gypsum in intra- and intercry- 
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stalline pores and cyclic dissolution cause gradual volume increase, cracking, buckling and 
detachment of thin superficial layer of gypsum. As a result of this process, relatively low, wide 
flat cone-shaped, small domes (tumuli) are created. The diameter of gypsum tumuli measured in 

different sites ranged between several centimetres to dozen or so metres. It must be emphasized 
that gypsum tumuli are the forms associated only with gypsum rocks and their formation takes 

place without presence of anhydrite. That fact clearly distincts gypsum tumuli from the forms 
similar in shape like hydration domes or swelling caves, which are product of transition of 
anhydrite into gypsum. 

Gypsum tumuli were recognized at the beginning of the eighties of the last century in Spain. 
Tumuli occur especially under arid and semi-arid condition, like in the Mediterranean region, 
although tumuli occur also in the wetter climatic zones, like in Poland or Ukraine but they are 

apparently more rare there [3]. Weathering gypsum crust and gypsum tumuli are observed in a 
number of outcrops of the Badenian (Middle Miocene) gypsum deposits of the Carpathian 

Foredeep in the west Ukraine. During fieldwork investigation led in last years some new sites 
with gypsum tumuli were detected. Morphometric measurements were conducted in order to 
characterize these forms more precisely. Below a short description of the gypsum tumuli  

occurring in the Dnister river area is presented. 
 

       
 

Fig. 1. Example of gypsum surface feature forming part of a gypsum karstic landscape: 
A – Weathering gypsum crust, Skov’yatyn; B – gypsum tumulus, Tovtry. 

 

Occurrence of gypsum tumuli in the west Ukraine 
Natural gypsum escarpments with gypsum tumuli were documented on the river basin of 

Dnister within the zone of (or near) Dnister Canyon (Fig. 2). Gypsum crust appear in the south 

and west parts of valley slopes, which have better solar exposure conditions. Conical detachment 
of superficial stratum of gypsum develop in places with highest insolation. Tumuli usually appear 

in group from several to several dozen of forms (at Hawrylyak – 8 forms, Hlushkiv – at least 18 
forms, Pohorolivka – 5 forms, Pylypche – 17 forms, Shyshkivtsi – 40 forms, Tovtry – 34 forms). 
Tumuli were also found and documented at the bottom of abandoned quarries (at Pisky, Zavallya, 

Verenchanka, Nahoryany, Kudryntsi). The most spectacular outcrop within abandoned quarries 
was the one found at Kostryzhivka quarry (32 forms) situated close to Zalishchyky on the other 
side of the river Dnister [2]. 

Morphometric data/analysis 
Morphometric data showed that almost 40 % of gypsum tumuli documented in Ukraine have 

diameter below 1 metre and the height of 70 % is less than 20 centimetre. Otherwise, only 8 % of 
forms are bigger than 3 metre in diameter and the same amount of tumuli are higher than 50 
centimetre. The thickness  of  buckled  and  uplifted  layers  were in 49 % cases less than 10 centi- 
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metre and only 8 % of such layer were thicker than 20 centimetre. These forms which we could 
call a major (over 3 m of diameter) develop very often in gypsum strata composed of selenite – 
centimetre to decimetre gypsum crystals. 

 

 
 

Fig. 2. Sites with gypsum tumuli in the west Ukraine. Badenian gypsum deposits exposed at 

the surface are shown in orange, after Atlas Geologiczny Galicyi (1885–1914) [1]. 

 

Gypsum tumuli versus exhumed Badenian selenite domes 

A common error is inappropriate classification of exhumated primary massive gypsum domes 
as a gypsum tumuli. Primary domes are composed of radiating bottom-grown gypsum crystals. In 

weathering processes they could be partly dissolved and transform to form similar to tumuli. 

Origin of the gypsum tumuli 
Described occurrence of gypsum tumuli confirmed that their genesis is associated with local 

microclimate which promotes rapid evaporation after heavy rains. Poland and especially Ukraine 
gypsum tumuli represent the best known example of these forms that develop in continental 
climate (Dfa to Dfb in Köppen climate classification). So far, most of the described tumuli come 

from arid to semiarid climate zone. 
Dnister Canyon is one of the few areas where these forms have been systematically described 

in such wet climate and can be a great natural and scientific attraction of that region. 
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Bąbel M., Yatsyshyn A., Bogucki A., Jarzyna A., Ługowski D., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Kotowski J., 

Przybylik G., Bermes A., Tomeniuk O., Mik I., Mik V. Development of the unique landforms in the zone of 

weathering gypsum-anhydrite rocks at Pisky (Shchyrka river valley, Dnister basin). The exceptional site 

with actively weathering anhydrite rocks at Pisky quarry near Lviv shows a peculiar relief created by the process 
of anhydrite hydration (transformation of this mineral into secondary gypsum), and associated volume increase 

and swelling of the rocks. The ongoing deformation leads to the formation of specific landforms at the bottom of 

the quarry, such as pressure ridges, hydration domes and hydration (swelling) caves. The latter forms represent a 

very rare type of caves, known only in a few places on Earth. For nearly ten years the evolution of this relief has 
been systematically documented and analysed by taking multiple photos and by the method of benchmarks. The 

site offers a rare opportunity to study the process of development of the hydration domes and caves also in the 

future, until the whole anhydrite transforms into gypsum. 
 

Introduction 
The unique site of actively weathering anhydrite rocks has been recognized in the Badenian 

gypsum quarry at Pisky (25 km south of Lviv), in the Shchyrka river valley, in the Dnister basin (Fig. 1). 

The site was noticed for the first time during fieldwork in 1996. The anhydrite was exposed at the 
bottom of the quarry during exploitation and since that time has been subjected to hydration by 
surface and subsurface waters. During this weathering process, this mineral is transformed into 

secondary gypsum which is associated with a significant volume increase and creation of peculiar 
deformation structures and landforms at  the bottom of the quarry.  They enclose thrust and strike- 
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slip faults, pressure ridges, as well as hydration domes or bulges with empty interiors, many of 
them representing the so-called hydration or swelling caves (Quellungshöllen, in German, one of 
the rarest types of caves, known only from a few places in the world). The detailed documenta-

tion and systematic monitoring of the deformation, and the growth and decline of hydration 
domes and caves forming the exceptional landscape of this site were initiated in 2008 and have 

been continued until the last year [1]. 
 

 
 

Fig. 1. Evolution of exemplary anhydrite hydration domes at Pisky gypsum quarry area: 
A-B – large growing hydration dome which attains over 1 m in height within a period of a few years; 

the hydration cave is visible in the interior of the dome (fig. B); C-D – giant hydration dome which rised 
up to a height of ca 2 m in a period of several years. 

 

Materials and methods 
The evolution of the changing relief of the rocky bottom of the quarry was documented 

mainly by photographs and the method of benchmarks [2]. During many fieldwork seasons, 

thousands of photographs were taken, as well as video films were recorded throughout the whole 
study area. Attention was paid primarily to the deformation of the shape of the hydration domes, 
of which nearly one hundred were documented. Among the many monitored objects, the most 

accurate documentation was made for several hydration domes and hydration caves. The 
installation of about 200 benchmarks within the selected hydration domes allowed to measure the 

rate at which the rock blocks moved during the dome swelling or collapse. 
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Results 
The comparison of the photographs taken in different months and years and the  

measurements of the benchmarks allowed to recognize the evolution of the anhydrite hydration 

domes in time. The direction and the rate of movements of the swelling gypsum-anhydrite rocks 
were also determined. The changes from youth to senile stage of development of the hydration 

domes were recorded. The measurements made in the period 2009–2016 revealed that the average 
rate of displacement equalled 3.4 cm/year for convergent movements and 5.4 cm/year for divergent 
movements, although both slower and higher values were recorded in many places. The greatest 

recorded change in distance between the two benchmark points equalled 118.5 cm and the maximum 
rate of displacement of these points was 78.7 cm per year in one of the studied hydration structu-
res (illustrated in Fig. 1A, B). All the collected observation indicates that majority of the described 

landforms are in the stage of swelling and growth and this process will continue until the whole 
anhydrite transforms into gypsum. 

Conclusions 
The Pisky quarry offers a rare opportunity to study the course of formation of the swelling 

caves and the other anhydrite hydration structures in time. The photographic documentation has 

allowed a good recognition of the morphological evolution of these rare landforms. On the other 
hand, the method of benchmarks supplied a quantitative information about the rate of the 
gypsum-anhydrite rock deformation and swelling. Applying both methods systematically is a 

proper way to study the development of the anhydrite hydration forms in the future. 

Acknowledgements 
Research sponsored by National Science Centre, Poland, grant no. DEC-2012/05/B/ST10/00918. 
 

REFERENCES 
1. Bąbel M., Bogucki A., Jacyszyn A., Ługowski D., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Jarzyna A., Bermes A., Przybylik G., 

Tomeniuk O. Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część I. Ogólna charakterystyka // Wietrzenie skał gipso-

wych i anhydrytowych. Polsko-Ukraińskie Seminarium Naukowe (Warszawa 19–21.01.2017). – 2017. 

2. Ługowski D., Jarzyna A., Bąbel M., Nejbert K. Metody dokumentowania zastosowane w badaniach terenowych stanowiska 

wietrzejących anhydrytów w Piskach k. Lwowa // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – 2016. – 466. – S. 201–214. 
 

 

 

 
БАЗА ДАННЫХ «ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

В БАССЕЙНЕ р. ДНЕСТР» 

Г. Н. Сыродоев, С. В. Сербина 

Институт экологии и географии АН Молдовы, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

Международная ассоциация хранителей реки Eco-TIRAS, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
geomorphology@mail.md 

 
Sirodoev Gh. N., Serbina S. V. Database «Geological Monuments in the Dniester River Basin». The work 
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Памятники природы – это уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом  отношении природные комплексы, охраняемые государством. 
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К этим географически обособленным территориям, включающим типичные и редкие при-
родные элементы, выделяемые и регулируемые в целях сохранения и охраны всех факто-
ров среды, проявляется все больший интерес. В Республике Молдова принят закон  

«О фонде природных территорий, охраняемых государством» (1998 г.) [5], в котором 
геологические памятники и заповедники различного типа занимают особое место. Этот 

закон регламентирует только небольшую долю информации, которая не позволяет полу-
чить полное представление о том или ином памятнике природы. Все чаще возникает пот-
ребность в ее упорядочении и возможности обработки в зависимости от поступающих 

запросов в соответствии с концептуальной структурой данных, описывающих их характе-
ристики и взаимоотношения между ними. В большей степени это необходимо для удовле-
творения информационных потребностей при оперативном решении функциональных 

задач в процессе принятия решений, для программно-целевого информационного обслу-
живания конкретной категории пользователей. В современном мире с этим успешно 

справляются разного рода информационные технологии, в том числе, базы данных и 
геоинформационные системы [2–4]. 

Для разработанной базы данных в основу взяты две категории охраняемых территорий: 

заповедники, геологические, палеонтологические и гидрологические памятники природы, 
расположенные в пределах бассейна Днестра. Значительная их часть приурочена к каньо-
нообразным долинам и балкам Приднестровья, выше Дубоссарской ГЭС. 

В качестве системы управления базой используется пакет прикладных программ – 
Access, стандартное приложение Microsoft Office, который позволяет собрать и упорядо-

чить всю информацию по отобранным объектам. 
Система состоит из двух блоков – геоинформационной поддержки и базы данных. База 

данных включает систему администрирования, формы, матрицы объектов и их атрибуты. 

Кроме того, при ее организации решалась задача по совмещению пространственных дан-
ных с непространственными атрибутами, т. е. получение пространственно-согласованной 
информации и создание системы управления этими данными. 

Блок геоинформационной поддержки содержит пространственные модели, характери-
зующие геолого-геоморфологические и ландшафтные условия. 

Важным элементом системы является блок управления ее составляющими. С помощью 

элементов этого блока (кнопок) осуществляется навигация по формам, благодаря чему все 
элементы увязаны в единое целое. 

Отправным материалом для создания базы данных стали сведения вышеназванного за-
кона с изменениями и дополнениями по состоянию на 3 декабря 2015 г. [5]. Из него были 
отобраны все регламентируемые нормы, касающиеся двух взятых за основу категорий. 

Основными исходными материалами, которые позволили собрать пространственную 
информацию, послужили карты: топографические масштаба, геологическая, геоморфо-
логическая, литологическая и четвертичных отложений, а также материалы полевых 

исследований, проводившихся в Институте географии на протяжении более 50 лет. Кроме 
того, были использованы web-порталы Geoportal.md и Google.Earth, позволившие отобрать 

информацию, поясняющую пространственное положение объектов в более удобной для 
восприятия форме. Неоценимую роль при получении характеристик памятников природы 
сыграли описания, составленные И. М. Суховым и В. Н. Вериной [1]. Из них в базу  

данных были отобраны те объекты, которые получили законодательную поддержку. 
В процессе создания базы данных осуществляли конструирование матриц (таблиц). 

Выбираются объекты и их атрибуты. Для каждого атрибута определяется имя, тип данных 

и, если нужно, свойства. После чего данные упорядочиваются по объектам и атрибутам. 
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Все объекты базы данных (таблицы, формы) формируют хранилище. В таблицах для 
удобства просмотра данных используются разные их типы. Фотографии, карты схемы, 
материалы аэрофото и космических съемок, которые отображаются в формах в растровых 

форматах. Пространственно-согласованная информация переведена в текстовые форматы. 
Для более удобного восприятия содержащихся в таблицах данных создан блок форм. 

Формы позволяют выполнять загрузку данных из матриц, в любой момент просматри-
вать и редактировать их содержимое. Каждая форма выводится на экран с использова-
нием макета, разработанного пользователем. Она включает элементы управления,  

которые отображают поля таблиц, и графические элементы, не связанные с полями  
таблиц (рисунок). 

 

 
 

Одна из форм, отображающая данные матрицы «Monumente geologice și paleotologice» 

(геологические и палеонтологические памятники). 

 

Создание такой базы данных, в которой собрана вся исчерпывающая информация по 
памятникам природы (ресурсные заповедники, геологические и палеонтологические 

памятники и гидрологические), позволяет получить больше оперативных знаний об объек-
тах, которые государство взяло под свою охрану. 
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Komleav A. A., Zilkin S. V. Neotectogenesis and morphogenes as factors of formaton of diamond cores 

of the south part of the South Podolle. Geostructural positrion of the Canyon Podnistroviya in the focus of 

interference and overlay of structures of the Ukrainian shield and Dnisterian pericratonian deflection and its close 

position of the Alpine geosynclinal zone were determined its peculiarities of its geodynamic regime, the structure 

and dynamics of its geomorphosystem, influenced the formation of diamond deposits. 
 

Каньйонове Придністер’я Поділля – це унікальна в багатьох відношеннях природна 

територія. Вона розташована на стику різних за внутрішньою будовою і динамікою 
структур земної кори – Українського щита і Дністрянського перикратонного прогину, а з 
мезозою тут відчувається вплив Альпійської геосинклінальної зони. У мезозої-кайнозої 

тут існують зони «стиснення-розтягнення» літосфери та чергуються протилежно направ-
лені горизонтальні рухи структур. Інтерференція і накладання їх викликає утворення 

інверсійних структур субмеридіонального простягання (згідно з Українським щитом) з 
вертикальними рухами. Ця геодинаміка супроводжувалася трансгресіями і регресіями 
морів, змінами континентальних і морських умов, визначала структуру та динаміку  

геоморфосистеми території, зокрема басейновий тип організації останньої. Нашими 
дослідженнями тут виділені Монастирівська, Микулинецька, Чортківська, Борщівська, 
Чемерівцевська, Кам’янець-Подільська, Дунаєвецька, Ярмолинецька, Новоушицька, 

Мурованокуриловецька, Могилів-Подільська, Шендерівська, Томашгородська, Шаргород-
ська історико-динамічні басейнові геоморфосистеми. Вони розпочинаються на Україн-

ському щиті і простягаються з півночі на південь. У мезозої-кайнозої, вони були поєднані 
з Українським щитом та Причорноморською западиною. Каньонове Придністер’я розта-
шоване в їх верхній і середній частинах [1]. 

З кінця палеогену наступає неотектонічний етап розвитку території і в її тектоносфері 
відбуваються значні структурно-тектонічні перебудови. Найбільш кардинальними вони 
були в кінці середньо сарматської трансгресії. Це вплинуло на морфолітогенез і формуван-

ня розсипів. У західній і південній частинах Поділля з пізнього сармату й упродовж майже 
усього пліоцену в субаеральних і субаквальних умовах йшло накопичення відкладів  

балтської світи. Ці перебудови значно відобразились у речовинному (мінеральному і 
хімічному) складі відкладів останньої. Порівняно з підстелюючими їх середньосармат-
ськими і більш давніми неогеновими, в балтських відкладах значно зростає вміст «свіжих» 

і мало змінених порід завдяки присутності в них нестійких мінералів з магматичних і 
метаморфічних порід. Це свідчить про те, що джерела живлення балтських порід були 
місцевими, а так звана «карпатська галька» в них попадала з корінних порід, розташова-

них у вузьких лінійних зонах. До них зараз приурочені малі сучасні річки, притоки 
Дністра і Південного Бугу. Саме тут відомі майже всі знахідки алмазів, що виявлені в 
балтських відкладах. 
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Порівняння древніх орогідрографічних планів середньо сарматського і балтського  
часів свідчить про їх значні відмінності. На наш погляд, з пізнього сармату почалося скле-
піннієве підняття цієї території і формування нового структурно-тектонічного плану. Це 

супроводжувалося розкриттям тріщин, у яких знаходилися вміщуючі алмази породи. Там бу-
ли закладені й давні балтські долини, в яких можливе утворення їх розсипів [2]. Виявлен-

ню їх сприятиме використання карт історико-динамічних басейнових геоморфосистем [1]. 
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Lysak H. A., Hnativ P. S. Substantiation of the Podnisterja society on a Small Hydrocarbon Period. The 

population of agricultural society or nomadic society was increasing, depending on ecopotential of landscape 

ecosystems. It is traced and analyzed the dynamics of global and local climate from the second half of the 

nineteenth century to the Holocene, displaying the connection of succession of climate with the movement of 
tribes in Central Europe. The migration waves, flashes of populations of some tribes, decline and assimilation of 

others were related to biotic, behavioral and, ultimately, social adaptation of peoples in changing environment. 

The increase in number of nomads’ people was observed when there was humid and warm climate in the 

landscapes they live. Climate change to dry and cold caused the decline of nomadic societies. Agricultural tribes 
and ethnic groups had advantages in the landscapes with fertile soil and sufficient humidity of climate. 

 

На відміну від кочовиків, які можуть переміщуватися від невідповідних кліматичних 
умов, сільськогосподарські цивілізації є залежні від клімату і ландшафту, врожайності 

полів, та уразливими навіть за невеликих кліматичних коливань. Проте, оптимізація кліма-
тичних властивостей ландшафту і зрослий екопотенціал рільних земель надали осілим 

соціумам такі переваги, що вони змогли наростити і військову потужність [1]. 
Християнізовані грецькими й давньоруськими місіонерами, московіти кінця XVI – 

початку XVII ст. асимілювали західноазійську тюрксько-монголську еліту, перейняли від 

кочовиків агресивність, вождівський устрій держави і кастову структуру громади. Міста 
Устюжна, Тихвін, Заонежжя, Устюг Великий, загалом Урал і Західний Сибір стали  
центрами виробництва заліза з болотної руди, про яке кочовики не мали уяви. У Тулі 

розквітло зброярське виробництво. Міста Ярославль, Нижній Новгород, Ржев, Псков, 
Смоленськ почали виробництво тканин із льону. Чорнозем’я і північне Поволжя вирощу-

вало хліб, західні та північно-західні соціуми налагодили виробництво технічних культур 
(льон і конопля).  Зростання  продуктивних  сил  у сільському  господарстві  та ремеслі з 
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використання екопотенціалу ландшафту спричинили розширення торгових зв’язків з 
осілими Європейськими цивілізаціями [6]. 

У цей час Кримське ханство династії Ґіреїв, проголосивши свою незалежність, уже 

1475 р. стало васалом Османської Імперії. Тоді настало століття найкривавіших нападів 
уже кримськотатарських кочовиків. Від 1450 р. до 1556 р. їх нараховують приблизно 86. 

Банди кочовиків палили села, грабували матеріальні цінності, а людей забирали в рабство 
і на продаж на турецьких ринках. Найважчого 1575 р. татари взяли в полон на українських 
землях приблизно 35 тис. людей [7]. 

Коли 1340 р. вимерла династія Романовичів, польський король Казимир захопив Львів, 
проте лише 1349 р., домовившись із татарами, які визнали його «паном руської землі», він 
заволодів Галичиною і землями до Теребовлі включно. Водночас, Литовський князь  

Ольґерд приєднав до своєї держави північні українські землі, Київ і Переяславщину, 
розгромив татар 1363 р. над Синіми Водами (р. Синюха, притока Бугу) і, врешті-решт, 

зайняв Поділля (офіційно в документах уперше так назване 1395 р.) [7]. Тоді на Поділлі 
були розбудовані міста з центром у теперішньому м. Кам’янець-Подільський. У західному 
Поділлі були збудовані замки в Червоногороді (с. Нирків) й у Скалі-Подільській над 

Збручем. Початок XV ст. знаменується наступом польської шляхти на Поділля з бідних і 
болотистих пісків на родючі чорноземи. Католицьке єпископство заволоділо великими 
площами українських земель, що простиралися головно на західному боці Збруча (Устя 

«єпископське», Горошова, Михалків, Іване-Пусте, Залісся, Ґермаківка, Нівра, Новосілка 
«єпископська»; на схід від Збруча: Шестинці, Чорнокозинці). Польсько-католицька влада 

від 1435 р. всю землю українських територій віддала шляхті та прикріпила до неї селян, 
для яких залишала мізерні наділи. 

Упродовж 1601–1603 рр. європейську частину Московії за царювання Бориса Годунова 

охопив масовий голод, почалося «смутное время». 1618 року козацьке військо гетьмана 
Петра Сагайдачного здійснило похід на Москву, проте не штурмувало Кремль. Погодив-
шись на умови мирної угоди, московіти, гнані голодом і злиднями, спрямували свою 

агресію на Схід для придбання теплого хутра і провізії в багатому природними ресурсами 
Сибіру. Звертаємо увагу, що в цей період історії встановився кліматичний мінімум темпе-
ратури приземного повітря в Євразії. 

Проте, на самому початку ХVII ст. внаслідок спалаху вулканічної активності (вулкан 
Гуанапутіна – 1600 р.) виявлена велика кількість сірки в компонентах екосистем та аеро-

золів сірки в повітрі, а значить істотним було загальне забруднення атмосфери [3]. Тому 
відбулася вагома чергова зміна клімату, а сáме потепління – від початку ХVII ст. Це 
відчутно сприяло «освоєнню» Сибіру московітами й активну роль у цьому відігравали не 

лише місцеві, але і європейські наймити. Жорстокий спротив місцевого населення та 
вплив Китаю змусили Московію 1689 року укласти з ним Нерчинський договір. З подаль-
шим потеплінням 1733–1743 рр. відбулася Велика Північна експедиція під приводом вив-

чення сибірського берега Північного Льодовитого океану: досліджений безлюдний Тай-
мир, відкриті гори Бирранга і мис Челюскіна, 1778 року із кровопролиттям остаточно  

підкорена Чукотка, а в 1799–1867 рр. колонізована Аляска. 
У Центральній і Західній Європі кліматичні коливання час від часу спричиняли серйоз-

ні проблеми в сільському господарстві [6]. У середні віки на кожні 8–10 років припадав 

один «голодний рік» з великою смертністю. Особливо важкі були 1030–1032 рр. у Франції, 
1280–1282 рр. – в Богемії. Голод 1125 року зменшив населення Німеччини наполовину. 
Великий голод 1315–1317 рр. спричинив смерть, за оцінками, від 10 % до 25 % лише місь-

кого населення і завершив період зростання та  процвітання  Європи,  як і Київської держа- 
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ви, упродовж XI–XIII ст. Він охопив майже всю Північну Європу – теперішні терени 
Великобританії, Ірландії, Франції, Скандинавії, Нідерландів, Німеччини й Польщі. Народи 
Південної Європи – нинішня Італія і південна Іспанія, а також землі на схід від сучасної 

Польщі та велика частина Візантії, де похолодання й гумідизація аридних південних ланд-
шафтів спричинили підвищення продуктивності землеробства і скотарства, уникли голоду. 

Причиною розвитку й поширення «великого голоду» почату XIV ст. став аномально 
високий рівень опадів, що був майже повсюдно в Європі, починаючи з територій сучасної 
Ірландії і закінчуючи Польщею, Білоруссю й Литвою. Несприятливі погодні умови весни 

1315 року, що спричинили неврожаї і стрімке зростання цін на продукти, зумовили гостру 
нестачу їжі аж до 1322 р. Супутниками погіршення екоситуації були хвороби й мор, 
поширилися грабунки, вбивства [6] й самогубства, повернення до канібалізму (1505 р. – 

Угорщина). Падіння суспільної моралі спричинило негативні наслідки для церков, держав 
і європейського суспільства загалом. 

В Ірландії між 1845р. і 1852 р. фітофтороз картоплі й поспішна заміна в землеробстві 
нею хлібних злаків стали безпосередньою причиною нестачі продовольства й масового 
голоду. Ірландський картопляний голод є прикладом головно агроекологічної причини 

голоду від утрати екопотенціалу рільних екосистем і помилки планування агровироб-
ництва [4]. 

Від нестачі хліба в Саксонії 1772 року померли 150 тис. осіб. 1817 року голод лютував 

у багатьох місцевостях Німеччини [5], меншою мірою – 1847 року. Голод у Швеції й 
Фінляндії 1866–1868 рр. пояснюють тим, що літо 1866 року виявилося надзвичайно  

дощовим, унаслідок чого урожай зернових культур, картоплі й овочів виявився украй 
низьким, а зібраний урожай було важко зберегти. 

Хвилі голоду пов’язують з Малим льодовиковим періодом, причинами якого були 

коливання сонячної активності (мінімум Маундера), уповільнення термохалінної циркуля-
ції (зокрема, уповільнення Гольфстріму), а також виверження вулканів [3]. Отже, до XIX ст. 
масовий голод у Євразії був явищем, тісно пов’язаним з коливаннями клімату. 

У той час, коли європейці жили у сприятливому кліматі в середньовічний теплий 
період, Центральна і Північна Америка зазнала низки нищівних посух, які спричинили 
зникнення Імперії Майя. Зміни мусонів, посухи та надмірно холодні мокрі літа спричини-

ли в різний час голод в Індії, Китаї, як і в Європі. Проте, на теренах теперішньої України 
історично не зафіксовані тривалі періоди масового голоду, які би спричинила сукцесія кліма-

ту, окрім кількарічних, організованих окупантами українських земель, голодоморів [2; 7]. 
Висновок. Голоцен – це відносно стабільний десятитисячолітній кліматичний період, 

адже ще не перевершено екстремуми його температур у Мінойському (Трипільська доба), 

Римському теплих субперіодах і в Х–ХІІІ ст. – доби розквіту Київської Русі. Фактично 
закінчуючись у середині ХХ ст., він переходить в антропоцен, а клімат у бік потепління 
змінюється настільки стрімко, що людство чекає велике невідоме. 
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Jarzyna A. Documentation and scientific value of the hydration domes and caves forming in the zone of 

weathering anhydrite at Pisky (Shchyrka river valley, Dnister basin). The unique anhydrite hydration domes 

and caves have been recognized in the Badenian gypsum quarry at Pisky near Lviv, in the active zone of 
weathering of anhydrite rocks exposed during exploitation. They have been mapped and documented in the form 

of catalogue, which presents the most important genetic, morphological, and structural features of the nearly a 

hundred dome-like forms occurring at Pisky. The hydration domes and caves represent very rare natural objects so 

far recognized only in a few places in the world. The site needs protection and establishment of a nature reserve. 
 

Introduction 

The site of the weathering anhydrite rocks is located at Pisky quarry (25 km south of Lviv, 
fig. 1A, B, GPS coordinates: 49°37,797’ N; 23°53,149’ E) in the Shchyrka river valley, in the 

Dnister basin [1–3]. The quarry is cut into a hill built of the Badenian gypsum and anhydrite 
deposits and the Badenian-Quaternary clastics. During the weathering of the exposed gypsum-
anhydrite rocks the anhydrite is hydrated and transformed into secondary gypsum. As a result of 

a volume increase during this process the peculiar hydration domes and dome-like forms are 
created at the bottom of the quarry (Fig. 1C-E). The hydration domes have been growing actively 
since over a dozen or so years. They commonly show the shape of hemisphere with an internal 

cavity, cave, or rock shelter. The caves formed in such a way are known as hydration or swelling 
caves and are a real curiosity known only from a few places in the world. The hydration domes 
from Pisky required the precise morphological, structural and environmental documentation and 

such a documentation was made in the form of the illustrated catalogue and the accompanying map. 

Materials and methods 

The necessary data were collected during the fieldwork led in 2013–2016 years. The hydration 
domes were identified, measured and counted. The presence of water was recorded, the thickness 
of uplifted layer and the azimuth of elongation of the domes were measured. Moreover, location 

data were noted and photographs were taken. During the photographic fieldwork the specific 
documentation code was used for designation and description of the domes. The code contains 4 
letters,  which refer to morphology,  maturity, size and shape of the dome-like forms (Fig. 1D). 
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The extent of the investigated landforms was marked on the orthophotomap of the site which was 

made during photogrammetric works [4]. The measurements were carried out using of the digital 
laser rangefinder. For selected hydration domes the photogrammetric three-dimensional models 

have been prepared. 
 

 
 

Fig. 1. Occurrence of the anhydrite hydration domes and caves at Pisky near Lviv: 
A – general location of the study area at Pisky; B – satellite map of the Pisky gypsum quarry area and outcrop of 

anhydrite rocks (source: ArcGIS); C-D – medium-size open hydration domes showing the shape of hemisphere, 

rock shelter or small hydration cave is visible in D; E – large-size open hydration dome with internal cave, 
showing the shape of tepee structure. 

 

Results 
The catalogue of the hydration domes was created as the result of field documentation. The 

catalogue includes 99 forms (two documented forms are composed of two and of four smaller 

forms) numbered from 1 to 99 and designed by documentation code (for instance the form no. 17 
is described by code CSMt, fig. 1D). These forms attain up to 3 m in height, and 18.1 m in lateral 
extent. The dominant shape of the discussed forms is hemisphere (77 forms). The evolutionary 

stage of the hydration domes is varied; both the senile forms and young forms are present. The 
open domes (fractured domes with an access to the internal cavity or cave) are the most common 

in the quarry (49 forms), 27 forms are closed domes, and 23 forms are the hydration caves (i. e. 
domes with cavities large enough to allow a human being to crawl inside). The orthophotomap of 
the study area with marked extent of the investigated landforms is a supplement to the described 

catalogue [5]. 

Conclusions 
As a result of several years of work, nearly one hundred of anhydrite hydration domes has 

been documented. The precise documentation will permit the future monitoring of the geomor-
phological evolution of these structures. The domes, especially those with internal hydration 
caves,  are a  very  valuable  scientific objects, because they represent a poorly understood 
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nowadays acting process of anhydrite-gypsum transformation associated with volume increase. 
The rarity of occurrence of the specific type of caves (the hydration caves) forming today at Pisky 
is a sufficient reason for this site to be protected by establishment of a nature reserve. 
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Kasiianyk L. V., Bihnjak O. P. Siope locations of Zbruch river valley: structure, use, environmental 

protection. The structure and features of the spatial organization of the slopes of the Zbruch valley are revealed. 
The peculiarities of their economic use and possibilities for organization of environmental activity are established. 

 

Схилові ландшафти є одними з найкраще збережених природних комплексів Поділля. 

Це обумовлено технічною складністю їх господарського використання. Тут у малозміненому 
вигляді збереглися практично всі компоненти. Просторове поєднання їх з русловими та 
заплавними комплексами є визначальною умовою прокладання шляхів міграцій біоти. 

Відповідно дослідження їх організації та включення до природоохоронних систем є необхід-
ною умовою збалансованого функціонування природної і суспільної субсистем регіону [1–3]. 

Характерне сполучення великих плоских межиріч і глибоких каньйоноподібних долин 

басейну Збруча обумовило значне поширення схилових місцевостей. Найбільшого вира-
ження вони дістали в межах долинно-річкового ландшафту. 

Значні площі в межах долини р. Збруч зайняті схилами. Вони розвиваються в чіткому 
підпорядкуванню до тектонічних особливостей території, структури реліктових форм 
рельєфу,  літологічного складу денудаційної поверхні,  направленості  й інтенсивності еро- 
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зійних процесів. Найбільшого поширення дістали яружно-балковий і річковий варіанти 
схилів. Залежно від прояву ерозії та літологічних особливостей домінують: обвальний (на 
лесах та силурійських породах), осипний (на пісках та спонгілітах) і зсувний (на денуда-

ційних акумулятивних шлейфах) схили. 
За крутизною схили поділяють на дуже круті (>35°), круті (15–35°), схили середньої 

крутизни (8–15°), похилі (4–8°), дуже похилі (2–4°). За довжиною – на довгі (>500 м), 
схили середньої довжини (50–500 м), короткі (<50 м). За формою: прямі, опуклі, увігнуті, 
східчасті. Форма свідчить про процеси, які відбуваються на схилах. Схили можуть поділя-

тися на схили ендогенного й екзогенного походження. 
Створені взаємодією ендо- і екзогенних процесів схилові поверхні мають ряд індифіка-

ційних ознак: різні ухили поверхні, переважання горизонтального перенесення речовини 

над вертикальним, інтенсивний прояв ерозійних процесів. 
Схили зосереджені у прирусловій частині та нижніх течіях долин приток, де поширені 

стійкі до ерозії гірські породи. Розвиваються, як берег підрізання, внаслідок бічної ерозії рус-
ла на увігнутих берегах меандр та в межах прямолінійних (тіснинних) ділянок річкових долин. 

Найкраще схилові місцевості виражені в середній течії річки на контакті з Товтровою 

грядою, в межах природного заповідника «Медобори» та в межах смт Сатанів і с. Іванківці. 
Схили на цих ділянках не зазнали антропогенного впливу, що зумовило збереження 
пралісів та наявність реліктових і ендемічних видів рослин. 

У долині р. Збруч розвиваються схилові ландшафти при руйнуванні цоколя надзаплав-
них терас. У класичному вигляді вони мають опуклий профіль. Урвища виражені в нижній 

частині. Часто ускладнені урочищами ярів та водозбірних напівлійок, що розвиваються на 
розломах. Внаслідок абразійної діяльності делювіальний шлейф вимивається й активізу-
ються обвальні процеси. Максимальну висоту схили мають на увігнутих берегах меандрів 

та поступово знижуються до вершини меандри. Такі особливості характерні для пригирло-
вих частин усіх приток, де поширені силурійські породи та русло підтоплене водами водо-
сховища. 

Вказані морфоскульптури характеризуються добре розвинутим делювіальним покри-
вом ускладненим конусами виносу. Зазвичай на таких схилах розвивається деревна та 
чагарникова рослинність, рідше – чагарниково-степова. У місцях виходу підземних вод 

розвиваються травертинові утворення. 
Особливістю схилових місцевостей є їх висока еродованість. У структурі урочищ  

долинно-річкових ландшафтів виділяють ділянки руйнуючої й акумулятивної частини 
схилів, які виявляються залежними від морфологічної будови схилу. Залежними виявля-
ються умови формування та просторовий розподіл денудаційних частин схилів і акумуля-

тивних шлейфів. У межах суцільного ерозійного руйнування відбуваються процеси, які 
пов’язані з процесом розмивання ґрунту, що веде до переважання кам’янистих фракцій. 
Постійне зсування елювію гірських порід південної експозиції перешкоджає тут утворен-

ню суцільно-вкритих площ рослинністю. Невід’ємною частиною крутосхилових урочищ є 
відмінної конфігурації вимоїни, глибокі ерозійні рівчаки і яри. Часто через різний літоло-

гічний склад порід схилів річкових долин поздовжній профіль ерозійний форм, найяскра-
віше виражений у ярах, набуває східчастої будови. 

На противагу урвищам, урочища пологосхилового варіанту виповнені дрібнозерни-

стими відкладами, які збагачені дрібно уламковим і глинистим матеріалом з супіщаними-
суглинистими прошарками. Акумулятивні шлейфи вкривають всю схилову поверхню 
забезпечуючи формування транс-елювіального та алювіально-акумулятивного типів 

елементарних ландшафтів. 
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Як зазначалося вище, найбільш поширеними є долинно-схилові та яружно-балочні 
місцевості. В їх формуванні беруть участь різні фізико-географічні процеси, прояв яких є 
неоднорідним на різних ділянках схилу. 

Схилові ландшафти є територіями з високим показником біорізноманіття. На них  
зустрічаються різноманітні види рослин і тварин, у тому числі й занесені до Червоної 

книги України, Бернської конвенції, Червоного списку МСОП. До схилових ландшафтів 
приурочені заповідні території: природний заповідник «Медобори», ландшафтний заказ-
ник «Сатанівський», лісовий заказник «Іванковецький», заповідне урочище «Жабинецька 

дача» й інші. Саме ці території доцільно включити до складу регіональної екологічної 
мережі. Схилові ділянки в межах басейну р. Збруч є територіями для виокремлення при-
родних ядер як локального, так і регіонального значення, а в деяких випадках і націо-

нального. Також ці території використовуються як частини екологічних коридорів. 
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Grytsenko V. P. Geological diversity of the Dniester River Canyon. The Dniester River Canyon has portion 

out the areas Chernivtsy with Ternopil’, Khmelnitsky and Vinnitsa oblast’s. The Canyon discovers geological 

succession from oldest bedrock of granites and charnokites of Lower Proterozoic, Vendian, Cambrian,  

Ordovician, Silurian and Devonian all covered by sediments of Cretaceous, Neogene and Quaternary. The 
deposits of Vendian and Lower Paleozoic has marine genesis. Lower Devonian represented by beds of marine and 

continental origins. Mesozoic and Cenozoic consist mostly of sediments of marine genesis. Quaternary has 

terrestrial origin in varied condition (lake, river, wind sedimentation, cave, underground water, diluvium and 

others). Varied beds includes differ fossils. What before we have paleontological diversity too. The variety of rock 
in the section is showed in distinctly multiform landscapes. 

 

Каньйон р. Дністер розділяє терени чотирьох областей України: Тернопільської, Черні-
вецької, Хмельницької та Вінницької. Долина Дністра і його притоки також впливають на 

рельєф, культуру й побут прилеглих Івано-Франківської, Львівської, Одеської областей 
України та Республіки Молдова. 

Головну увагу приділимо геологічному різноманіттю, як основі геобіоценозів екоси-
стеми долини Дністра. Геологічні і кліматичні чинники формували особливості рельєфу та 
чинили дію на формування й розвиток родючих ґрунтів, що у свою чергу призвело до 

утворення поселень берегами Дністра ще з часів палеоліту… 
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Геологічний розріз осадочного покриву досить різноманітний завдяки тривалій та 
складній історії його накопичення. До початку венду сформувався рельєф кристалічного 
фундаменту, нерівності якого складають місцями більше 50 м. Вендські відклади запов-

нюють нерівності та вирівнюють поверхню. Теригенні товщі венду (могилів-подільська і 
канилівська світи) й нижнього кембрію (балтійська серія окунецька та хмельницька світи) 

разом складають більше 500 м [3]. На теригенних відкладах венду і кембрію залягають 
переважно карбонатні утворення ордовику та силуру (300–400 м) й карбонатні, глинисті 
(морські) та теригенні (континентальні) утворення девону (загальна потужність може 

досягати 1000 м). Перелічені структурно-формаційні комплекси залягають моноклінально 
з переважним нахилом (падінням) на захід і північний захід. Таким чином, у долині 
Дністра можна простежити вверх проти течії все більш молоді утворення пізнього  

докембрію та палеозою. Древні відклади після значної перерви перекриті морськими крей-
довими, неогеновими морськими і лагунними утвореннями й антропогеновими відкла-

дами різного генезису (здебільшого континентальними), переважно леси та лесоподібні 
суглинки, на яких власно й утворилися сучасні ґрунти. 

У результаті будівництва Дністровського водосховища, довжина якого 198 км, заплава 

та перші надзаплавні тераси з потужними родючими ґрунтами потрапили в зону затоплен-
ня. Товщина шару чорнозему до 1,5 м – нижче греблі Дністровської ГЕС. 

Різноманітний генезис відкладів визначає варіації викопних решток, які ми знаходимо 

у відслоненнях та кернах свердловин вздовж Дністра та його приток. Тут знайдені рештки 
коралів (ругоз, табулят, геліолітоідей, строматопор, брахіопод, трилобітів, остракод і рако-

скорпіонів), молюсків (головоногих, черевоногих, пелеципод, тентакулітів), моховаток, 
конодонтів, хітинозоїв і граптолітів, представників голкошкірих (криноідеї та морські 
пухирі), водоростей тощо. Розповсюдження решток дало підстави для точної кореляції 

розрізів Західного Поділля та Середнього Придністров’я з міжнародною стратиграфічною 
шкалою (МСШ) і, навіть, пропозицій до деяких уточнень самої МСШ. 

Розрізи, які відслонюються берегами Дністра та приток, демонструють літологічну 

різноманітність порід і являють собою геологічні пам’ятки [2]. У залежності від динаміки 
середовища породи мають різну структуру, текстуру та склад. На різних глибинах утворю-
ються відмінні угруповання, тому осадки варіюють за складом викопних решток. Деякі 

форми фосилій можуть бути індикаторами особливостей середовища. Своєрідні вендські 
угруповання формувалися за прохолодного клімату та можливого сірководневого зара-

ження басейну. У відкладах молодовського горизонту ордовику знайдено велетенських 
трилобітів Chasmops extensus Schm., досить великі ядра пелеципод Modiolopsis sp. та 
багато решток інших фосилій, які свідчать про варіацію умов підчас його формування. У 

рестевській підсвіті близько 2 м від підошви знайдені зональні види граптолітів, які відби-
вають межу лландовері та венлоку в МСШ. Рештки цих організмів могли зберегтися лише 
за слабкої гідродинаміки відносно глибокого басейну. У подальшому морський басейн силу-

ру на теренах сучасного Поділля поступово обмілів аж до утворення біогермів і лагун (рис. 1). 
Відповідно відбувалися зміни угруповань [1]. Для баговицьких біогермів характерні  

різноманітні рештки коралів (табулят Thecia saaremica Kl., Calamopora alveolaris Goldfuss, 
ругоз Acervularia ananas L., різних геліолітоідей і строматопор). Наприклад, мешканцями 
лагун баговицького часу були ракоскорпіони. Великі одноманітні остракоди мешкали в 

лагунах пржидольского часу. У залежності від глибини басейну утворювалися відміни угру-
повань коралів. Ланцюжкові корали утворювали поселення у фаціях перехідних до лагун. 
Корали Rhyzophyllum gothlandicum Roemer мали різоїди для прикріплення до твердого дна, 

а в Mukophyllum crateroides Etheridge сформувалася широка  чашка з корінцями  для проти- 



 

38                            Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я 
 

дії зануренню у м’який ґрунт. Колонії криноідей Crotalocrinites sp. відмираючи утворю-
вали тверду основу для поселення коралів та утворення біогермів. Загалом, комплекс 
фаціальних ознак дає підстави для визначення умов у різних частинах морських басейнів і 

континентальних обстановок. Тектонічні рухи спричиняли коливання рівня морських 
басейнів, трансгресії та регресії моря, утворення гірських пасом і морських проток, 

підняття й опускання суходолів. За позитивних рухів посилювалася ерозія на континенті 
та змінювався характер накопичення осадків у морі. Так само негативні рухи впливали на 
розподіл осадків й утворення угруповань організмів. 

 

 
 

Рис. 1. Біогерм у конівській світі силуру, правий берег Дністра напроти с. Сокіл. 

 

 
 

Рис. 2. Верхньосилурійські відклади у стінці каньйону біля с. Трубчин. 
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Меандри Дністра виникли саме тоді, коли територія була низовиною. Наступне під-
няття Волино-Подільської височини (плити) призвело до посиленої донної ерозії й утво-
рення каньйону (рис. 2) та карстових печер у гіпсових горизонтах. 
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Bakaeva S. G. Brief essay on the history of geological and paleontological researches of Cretaceous 

depositson on the territory of NNP «The Dniester canyon». The history of geological and paleontological 
studies of the Cretaceous deposits of Podolia, in particular, on the territory of the NNP «The Dniester Canyon», is 

briefly described. 
 

Перші конкретні дані про поширені на Поділлі крейдові відклади містяться в опубліко-
ваній 1830 року роботі Е. Ейхвальда [41]. У ній автор розділив відслонені тут породи на 

чотири групи, до однієї з яких відніс крейду, а також навів описи типових відслонень  
верхньокрейдових відкладів у басейні Дністра. У пізніших працях [42; 43] він описав 
фауну та розчленував крейдові утворення на яруси, виділивши сеноман, турон і сенон. 

Детальніші відомості про крейдові утворення цього регіону були опубліковані в 1836 
році Г. Пушем [46], який, окрім інших відслонень, описав устричні пісковики та кремені 
з-над Дністра, вік яких визначив як крейдовий. У виданій окремо палеонтологічній частині 

автором описана велика колекція крейдової фауни [47]. 
У 1868 році О. Петріно [45] опублікував коротке повідомлення про наявність сеноман-

ських відкладів між Заліщиками і Мельницею-Подільською та відніс піски, в яких знай-
шов Belemnites ultimus d’Orb., до найнижчих верств сеноману. 

Детально дослідивши сеноманські відклади межиріччя Серету і Стрипи та фауну, яка в 

них міститься, С. Заренчний [52] у 1874 році вперше запропонував схему стратиграфіч-
ного поділу крейдових відкладів Поділля. До сеноману він відніс темні бітумінозні губкові 
піскуваті мергелі, ясно-сірі й жовтуваті глауконітові піскуваті мергелі з конкреціями 

піриту і лімоніту,  ясно-сірі  глауконітові  мергелі й устричні зелені пісковики з галькою 
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кременю; до турону – піскуваті вапняки ясно-сірого та жовтуватого кольору з уламками 
голок їжаків. 

Пізніше вік різних верств у окремих районах змінювався або уточнювався іншими дос-

лідниками. Зокрема, Е. Дуніковський [39; 40] вважав виділені С. Заренчним стратигра-
фічні підрозділи відмінними фаціями, а не різними за віком верствами. 

У 1909 році С. Вейгнер [51] довів існування нижнього сеноману на Поділлі й на основі 
зібраної в Нижневі фауни обґрунтував відповідність його німецько-бельгійському гори-
зонту Tourtia. Згодом Б. Буяльський [37; 38] продовжив його дослідження та встановив 

наявність найнижчих верств сеноману й на Могилівському Придністров’ї, які представ-
лені конгломератами, пісками та мергелями з фосфоритами. 

Результати попередніх робіт з вивчення стратиграфії, літології та фауни крейдових 

відкладів Поділля були узагальнені в «Геологічному атласі Галичини», який видавався 
окремими частинами, написаними різними авторами [35; 36; 50] в різний час, що негатив-

но вплинуло на якість праці. Тоді як одні автори подали детальну характеристику крейдо-
вих відкладів, інші ж не навели навіть списків фауни. 

Написана дещо пізніше Й. Семірадським «Геологія Польщі» [48; 49] мала би окреслити 

геологічну будову Волино-Подільської плити, однак стала лише викладом сирого матері-
алу (як то описи відслонень, списки фауни, при чому назви деякої були застарілими навіть 
для того часу тощо) без потрібних узагальнень та висновків [14]. 

Вивчаючи сеноманські утворення, поширені на Поділлі західніше від Збруча, Б. Коко-
шинська [44] навела описи численних відслонень і на підставі макроскопічного визначен-

ня палеонтологічно довела наявність сеноману та верхнього альбу на Поділлі. Сеноман вона 
поділила на три під’яруси: нижній, середній і верхній, виділивши п’ять літологічних фацій 
(пісковики, вапнисті пісковики з рештками їжаків, зелені піски, мергелі та білі вапняки), які 

частково є фаціями одновікових відкладів, а частково мають значення стратиграфічних гори-
зонтів. У списках фауни автор подала найбільшу, відому до того часу, кількість видів викопних. 

У подальших роках ряд дослідників вивчали стратиграфію та будову крейдової товщі 

Волино-Поділля. Найвагоміші внески належать С. І. Пастернаку [10; 14–23], В. І. Гаврили-
шину [8–10], В. А. Гинді [11; 19], С. П. Коцюбинському [19], А. Ю. Сеньковському [25], 
Ю. М. Сеньковському [26–31], В. О. Собецькому [32–34], С. В. Розумейко [10; 24], О. К. Кап-

таренко-Черноусовій [12], Р. Й. Лещуху [13], С. Г. Бакаєвій [1–7]. У працях цих дослідни-
ків узагальнено результати біостратиграфічних, палеогеографічних і седиментологічних 

досліджень крейдових відкладів південного заходу Східноєвропейської платформи [7; 17; 
19; 23], відмічено закономірності зміни фацій від прибережних (піскуватих) до більш  
глибоководних (карбонатних) та встановлено залежність окремих груп фауни від змін 

фаціальних умов [17]. На підставі основних груп макро- і мікрофауни подано схему біо-
стратиграфії крейдових відкладів та проведено їх зональне розчленування [21–23], а також 
виділено й описано світи, підсвіти і верстви [10]. 
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Ivanchenko K. V. The characteristic of Vendian Kalus strata of Podillya. Kalus strata of Podillya are 

represented by a monotonous layer of dark gray to black argillites and siltstones with concretions of phosphorites. 
In the lower and upper parts of the strata there are thin layers and lenses of sandstones and sandy siltstone. 

Phosphate rocks have a spherical shape, a radiaxial structure. In layers impressions of the Ediacara fauna, 

Vendotaenids and numerous micro-phytoplankton have been found. 
 

У 2 км північніше с. Василів Заставнівського району Чернівецької області на правому 
березі р. Дністер у стометровому обриві Василівська стінка відслонюються плейстоценові, 
міоценові, крейдові та силурійські породи, під якими розкриті чорні сланці з фосфорито-

вими конкреціями, які відносяться до верхнього протерозою [3]. 
Калюські верстви завдяки фосфоритам є одним з найбільш характерних рівнів у розрізі 

венду південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи, що робить їх маркіруючим 
горизонтом. У сучасному обсязі з’явились у схемі стратиграфії верхньопротерозойських 
відкладів Волино-Подільської частини СЄП, затвердженої МСК УРСР в 1963 році. Ця 

назва була запропонована для відомих з ХІХ ст. на Поділлі чорних фосфоритових сланців. 
У попередніх схемах мали назви: продуктивні сланці (Н. Т. Зонов, 1928 р.), темні сланці з 
фосфоритами (Р. Р. Виржиківський, 1933 р.), чорні фосфоритоносні сланці Калюса  

(Л. Ф. Лунгерсгаузен, О. І. Никифорова, 1942 р.), калюський горизонт (Г. В. Євсєєв, 1955 р.). 
Як зазначає В. Я. Веліканов [7], відслонення калюських верств після спорудження водо-

сховища Дністровської ГЕС досить обмежені. Їх можна спостерігати в долині р. Дністер 

на ділянці  гирло р. Лядови – Теклівка,  в долинах  річок  Ушка і  Ушиця  на ділянках сіл 
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Ковалівка – Барбухи, Джуржівка – Тимків, Сокілець – Яр Косиківський, по р. Калюс 
(нижче с. Куча до с. Куражин), а також у пригирлових частинах долин річок Жван, Кара-
єць і Лядова. Тут на багатьох ділянках відслонена їх нижня границя. Верхня границя (з 

канилівською серією) у відслоненнях зустрічається набагато рідше (р. Ушиця – район сіл 
Мала Побоянка, Тимків, Сокілець, стр. Даниліва – між селами Пилипи і Шебутинці). Крім 

того, вони розкриті численними свердловинами. На карті домезозойської поверхні вони 
виділяються у вигляді широкої смуги (до 10 км) північно-західного напрямку. 

Калюські верстви складені одноманітною товщею тонко- і мікрошаруватих темно-сірих 

до чорних аргілітів, які в покрівлі набувають сильний зеленкуватий або буруватий відті-
нок. Іноді біля самого контакту з відкладами канилівської серії переходять у аргіліти 
жовтувато-білого забарвлення, потужність яких складає 0,5 м. У нижній частині розрізу 

спостерігаються рідкі малопотужні (0,1–0,3) прошарки і лінзи тонкозернистих сіро-зеле-
них пісковиків та алевролітів. Велика кількість піщаного матеріалу в низах калюських 

верств у багатьох випадках не дозволяє впевнено проводити границю між ними і нижчеза-
лягаючими відкладами джуржівських шарів. 

Внаслідок вивітрювання аргіліти калюських шарів розшаровуються на тонкі пластини 

товщиною менше 1 мм, вкриті тонкими плівками гідроокисів заліза. 
Згідно досліджень А. В. Копеліовича [6], аргіліти складені дисперсно- і тонколускатим 

агрегатом глинистих мінералів, серед яких переважають гідрослюди, і в невеликих кілько-

стях присутній хлорит. Часто у складі аргілітів присутня органічна речовина, представ-
лена обвугленими обривками рослинної тканини, пірит, що утворює лінзовидні скупчення 

тонких кульок розміром 0,01 мм і дрібні виокремлення фосфатної речовини у формі  
овальних зерен розміром від 0,01 до 0,03 мм, розташованих пошарово. 

Пісковики, що утворюють рідкі прошарки в низах товщі, складаються з уламкового 

матеріалу (60–70 %), представленого кварцом, польовими шпатами, біотитом, глауконі-
том, іноді галькою піщанистих фосфоритів і добре обкатаними фосфоритовими конкре-
ціями. Цемент поровий або базальний представлений крупнокристалічним марганцеви-

стим кальцитом, регенераційний кварцовий або каолінітовий. 
Характерна риса калюських шарів – це наявність у них численних фосфоритових 

конкрецій. За даними В. Я. Веліканова [1] ці конкреції у вміщуючих породах групуються 

згідно нашаруванню в ряди, відстань між якими змінюється від 0,5–0,6 до 1–1,5 м, кіль-
кість досягає 10–11. Фосфорити вміщує більша частина калюських шарів, приблизно 3/4 

зверху, а літологічно – це аргіліти. Найбільш крупні конкреції (діаметром до 15–18 см) з 
правильною кулястою формою містяться в самих нижніх 4–5 рядах. 

Всі фосфоритові конкреції мають радіально-променеву структуру й утворені фосфат-

ною речовиною, яка за складом відповідає фторапатиту, в якому розпилені тонкі часточки 
глинистої і органічної речовини, кількість якої збільшується з периферії. 

Другою характерною рисою калюських верств є присутність серед аргілітів своєрідних 

карбонатних утворень, які в літературі отримали різні назви: фунтикова текстура (М. Бар-
бот-де-Марні), текстура конус-у-конус (Т. Васкауцану), стілолітові прошарки (О. В. Кра-

шеніннікова), роговикові мергелі (М. Ф. Стащук). Вони являють собою плоскі лінзовидні 
тіла потужністю 1–10 см, які звичайно залягають згідно з верствуватістю, але іноді січуть 
верствуватість під різними, зазвичай пологими, кутами і складаються з великої кількості 

недорозвинутих конусів, що паралельно зрослися, представлених стовбчастими кристала-
ми кальциту. Потужність калюських верств досягає 50 м. 

У верхній частині калюських верств, за даними Ю. О. Гуреєва [5], присутні відбитки 

Nimbia paula Gureev, 1985. 
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Флороносні прошарки, як зазначає А. А. Іщенко [4], фіксуються у верхній і нижній 
частині калюських верств. Залишки розміщені нерівномірно: від дрібного розсіяного дет-
риту вендотенід до фрагментів хорошої збереженості 5–6 см і крупного рослинного детри-

ту. Таксономічний склад флори одноманітний – це Vendotaenia antiqua Gnilovskaya, 1971. 
Крім цих прошарків рослинні залишки також спорадично зустрічаються по всьому 

розрізу. Це відбитки Fusosquamula vlasovii Asseeva, 1976, emend. A. Istchenko, 1988, 
Eoholynia longa A. Istchenko, 1988, E. capillaria A. Istchenko, 1988, Kalusina compacta 
A. Istchenko, 1988. Ці залишки відмічаються або окремо, або в невеликих скупченнях у 

темно-сірих аргілітах у середній частині калюських шарів. 
Також у нижній і верхній частинах верств О. О. Асєєвою [2] визначені мікрофосилії. Це 

Leiosphaeridia atava (Naumova, 1960), L. crassa (Naumova, 1949), L. minutissima (Naumova, 

1949), L. obsuleta (Naumova, 1949), L. tenuissima Eisenack, 1958, Stictosphaeridium sp., 
Podoliella Timofeev, 1973, Spumosina Naumova, 1968, Leiotrichoides sp., Botuobia wernadskii 

Schepeleva, 1960 (назви форм наведено згідно сучасної класифікації). 
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Kasiianyk I. P. Lithological and stratigraphic factors of development of the relief valley of Dniester 

between NNP «Podilski Tovtry». The publication highlights the features of the relief development of the Dniester 
River valley, depending on the occurrence of rocks and their composition on the territory of the NNP «Podilski 

Tovtry». 
 

Умови залягання гірських порід та їх склад є важливими факторами розвитку регіо-
нального рельєфу [1; 2]. Вони визначають морфологію каньйоноподібних долин середньо-

го Придністер’я та  відмінності ландшафтів.  Дослідження впливу літологічних і стратигра- 
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фічних факторів на розвиток рельєфу долини р. Дністер є умовою розробки шляхів  
ефективної природоохорони та збалансованого природокористування. 

Осадовий чохол сформований гірськими породами пізнього рифею, венду, раннього 

палеозою, пізнього мезозозою та кайнозою. Чітко виокремлюється двоярусність будови за 
особливостями залягання порід. Протерозойсько-палеозойська частина успадкувала нахи-

лене залягання пластів відповідно до поверхні фундаменту. Це обумовлює омолодження її 
покрівлі в південно-західному напрямі. Починаючи із крейдового періоду, пласти порід 
залягають горизонтально на розмитій поверхні першого ярусу. Найдавніші породи, що 

виходять на денну поверхню й мають вплив на рельєф регіону дослідження, утворилися в 
морі Вендського періоду Протерозою, яке проіснувало до раннього Кембрію. Вони відсло-
нюються в долинах р. Дністер та його приток від східної межі НПП «Подільські Товтри» 

до р. Тернави. Відклади представлені Канилівською серією у складі трьох світ. Це пере-
важно стійкі до ерозії пісковики, аргіліти й алевроліти. При руйнуванні вони утворюють 

круті уступи, слабо перекриті осипами, в окремих випадках можуть формувати прямовис-
ні урвища й ерозійні останці. Уверх по розрізу переходять у тонкоплитчасті аргіліти, еро-
зійна стійкість яких незначна. 

Породи кембрію представлені аргілітами і пісковиками. Перші мають незначну стій-
кість, другі міцні та, протидіючи ерозії, сприяють утворенню крутих берегових уступів, 
абразійних терас й ерозійних останців. Поширені між гирлами р. Студениця та р. Тернава. 

Ордовицькі породи представлені міцними зцементованими пісковиками, що іноді пере-
творені у кварцити (Гораївська світа) та плитчастими вапняками (Субіцька світа). Вони 

залягають малопотужним шаром (до 5 м) від р. Ушиця до р. Тернава. На річкових схилах 
чітко виокремлюються як прямовисні ерозійні уступи, в підніжжі яких накопичується 
уламковий матеріал і формується пояс чагарникової рослинності. 

Відклади силуру відіграють провідну роль у розвитку морфоскульптур схилів та над-
заплавних терас у долині р. Дністер та його приток від р. Руска до західної межі Хмель-
ницької області. Вони представлені переважно карбонатними породами й об’єднані у три 

серії: Яругська, Малиновецька і Скальська. Розріз Яругської серії починається чергуван-
ням плитчастих вапняків і мергелів Теремецької та Фурманівської світ. Мергелі дуже  
крихкі, що призводить до швидкого руйнування схилових уступів та їх виположування, 

виняток складають абразійні уступи. Грудкуваті вапняки Тернавської світи більш стійкі до 
ерозії. У місцях їх виходів формуються стрімкі (понад 70°) та прямовисні схилові уступи. 

Літологічна неоднорідність пластів призводить до формування ерозійних карнизів у під-
ніжжі яких накопичуються колювіальні осипи. На контакті з плитчастими вапняками 
Баговицької світи характерне утворення еолових останців. Плитчасті вапняки Баговицької 

світи (Мукшинської підсвіти) є найбільш стійкими до ерозії в межах серії. У місцях їх  
виходів формуються майже ідеальні прямовисні скельні уступи, що простежуються  
вздовж схилів на декілька кілометрів. Мергелі та доломіти, що залягають над ними  

(Устівська підсвіта), руйнуються відносно легко, що призводить до перекривання схилів 
уламками та їх виположування. 

Малиновецька серія складена грудкуватими і плитчастими вапняками мергелями, 
доломітами та метабентонітами у складі Конівської, Цвиклівської та Рихтівської світ. 
Відклади Конівської світи відслонюються в долині р. Дністер та приток від р. Мукша до 

с. Малинівці. Це міцні, стійкі до ерозії породи, складені в нижній частині переважно груд-
куватими вапняками (Голосківська підсвіта) та плитчастими доломітизованими вапняками 
у верхній (Шутнівська підсвіта) – останні, зокрема, формують стінки каньйону в м. Кам’я-

нець-Подільський.  Ерозійна стійкість  вказаних  порід  обумовлює розвиток стрімких та 



 

46                            Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я 
 

прямовисних ерозійних уступів, часто мікротерасованих завдяки різній твердості пластів 
плитчастих і грудкуватих вапняків. Для них також характерне утворення локальних  
обвальних ерозійних терас. У нижній частині Цвиклівецької світи домінують мергелі та 

грудчасті вапняки з окремими прошарками плитчастих вапняків (Сокільська підсвіта). 
Верхня частина світи складена дрібногрудкуватими вапняками (Бернівська підсвіта), стій-

кість яких до ерозії краща від підстелаючих порід. Вони утворюють гладкі «відшліфовані» 
прямовисні схили між селами Сокіл і Гринчук. Рихтівська світа складена твердими товсто-
плитчастими вапняками та доломітами (Гринчуцька й Ісаковецька підсвіти). Завдяки еро-

зійній стійкості вони утворюють високі прямовисні берегові уступи на ділянці між с. Грин-
чук і с. Окопи. 

Крейдові відклади на досліджуваній території представлені нерівномірно. Вони відсут-

ні на лівому березі р. Жванчик та в басейнах р. Смотрич і р. Мукша північніше їх гирл, 
тоді як у південній частині Рудського блоку відслонюються суцільним шаром пластових 

кременів, який відіграє суттєву рельєфотворчу роль. У межах Збручансько-Жванчицького 
межиріччя породи поширені, однак не виражені в рельєфі. На схід від товтрової зони 
породи залягають неперервним пластом до 15–25 м і вирізняються в морфології схилів та 

надзаплавних терас. 
Відклади складені кременистими породами, що утворилися в результаті життєдіяльно-

сті морських організмів – губок, діатомових водоростей, молюсків, червів та інших. Тут 

переважають такі породи: гези, спонгіти і спонгіліти, опоки, трепели та пластові кремені. 
Породи крихкі, під дією вітру і текучих вод утворюють стрімкі обвальні й осипні схили, 

створюють сприятливі умови для розвитку ярів. 
Породи неогену суцільним шаром перекривають досліджувану територію. Важливе 

рельєфотворче значення мають гіпси і гіпсові ангідрити в західній частині та літотамнієві 

вапняки в межах товтрової зони. Перший тип порід створює сприятливі умови для розвит-
ку карсту на межиріччі р. Збруч та р. Жванчик. Тут поширені карстові лійки на високих 
терасах і печерні лабіринти. Літотамнієві вапняки утворюють основу товтрового рифу та 

рифових споруд у притовтровій зоні. Завдяки міцності та стійкості до ерозії вони виокрем-
люються в рельєфі у формі горбів-останців. Для них також характерні локальні прояви кар-
стових явищ. Піски, поширені на схід від гряди, відслонюються на бортах ярів високих терас. 

Відклади антропогену представлені лесоподібними суглинками, що перекривають усі, 
крім першої, надзаплавні тераси, пологі схили та виповнюють реліктові пониження. Вони 

нестійкі до дії тимчасових водотоків і впливу хвиль. У першому випадку розвиваються 
яружно-балкові мережі, у другому формуються обвальні берегові уступи. Алювій надзап-
лавних терас дозволяє уточнити історію розвитку регіону та забезпечує сейсмостійкість 

споруд. 
Сучасні відклади представлені річковим алювієм, делювіальними та колювіальними 

покривами схилів, а також конусами виносів тимчасових водотоків. Особливим типом 

сучасних відкладів є антропогенні утворення. Вони найчастіше нагромаджуються внаслі-
док промислової діяльності (функціонування кар’єрів), будівництва та накопичення відходів. 
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Hnativ P. S., Lysak H. A. Development of the society of the Podilla and dicline of the Golden Hord. In 

this article it is reconstructed and given the dynamics of ecosystems in the form of verbal and graphical models 

using the previous methods of paleogeography, paleoclimatology and paleobiology in order to understand the 

nature of the sustainability of agriculture, transformation of the landscape and especially the formation of the 
Ukrainian nation. Moreover, it is shown the defining role of local primary landscape ecosystems in the history of 

the development of Ukrainian society from the collapse of the Roman Empire to the Cossack era in Ukraine. The 

progress of agricultural crops contributed to the consolidation of the Ukrainian people in the landscapes with high 

fertility of soils and temperate climate. Ukrainian mentality, peaceful nature and calm character formed by 
centuries-old belief and the Earth – feeder will help to experience any adverse conditions: climatic or political. 

 

Cтан пострадянської марксистської історіографії та її засилля в суспільствознавстві і 
політології в Україні [6] не дають шансів об’єктивно проаналізувати умови і чинники сус-

пільного поступу в Україні, в т. ч. в частині природокористування. Важко зрозуміти роль 
суспільної свідомості у збереженні природного довкілля придатним для його успадкування. 

Сучасна криза природокористування і нез’ясована причина стрімкого прискорення 
змін клімату, які сукупно загрожують розбалансуванню навколишнього середовища життя 
людини, спаду сільськогосподарського виробництва [5], росту соціальної напруги й конф-

ліктів, аж до збройних включно, зумовлюють потребу дослідити ретроспективу антропо-
трансформації ландшафтів, еволюції взаємозалежності природних процесів і соціальних 
перетворень. Це потрібно для розроблення дієвих заходів у захисті довкілля і не відво-

лікатиме громадськість порожніми політичними деклараціями, навіть на рівні ООН тощо, 
які здебільшого є компромісними і приховують їх фактичну політичну мету. 

На основі реконструкції динаміки ландшафтних екосистем маємо за мету показати 

визначальну роль місцевих природних ресурсів і поведінкової адаптації в історії виживан-
ня і становлення українського соціуму, в т. ч. в південно-західному Поділлі від розпаду 

Другого Риму до започаткування української політичної нації в добу Козаччини. 
За методологію палеоекології ми використовуємо методи палеогеографії, палеоклімато-

логії, палеобіології, антропології, археології, історичної демографії й суспільної історії [1; 7] 

для реконструювання у вербальних і графічних моделях екосистем минулого, щоби зрозу-
міти умови й чинники становлення українського соціуму. Як природне тло соціальних змін 
на теренах України використовуємо реконструкційну модель динаміки клімату за показ-

ником коливання приземної температури в північній півкулі від Різдва Христового (Р. Х.) 
до початку сталих метеорологічних спостережень, запропоновану Б. Фаганом [7]. 

У попередніх працях [3] чергова хвиля погіршення клімату (похолодання й гумідиза-
ція) зазначена нами від ІІІ ст. по Р. Х., що, за нашою гіпотезою, стало головною причиною 
кризи виробництва і суспільних потрясінь у Євразії. На тлі таких глобальних трансформацій 

природи простежуємо період занепаду Римської Імперії і початок раннього феодалізму [6]. 
Ще від початку вступу в Залізну добу кліматична ситуація в Євразії зумовила величезні 
міграційні потоки [1; 2] – період Великого переселення народів (рис. 1). Воно тривало не 

лише з  напівпустельних  і степових зон Євразії, а й із Північної, Прибалтійської та Північно- 
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Східної Європи. Ці процеси згодом стали природним тлом формування і закріплення на 
тривалий період жорстокого суспільного ладу – середньовічного феодалізму. Наступні 
хвилі сприятливих кліматичних змін (до 400-го року по Р. Х.) активізували життя місце-

вих племен – антів (сарматів – рабовласницьке виробництво), які, об’єднавшись зі східни-
ми кочовиками гунами, змели або асимілювали як північних прибульців, так і аборигенів 

на їхніх корінних землях [6]. 
 

 
 

Рис. 1. Схема динаміки кліматичних змін і території перманентного грабунку 

васальних володінь Золотої Орди в період збільшення популяції кочовиків і коней 

та зростання її військової потужності. 

 

З погіршенням кліматичних умов у бік похолодання, готські племена мігрували звідти 
спочатку в Померанію (тепер північна Польща), потім розділилися і пішли на південь – у 

тепліший клімат. 230 року по Р. Х. у Причорномор’ї виникає держава Рейхготланд. Найбіль-
шої могутності вона досягла за часів правління готського вождя Германаріха (332–375 рр.) 
та його наступника Вінітарія, коли в південних степах теперішньої України після тривало-

го потепління встановився вологий і прохолодний клімат, що був комфортнішим для цьо-
го північного етносу, ніж сухий степовий. Готам доводилося вести постійні війни з абори-
генами – праслов’янами (антами), які розвивалися. 375 року Вінітарій підкорив антів і 

знищив їхніх вождів. Але незадовго готів розгромили й асимілювали гуни, що уклали 
союз з антами і вторглися в Південно-Східну Європу зі сходу. Як і сармати, фракійські та 
слов’янські племена змішалися й асимілювалися, або частково були витіснені готами й у 

IV ст. гунами. 
У найхолодніші роки досередньовічного періоду першого тисячоліття після Р. Х., а саме 

455 року Рим розгромили, гнані з півночі холодами, вандали. 476 рік – позбавлення влади 
Ромула Августула, вважається «офіційною» датою падіння Імперії. Проте, перший, відомий 
нині історичний руський князь Одоакр (слов’янською – Отка), займаючи в Римі вагомий 

суспільний статус, за підтримки своїх земляків оволодів троном 479 року і до 493 року про-
довжував правити як імператор Великої Римської імперії, допоки не був убитий Теодоріком [6]. 

VI ст. і початок VII cт. відрізняються зниженням середньорічної температури, гуміди-

зацією клімату півдня  України і спалахом у цей час популяцій слов’янських племен. Це 
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стимулювало їх масово розселятися південніше – за Дунай на Балкани, де вони, викори-
стовуючи гористу місцевість, достаток кам’яного матеріалу для укріплень та гірські річки 
для облаштування млинів, пристосувалися ефективно використовувати великий екопотен-

ціал ландшафтних екосистем [4; 7], підтримувати виробництво матеріальних благ, борони-
тися від ворогів. Тут вони закріпилися і збільшувалися чисельно на таких же родючих зем-

лях долин річок, які були поширені у степовій Україні, коли там встановлювався гідротер-
мічний коефіцієнт рівня одиниці. 

Від XII ст. до початку XIIІ ст. численні дрібні тюркські племена, монголи, узбеки, 

казахи й інші, кочували у прикордонних землях Китаю і всю силу й енергію витрачали на 
боротьбу з голодом, на міжплемінні та родові війни за бідні ресурсами кормів степові й 
напівпустельні пасовища. Номади природно харчувалися виключно м’ясною їжею, урізно-

манітнюючи її кумисом, а така дієта є метаболічною основою природної агресії. 1206 року 
наймогутніші групи племен обрали собі вождя, дали йому ім’я Чингізхан і всі потрібні 

повноваження як хану над ханами (див. рис. 1). Він швидко об’єднав роди, що ворогували, 
та змусив їх визнати свою абсолютну владу. 

На тлі столітньої стрімкої гумідизації в минулому сухих і бідних рослинністю степових 

і напівпустельних ландшафтів (рис. 2), потужного зростання біопродуктивності трав’яних 
екосистем та приросту популяцій диких коней, сайгаків, сибірських козуль тощо, наступ-
ними кроками Чингізхана стали спрямування об’єднаної військової сили й агресії племен 

проти сусідніх осілих цивілізацій. Так, завдяки винятково сприятливим для кочових пле-
мен природним умовам і зрослим ресурсам, у т. ч. людським, утворилася унікальна в істо-

рії людства номадична супердержава – Золота Орда. 
 

 
 

Рис. 2. Поширення Степу в Євразії. 

 

Вже 1237 року на кордонах Русі з’явилося різноплемінне, але переважно монголо-
татарське військо на чолі з ханом Бату (Батиєм) – синьооким і русявим (як його зображали 
древні художники в літописах) онуком Чингізхана. Кочовики спочатку зруйнували міста 

Рязань, Суздаль і Володимир, а 1240 року дійшли до Києва. Воєвода Дмитро, посланець 
Данила Галицького, очолив оборону від нападників. Облога міста була тривалою й  
жорстокою. На початку грудня 1240 року Київ упав під ударами кочовиків, а військова 

міць Золотої Орди ще більше зростала. 
Від 1211 року кочовики оволоділи правом грабувати бурятів, якутів, киргизів, уйгурів. 

Від 1217 року вони вторглися в Північний Китай, у 1219–1221 рр. – у Центральну Азію, 
роком пізніше – в Закавказзя, наступного року завоювали половецькі степи, 1236 року 
знищили Волзьку Булгарію. Від 1237 року розпочалися систематичні набіги на Руські зем-

лі, а від 1241–1242 рр. кочовики здійснювали спроби пограбувати й підкорити територію 
нинішніх Західної України, Польщі, Угорщині та Чехії. 

Галицько-волинський Князь Данило, що приєднав Київ до своєї держави, змушений 

був отримати  від Золотої  Орди (1259 р.) «ярлик» (грамоту на князівство). І хоч Князь 
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Данило, його син Лев і внук Юрій І намагалися зберігати цілість своїх володінь, проте на 
сході окремі місцеві воєводи («татарські люди») налагоджували сепаратні зв’язки із заво-
йовниками ігноруючи центральну владу. 

У добу найбільшої потужності Золотої Орди в 1257–1258 рр. в атмосферу Землі потра-
пила велика кількість вулканічних викидів, встановився найвищий рівень вмісту сірки – 

приблизно за розрахунками 64 Мт [8], а також утворених від вулканічної активності  
сульфатних аерозолів 258 Тг. Лише 529 року по Р. Х. обсяг атмосферної сірки сягав 
приблизно 16 Мт і 1452 року 33 Мт. Такі аномально великі викиди вулканів, вірогідно, 

вплинули на атмосферні процеси і зумовили істотні кліматичні зміни, що спричинили 
пришвидшені темпи аридизацї ландшафтів Євразії в цей період геологічної історії. 

Кліматичні зміни «створили» оптимальні умови для розквіту Євразійського номадич-

ного соціуму. Проте, вони ж їх і «знищили», надаючи можливість зростати й поширюва-
тися іншому, виниклому унаслідок злиття генетичних пулів тюркських та угро-фінських 

племен соціуму. Від моменту виникнення поселення Моква (згодом Москва) й розростан-
ня ординського московського улуса його європейські мандрівні посли і літописці називали 
Московією (Моксєллю за Г. де Рубруком). 

Якими були зміни клімату в напрямку погіршення екопотенціалу степових і напівпу-
стельних ландшафтів? Стрімке похолодання, що чергувалося зі спалахами потепління й 
посух, загалом зробили умови життя кочовиків нестерпними, хвороби й мор – перма-

нентними. Окрім того, продуктивність рослинного покриву ландшафтів у «володіннях» 
номадів почала стрімко зменшуватися й вони вже не могли утримати величезну кількість 

коней та інших тварин. 
В осілих соціумів Східної і Центральної Європи на перший план вийшла перевага 

стаціонарного дерев’яного, навіть напівукопаного в землю, а у кращих випадках кам’яно-

го житла. На тлі таких природних змін нездатність номадичних етносів до культурно-
освітнього поступу, удосконалення техніки й озброєння, як у європейських народів, до 
яких належить протоукраїнська соціальна спільнота, спричинила їх стрімке відставання в 

розвитку і зумовила втрату військової могутності. За виняткового збігу природних сукце-
сій та суспільних трансформацій у Євразії Золота Орда до кінця ХІІІ ст. розпалася на дріб-
ні ханства, а в Китаї була заснована внуком Чінгізхана Хубілаєм династія Юань. 

Без глибокого палеоекологічного аналізу динаміки ландшафтних і біомних екосистем і 
за марксистського підходу до аналізу суспільних процесів виробити раціональні шляхи 

адаптації агрокомплексу й безпечного для довкілля природокористування до сучасної 
трансформації клімату на Землі та мезоклімату регіонів неможливо. 
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Bogucki A. B., Tomeniuk O. M., Yatsyshyn A. M., Dmytruk R. Ya., Bąbel M. By the paths of the 

geological past of the Dniester Canyon.  The geological structure and relief of the Dniester canyon are 

considered. Particular attention is paid to the prospects for the development of geotourism here. A one-day 

geotouristic combined (car and pedestrian) route Zalishchyky – Gorodok – Synkiv – Zalishchyky is offered. This 
route gives to the potential tourist a chance to get acquainted with the development of geomorphological processes 

and sediments of the Lower Devonian, Lower Cretaceous, Neogene and Pleistocene periods. 
 

Каньйон Середнього Дністра багатий не тільки на чудові ландшафти, але й відрізня-
ється глибоко розчленованим рельєфом (рис. 1), широким розвитком сучасних геоморфо-

логічних процесів (карст, ерозія, зсуви, обвали, осипи, відсідання схилів тощо), а найго-
ловніше – винятковою різноманітністю і унікальністю геологічної будови. До цього райо-
ну часто вживають термін «геологічний музей під відкритим небом». Це справді так. Тут 

на схилах Дністра відслонюється один із найповніших у світі розрізів палеозою з великою 
кількістю стратотипів окремих світ, горизонтів, репрезентативні розрізи альбських і сено-
манських відкладів, утворень неогену та плейстоцену тощо. Тут виходить на денну по-

верхню частина викопного бар’єрного рифу неогенових морів з неповторними скельними 
вершинами, печерами, чисельними різновидами органогенних і органогенно-детритових 

вапняків. Перелік визначних природних феноменів каньйону Дністра можна було би про-
довжити, але й цього достатньо, щоб усвідомити непересічне значення цього району для 
наукового, освітнього, виховного, рекреаційного, туристичного напрямів використання. 

 

 
 

Рис. 1. Долина Дністра в околицях с. Синьків Заліщицького району 

Тернопільської області. 
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Питанням геолого-геоморфологічної будови каньйону Дністра присвячено велику кіль-
кість наукових праць [1–15]. Це може бути основою для розробки геотуристичних мар-
шрутів і стежок, обґрунтування конкретних об’єктів як пам’яток неживої природи. Це в 

майбутньому може призвести до зростання кількості туристів та покращення інфраструк-
тури в регіоні. Як приклад, пропонуємо комбінований автомобільно-пішохідний геотури-

стичний маршрут Заліщики – Городок – Синьків – Заліщики (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Схема геотуристичного маршруту Заліщики – Городок – Синьків – Заліщики. 

 

Розпочинаємо маршрут з м. Заліщики, рухаючись у напрямку до с. Бедриківці, звідки 
відкривається мальовничий каньйон Дністра, а також каньйон р. Тупа, де на схилах добре 

видно чисельні брили альбських вапняків, які утворюють карниз над каньйоном Тупи. 
Далі продовжуємо маршрут до с. Городок, що розташоване у пригирловій частині р. Серет, 
яка впадає у Дністер. У каньйонах Дністра і Серету розкривається розріз чортківського 

горизонту нижнього девону, представленого ритмічним чергуванням темно-сірих аргілітів 
із проверстками та лінзами (до 10 см, зрідка більше) глинистих пелітових або дрібнозер-
нистих органогенно-детритових вапняків. Загальна потужність чортківського горизонту 

понад 200 м [5]. 
На чортківському горизонті залягають відклади альбського горизонту нижньої крейди, 

представлені моховатко-голкошкіровими органогенно-детритовими вапняками, які містять 
прошарки кварцово-глауконітових пісків незначної потужності. Потужність альбських 
відкладів у межах маршруту не більше 10 м. Їх можна оглянути в с. Городок, а також у 

глибокому ярі, розвиненому на східній околиці с. Синьків. 
На альбських вапняках залягають відклади неогену, які розкриті цим самим яром і 

представлені шаруватими різнозернистими кварцовими пісками та пісковиками з багатою 

фауною загальною потужністю близько 10 м (рис. 3). 
На розмитій поверхні неогену в ярі розкрито червонувато-бурий валунно-гравійно-

галечниковий матеріал однієї з найдавніших надканьйонних терас Дністра загальною 
потужністю до декількох метрів. Уламковий матеріал добре обкатаний, складений головно 
пісковиками карпатського походження з максимальним розміром зерен до 20 см і біль-

ше (див. рис. 3). 
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На завершення екскурсії ще раз оглядаємо величну долину Дністра, на схилах якої 
створена ботанічна пам’ятка природи «Синьківська кострицева степова ділянка» [2], і по-

вертаємося до м. Заліщики. 

З огляду на кризову си-
туацію в українській еконо-

міці й дедалі меншу спро-
можність виїзду українських 
потенційних туристів за кор-

дон, ми переконані в необхід-
ності розробки геотуристич-
них маршрутів і наповнення 

українського туристичного 
ринку новими та раніше ма-

ловідомими геотуристични-
ми об’єктами, які в майбут-
ньому можуть стати доброю 

базою для розвитку цієї 
галузі в регіоні. Каньйонне 

Придністер’я повинно стати одним із центрів розвитку геотуризму в Україні, оскільки во-

но є одним із найатракційніших і найпопулярніших місць для проведення одно-дводенних 
маршрутів. 
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Рис. 3. Давній алювіальний валунно-гравійно-

галечниковий матеріал на відкладах неогену 

в ярі на східній околиці с. Синьків. 
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Vashenjak J. A. Rare plants and rare limestone outcrops communities within Dniester Canyon. We have 

investigated rare plants and rare limestone outcrops communities within Dniester Canyon and indicated in the 

article that there are some rare plants and habitats protected in the European Union: 6110 Rupicolous and 
basophilic communities of Alysso-Sedion albae; 6190 Rupicolous pannonic grasslands of Stipo pulcherrimae-

Festucetalia pallentis; 8210 Calcareous rocky slopes with chasmophitic vegetation; 8240 Horizontal limestone 

outcrops. There are many rare plants protected in different levels. We recommend creating new protected areas 

within NATURA 2000 to save these kinds of communities in Ukraine. 
 

Для виконання основних засад Конвенції про охорону біологічного та ландшафтного 

різноманіття більшість країн розпочали втілювати в життя проект створення екологічної 
мережі. До цього процесу активно долучилася Україна. Було створено орієнтовну схему із 

зазначенням основних національних екологічних коридорів, особливу увагу серед яких 
привертає Дністровський транслатеральний екологічний коридор, що охоплює як Україну, 
так і Молдову. Важливо провести облік та розподіл рідкісних угруповань не тільки україн-

ської частини, а й молдавської частини, для інтеграції відомостей щодо біологічного та 
ландшафтного різноманіття усього Дністра. 

Верхній Дністер характеризується швидкою течією, численними перекатами, кам’яни-

стим дном. Долина має V-подібну форму, є глибокою і скелястою [1]. Середній Дністер 
виходить на Верхньодністровську улоговину, де знову береги стають невисокими, а запла-
ва заболочена. Трохи нижче по течії, в межах Івано-Франківської області, утворюється 

Дністровський каньйон, де річка дуже меандрує, має круті та високі скелясті береги. 
Каньйоноподібна частина долини р. Дністер простягається на відрізку 250 км від гирла 

р. Золота Липа до гирла Збруча в межах чотирьох областей: Івано-Франківська область 
(Тлумацький і Тисменицький райони), Тернопільська область (Заліщицький, Бучацький, 
Монастирський і Борщівський райони), Хмельницька область (Кам’янець-Подільський і 

Новоушицький райони) та Чернівецька область (Заставнівський і Хотинський райони). 
Середній Дністер простягається до Тирасполя. Нижній Дністер має високий правий берег, 
дещо сповільнену  течію.  Ми розглядаємо  як  середню,  так і нижню частину Дністра, з 
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ділянками, на яких добре збережені фрагменти типової рослинності вапнякових відсло-
нень. З урахуванням, що велика територія Середнього Дністра зайнята Дністровським  
водосховищем, дослідження проводилися переважно на території природоохоронних 

об’єктів і територій. 
Нами було виявлено ряд рідкісних угруповань, які визнаються рідкісними на теренах 

Європи відповідно до Директиви по охороні рідкісних видів та оселищ 92/43/ЕЕС,  
зокрема [2; 4]: 6110 наскельні карбонатні або базифільні трав’яні угруповання Alysso-
Sedion albae; 6190 наскельні панонські трав’яні угруповання порядку Stipo pulcherrimae-

Festucetalia pallentis; 8210 карбонатні скелясті схили з хазмофітною рослинністю; 8240 
горизонтальні відслонення вапняків. Певні дискусії викликають два типи оселищ, які 
представляють такі синтаксономічні одиниці, як Alysso-Sedion albae i Stipo pulcherrimae-

Festucetalia pallentis. Як показують результати аналізу, наскельні панонські трав’яні 
угруповання мають дещо інший флористичний склад, ніж такі, що зростають на відсло-

неннях Дністровського каньйону, хоча й належать до порядку Stipo pulcherrimae-Festucetalia 
pallentis. Відсутність діагностичних видів такого типу оселищ та багато інших важли-
вих питань ставлять нові завдання щодо введення особливого типу оселища наскельних 

трав’яних угруповань порядку Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis, який би відобра-
жав їх ендемізм, тим паче, що більшість видів Дністровського каньйону приурочені 
переважно до цього регіону і могли би бути діагностичними видами для нового типу 

оселища. Наступне питання виникає щодо наскельних карбонатних або базифільних 
трав’яних угруповань союзу Alysso-Sedion. Попри наші очікування такі угруповання 

слабко представлені в регіоні досліджень і слабко диференціюються на менші синтак-
сономічні одиниці. Нами зафіксовано дві асоціації [5] Bryo-Ajugetum chiae і Aurinio saxatilis-
Alletum podolici, які займають пограничне положення між порядками Alysso-Sedetalia, 

Stipo pulcherrimo-Festucetalia pallentis та Festucetalia valesiacae. Такі угруповання важ-
ко виявити без попереднього синтаксономічного аналізу та критичної оцінки флори-
стичного складу таких угруповань. 

Варто відмітити рідкісні види, які трапляються на вапнякових відслоненнях  
Дністровського каньйону й охороняються на європейському [4], національному [3] та 
регіональному рівнях: Stipa pulcherrima C. Koch, S. pennata L., Sesleria heuflerana Schur., 

Saxifraga tridactylites L., Sempervivum ruthenicum (Koch) Schnittsp et Lehm., Schivereckia 
podolica (Bess.) Andrz., Poa versicolor Bess., Pulsatilla pratensis Storck., Minuartia thyraica 

Klok., Polygala sibirica L., Allium obliquum L., Carex humilis Ley., Centaurea marschalliana 
Spreng., Cleistogenes serotina (L.) Keng., Oxytropis pilosa (L.) DC., Ajuga chia Schreb. 

Як бачимо, вапнякові відслонення є переважно рідкісними оселищами, де зростають 

рідкісні види, тому важливо створювати мережу природно -заповідних об’єктів з 
урахуванням досвіду європейських держав, зокрема мережу NATURA 2000. І хоча 
Україна ще досі не приєдналася до європейського процесу щодо створення такого типу 

природно-заповідних об’єктів, проте накопичення інформації з урахуванням євро -
пейського досвіду допоможе в подальшому створити такі об’єкти на території  

України. 
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Bachynska U. O. The condition of oak forests in the «Medobory» nature reserve. The forest indexes of 

natural forests with the dominance of Quercus robur in the «Medobory» nature reserve are characterized in given 

article. The data about sanitarian condition of some tested forest areas and the peculiarity of natural oak restoration 
under tree crowns are given. 
 

Мета нашої роботи полягала у проведенні аналізу лісотаксаційної характеристики та 
характеристики санітарного стану дерев дубових деревостанів у природному заповіднику 

«Медобори». Об’єктами досліджень є постійні пробні площі Л-51, Л-52, Л-53, Л-55, Л-56 і 
Л-57, закладені з метою з’ясування динаміки росту та продуктивності вікових деревостанів 

дуба звичайного (Quercus robur L.) в умовах свіжої та вологої діброви, I класу бонітету, 
високоповнотних (0,74–1), віком відповідно 94, 104, 89, 158, 129 і 129 років. Пробні площі, 
розміром 0,5 га, закладені в 1999 році й повторно обстежені у 2004, 2009 і 2014 роках. 

Методи досліджень. На пробних площах проведений подеревний перелік всіх дерев, 
заміри діаметрів проводилися на висоті 1,3 м мірною вилкою з точністю до сантиметра, 
висот – роміром В-3 до дециметра, довжин – мірною стрічкою до сантиметра. Визначено 

категорію санітарного стану дерев з поділом на 6 класів (І – здорові, ІІ – ослаблені, ІІІ – 
сильно ослаблені, IV – всихаючі, V – свіжий сухостій, VI – старий сухостій). Періодич-
ність досліджень – п’ять років. Детальні результати наведені в Літописах природи [4–6]. 

Результати й обговорення. Природний заповідник «Медобори» створений на вилуче-
них з господарського користування землях, де лісівнича діяльність, зокрема, була спрямо-

вана на відновлення у складі лісів дуба [3]. На даний час дубові ліси представлені як 
природними деревостанами, так і штучними насадженнями за типом корінних. Діброви є 
переважаючим типом лісу і становлять 41,48 % лісових площ заповідника (рис. 1). 

Дубові деревостани природного походження переважно представлені грабовими і гра-
бово-липовими дібровами, домінантом у яких є дуб звичайний, що добре репрезентують 
лісівничі пробні площі Л-51, 52, 53, 55, 56 і 57, які закладені для вивчення стану й особли-

востей росту дубових насаджень (табл. 1). 
Таксаційні показники дубових деревостанів на пробних площах характеризуються 

деякою відмінністю в межах різних типів лісів. Запаси живої деревини в них у середньому 
становлять 436–727 м

3
/га. Абсолютна повнота складає в середньому 36,22–55,35 м

2
/га при 

кількості дерев на одиницю площі 410–560 шт/га відповідно (табл. 2). 
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Статистичні показники рядів розподілу дуба наведені в таблиці 3 з якої видно, що 
коефіцієнт мінливості за діаметром коливається в межах 43, 28–68, 30 % (V>25 % – 

значний). Причиною таких 

значних коливань діаметрів 
є різні умови росту окремих 

дерев у деревостані. Частка 
дерев із діаметром менше 
середнього сягає 50–66 %, а 

більше – 34–50 %. 
Асиметрія на вcіх проб-

них площах правостороння 

зі значним зміщенням, на що 
вплинуло проведення рубок 

догляду попередніх років 
(до заповідання насаджен-
ня), оскільки з деревостану, 

в силу різних причин, були 
вибрані дерева більших діа-
метрів. 

 

Таблиця 1 

Таксаційна характеристика дубових деревостанів на лісівничих пробних площах 
 

№ пробної 
площі 

Лісництво 
Квар- 

тал 
Bиділ 

Склад 
деревостану 

Вік 
Боні-
тет 

Пов-
нота 

Тип 
лісу 

Запас 
м

3
/га 

Л-51 Вікнянське 53 5 6Дз2Гз2Лпд 94 І 1,0 Д2ГД 436 

Л-52 Вікнянське 53 22 7Дз3Гз 104 І 1,0 Д3ГД 490 

Л-53 Вікнянське 53 14 6Дз4Гз 89 І 0,92 Д2ГД 447 

Л-55 Городницьке 28 22 7Дз2Гз1Лпд+Яз 158 І 1,0 Д3ГБД 727 

Л-56 Городницьке 29 7 6Дз3Лпд1Гз 129 І 0,96 Д3ГБД 547 

Л-57 Городницьке 29 9 8Дз2Гз 129 І 1,0 Д2ГБД 568 

 

Таблиця 2 

Таксаційні показники деревостанів на лісівничих пробних площах 
 

Пробна 

площа 

Співвідношення 

порід у запасі 

Середня 

висота, м 

Середній 

діаметр, см 

Кількість 

стовбурів, 

шт/га 

Сума площ 

перетинів, 

м
2
/га 

Продуктив-

ність, м
3
/га 

Л-51 

6Дз 29,0 45,9 114 18,90 254 

2Гз 20,1 18,6 326 8,84 84 

2Лпд 22,2 21,3 264 9,41 98 

Л-52 
7Дз 28,5 39,7 212 26,31 352 

3Гз 21,6 21,4 348 12,53 125 

Л-53 
6Дз 30,5 48,2 90 16,45 231 

4Гз 23,4 24,0 320 14,46 152 

Л-55 

7Дз 32,1 55,6 140 34,02 497 

2Гз 22,5 21,1 322 11,26 117 

1Лпд 26,3 33,1 98 8,42 94 

Л-56 

6Дз 33,1 53,9 98 22,36 337 

1Гз 22,1 22,6 124 5,01 51 

3Лпд 25,6 31,5 170 13,28 155 

Л-57 
8Дз 32,6 46,4 168 28,50 421 

2Гз 21,5 20,4 258 8,46 85 
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Рис. 1. Розподіл за віковими групами 

дубових деревостанів ПЗ «Медобори». 
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Таблиця 3 

Статистичні характеристики рядів розподілу дерев за діаметром на пробних площах 
 

Пробна 

площа 

Середній 

арифметичний 

діаметр 

Середньо-

квадратичне 

відхилення 

Коефіцієнт 

мінливості 
Асиметрія Ексцес 

Л-51 22,34 12,51 56,02 1,23 1,00 

Л-52 27,36 11,84 43,28 0,62 –0,32 

Л-53 28,66 13,58 47,36 1,12 1,38 

Л-55 30,84 16,95 54,96 1,11 0,29 

Л-56 29,13 19,21 65,93 0,33 –0,75 

Л-57 25,45 17,38 68,30 0,54 –0,72 

 

Ексцес, тобто міра крутості кривої, на Л-52, 56 і 57 є від’ємним – вона має плоску вер-

шину порівняно із кривою нормального розподілу. На Л-51, 53 і 55 – позитивне значення 
ексцесу розподілу дерев, що вка-
зує на звуження меж розташуван-

ня середніх дерев у насадженні. 
Дубові деревостани пошкоджу-

ються комплексом листогризних 

комах, особливо у весняний період. 
Молоде листя, що формується піс-

ля об’їдання, швидше і частіше 
пошкоджується борошнистою ро-
сою. Все це сприяє розвитку на 

дубі некрозно-ракових та грибко-
вих хвороб [2]. На пробних пло-
щах у природних лісостанах пато-

генні організми заселяють тільки 
найбільш фізіологічно ослаблені 
дерева, не завдаючи деревостану 

значної шкоди. Санітарний стан 
дерев наведений на рисунку 2. 

Природне відновлення дуба звичайного під наметом лісу не відбувається, хоча 
періодично (через 4–5 років) після врожаю жолудів проростає значна кількість самосіву, 
однак до семирічного віку підріст не доживає. Самосів дуба менш витривалий до неспри-

ятливих факторів середовища, зокрема до надмірного затінення та пошкодження боро-
шнистою росою [1]. 

Висновки. Таким чином, вікові дубові деревостани характеризуються значною  

мінливістю показників їх таксаційної будови, що є результатом впливу на них природ-
них та антропогенних (до заповідання) чинників. Досліджувані деревостани віком 94, 

104, 89, 158, 129 і 129 років, I класу бонітету, високоповнотні (0,74–1), частка дуба у 
складі становить 6–8 одиниць. Запаси живої деревини в середньому становлять 436–
727 м

3
/га. Середній діаметр дуба коливається від 39,7 см до 55,6 см, середня висота – 

від 28,5 м до 33,1 м. У корінних деревостанах патогенні організми не завдають загалом 
значної шкоди і не призводять до порушення динамічної рівноваги. Через біологічні  
особливості дуба звичайного під наметом материнського деревостану насінне віднов-

лення практично неможливе. 
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Рис. 2. Категорія санітарного стану дерев 

на пробних площах. 
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ПОШИРЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ПОПУЛЯЦІЙ 

BULBOCODIUM VERSICOLOR (KER GAWL.) SPRENG. 
НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО 

ПАРКУ «ВЕЛИКИЙ ЛУГ» 

А. В. Шевченко 

Національний природний парк «Великий Луг», УКРАЇНА 
alla_shevchenko_72@mail.ru 

 
Shevchenko A. V. Current state of the populations of Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.) Spreng. on 

the territory of National nature park «Velykyi Lug». The results of the study the populations of Bulbocodium 
versicolor (Ker Gawl.) Spreng. on the territory of National nature park «Velykyi Lug» are presented. The research 

resulted in discovering of 8 populations of B. versicolor in environmental conditions. 
 

Національний природний парк «Великий Луг» створений згідно Указу Президента 
України від 10 лютого 2006 р. (№121/2006) на базі регіонального ландшафтного парку 

«Панай» та орнітологічного заказника загальнодержавного значення «Великі та Малі  
Кучугури». Цей заповідний об’єкт розташований на території Василівського району Запо-
різької області. Загальна площа національного парку становить 16756 га. 

Найбільшої уваги серед ранньоквітучих рослин заслуговують види, які є рідкісними не 
тільки на території парку, але і загалом в Україні, зокрема, занесені до Червоної книги [1]. 
Одним із таких видів у НПП «Великий Луг» є брандушка різнобарвна (Bulbocodium versico-

lor (Ker Gawl.) Spreng.). Необхідно зазначити, що на території парку вона збереглася ще в по-
рівняно значній кількості. Виявлені місцезростання за допомогою GPS нанесені на карту. 

Bulbocodium versicolor – європейський вид із диз’юнктивним ареалом. Цей декоратив-

ний ранньовесняний ефемероїд скорочує своє поширення внаслідок рекреаційного наван-
таження, зривання на букети, випалювання степів, вирубування лісів. В Україні основні 

місцезростання виду знаходяться переважно в Лісостепу та у Степу. Багато існуючих рані-
ше місцезростань є зниклими [1]. 

В основу нашої роботи покладені матеріали, зібрані за результатами польових експе-

диційних досліджень на території НПП «Великий Луг». Популяційний моніторинг виду 
проводився маршрутним і напівстаціонарним методами. 

mailto:alla_shevchenko_72@mail.ru
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У НПП «Великий Луг» виявлено 8 місцезростань B. versicolor в урочищах Толока, 
Басанька, Штольні, Старий кар’єр, Сім маяків, балка Мала, Гадюча, Дашівська, де вид 
зростає як на остепнених, так і на заліснених схилах й утворює різні за щільністю та 

життєвим станом популяції. 
B. versicolor – багаторічна трав’яниста рослина, весняний ефемероїд. Це невеличка 

рослинка від 8 до 15 см заввишки, листки ланцетно-лінійні з ковпачкоподібною верхів-
кою. Квітки поодинокі або по 2–3 з’являються одночасно з листками, лілові. Квітує в 
березні – квітні. Місцеві жителі називають її «підсніжником». Дійсно, коли цей ранньо-

весняний вид квітує, то часто поряд ще місцями лежить сніг. І замість підсніжника, бран-
душка різнобарвна в НПП «Великий Луг» є символом весни. 

Найбільші популяції B. versicolor утворює в ур. Басанька, де під час квітування в 

березні домінує на всьому схилі. Це досить стрімкий схил південно-західної експозиції 
неподалік дороги. Раніше схил з B. versicolor заліснювався Robinia pseudoacacia L., яка тут 

нині місцями зникла, а багато дерев мають пригнічений стан. Відновлюється степова рос-
линність парку. B. versicolor зростає на всьому схилі, але найбільш щільні популяції утво-
рює в нижній і середній частинах. Саме тут нараховується до 30 екз/м

2
. Крім B. versicolor 

на цьому схилі серед первоцвітів виявлені Viola odorata L. і Gagea minima (L.) Ker Gaml. 
Виявлене місцезростання в ур. Басанька заслуговує на особливу охорону. Саме тут 

масове квітування привертає увагу місцевих жителів і популяції страждають від зривання 

на букети та витоптування цибулин. 
Поширеним цей вид є і на остепнених схилах в околицях с. Скельки. Тут серед погор-

дованого рельєфу стрімких схилів ур. Толока B. versicolor зростає як на остепнених схи-
лах, так і на заліснених. Найбільш чисельні популяції цей вид утворює тут на відкритих 
остепнених схилах із трав’яною рослинністю, а також в умовах чагарникових степів із 

Chamaecytis ruthenicus Fisch. ex Woloszcz.; в останніх він займає відкриті ділянки та є 
чисельним у підніжжях схилів без чагарників. 

Розсіяно B. versicolor зростає на заліснених схилах ур. Сім маяків в угрупованнях 

кленового лісу (Acer platanoides L.) в деревостані якого домішку утворюють такі породи, 
як Quercus robur L., Ulmus laevis Pall., Gleditsia triacanthos L. 

Це досить стрімкий схил північно-східної експозиції. Склад деревостану 

8Кл1Вгл1Глед+Дзв. Характерною особливістю є наявність різновікових кленів. В ярусі 
підліску поодиноко зростає Sambucus nigra L. У трав’яному покриві, крім брандушки 

різнобарвної поодиноко зростають Ornithogalium gussonei Ten., Gagea lutea (L.) Ker Gaml., 
Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur., Ficaria verna Huds. й інші. 

Відмічена брандушка різнобарвна також у дубово-кленовому лісі з домішкою Robinia 

pseudoacacia L. (верхня частина стрімкого схилу в ур. Толока). Неподалік знаходиться 
новий локалітет – це заліснена частина дубово-акацієво-кленового лісу, який зберігає не 
чисельні популяції цього виду. B. versicolor тут зростає поодиноко і лише окремі екзем-

пляри його під час обстеження квітували. У цьому ж масиві ур. Толока на залісненому схи-
лі неглибокого яру (біля дороги) виявлені малочисельні популяції виду (зростає розсіяно). 

Доповнює картину виявлених місцезростань брандушки різнобарвної в національному 
парку наявність її неподалік від ур. Штольні. Тут вид зростає в підніжжі еродованого 
остепненого схилу (висотою до 3 м), вздовж дороги. 

Отже, з’ясування особливостей поширення брандушки різнобарвної на території  
НПП «Великий Луг» показало, що цей вид тут зростає в різних екологічних умовах, 
знаходиться у прогресуючому стані, має добру життєвість, квітує і плодоносить. Необхід-

но  продовжувати  пошуки нових  місцезростань  для  більш  повного встановлення його 
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поширення в межах парку. З метою збереження цього рідкісного виду та розробки реко-
мендацій із його охорони слід проводити моніторингові дослідження за станом популяцій. 
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Solomakha N. G., Korotkova T. M. Floristic diversity of cultivated dendrofloors of the reserve tract 

«Mariupol Forest Dacha». The results of many years of research on the species diversity of the cultivated 
dendroflora of the reserve tract «Mariupol Forest Dacha» are presented. It was established that more than 500 

taxon plants were tested on scientific objects, most of them suitable for cultivation in the Steppe zone. 
 

Державне підприємство «Маріупольська лісова науково-дослідна станція» засноване в 
1892 р. як Великоанадольська дільниця «Особливої експедиції з випробування та обліку 

різноманітних заходів та прийомів лісового і водного господарства в степах Росії» під 
керівництвом В. В. Докучаєва, має 125-річну історію і досвід створення й утримання 
високобонітетних біологічно стійких захисних лісових насаджень у несприятливих для 

ведення лісового господарства природно-кліматичних умовах Степової зони. Агролісо-
меліоративний комплекс підприємства, до складу якого входять орні землі та захисні 

лісові насадження різного цільового призначення, має велике наукове, природоохоронне, 
історико-культурне й естетичне значення, тому рішенням виконкому Донецької обласної 
ради № 155 від 11 березня 1981 р. території було надано заповідний статус. 

Номенклатура аборигенної дендрофлори регіону досліджень збіднена і представлена 
рослинністю чагарникового степу, байрачних та заплавних лісів, тому на підприємстві 
постійно виконуються науково-дослідні роботи щодо інтродукції видів з інших природно-

кліматичних зон з метою підвищення біорізноманіття рослинних комплексів та покра-
щення їхніх полікорисних функцій. Дослідними об’єктами є дендрологічний парк, кверце-

тум, масиви, смуги, випробні та дослідні культури, плантації, розсадник. Переважаючий 
тип лісорослинних умов – сухий груд. 

Дендропарк засновано в 1939 році як натурний об’єкт для вивчення питань інтродукції 

й акліматизації арбофлори з інших флористичних районів. Тут було випробувано близько 
320 таксонів рослин. Внаслідок невідповідності умов вирощування біоекологічним потре-
бам видів у перші роки загинули Amygdalus bucharica Korsh., Cercidiphyllum japonicum 

Siebold & Zucc., Pistacia mutica Fisch. & C. A. Mey., Punica granatum L. та деякі інші. Час-
тина  рослин  тривалий час перебувала в депресивному стані (Ginkgo biloba L., Liriodendron 
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tulipifera L. й інші). На сьогодні частину колекції втрачено у зв’язку з досягненням 
рослинами критичного віку, пригнічення більш конкурентноздатними видами тощо. У 
доброму та задовільному стані знаходяться групи і куртини Corylus colurna L., Cladrastis 

kentukea (Dum. Cours.) Rudd, Larix decidua Mill., Thuja plicata Donn ex D. Don [3], Maclura 
pomifera (Raf.) C. K. Schneid., Phellodendron amurense Rupr., видів та гібридів Quercus, а та-

кож одиничні екземпляри Fagus sylvatica L., Sorbus torminalis (L.) Crantz, Tilia americana L. 
Успішно ростуть чагарники Cornus mas L., Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv., Mahonia 
aquifolium (Pursh) Nutt., Mespilus germanica L., Staphylea pinnata L. 

Quercus robur L. – головний типоутворювальний вид природних степових байрачних 
лісів. На дослідних об’єктах підприємства завжди приділялося чимало уваги вивченню 
можливостей залучення до складу штучних насаджень різного цільового призначення різ-

новидів дуба з інших флористичних областей та гібридів. Багаторічними дослідженнями 
встановлено, що на кверцетумі та в дендропарку достатньо посухо- і зимостійкими та де-

коративними є Q. dentata Thumb., Q. imeretina Stev., Q. hartwissiana Stev., Q. longipеs Stev., 
Q. macranthera Fisch., Q. macranthera f. pinnatifida, Q. macrocarpa Michx., Q. mongolica 
Turcz., Q. montana Willd., Q. petraea (Matt.) Liebl., Q. petraea f. mespilifolia, Q. miczurinii 

Pjatn., Q. robur f. fastigiata, Q. rоbur × Q. petraea, Q. borealis Michx., Q. timirjasevii Pjatn., 
Q. кomarovii Pjatn., Q. wyssotzkyi Pjatn. Вони ростуть на рівні або дещо гірше контролю 
(Q. robur). У лісових культурах Q. borealis за висотою росте на рівні з Q. rоbur, за діамет-

ром поступається не істотно. Вид придатний для створення насаджень різного цільового 
призначення, зокрема на малопродуктивних та деградованих землях [1]. 

У масивах і полезахисних смугах підприємства успішно зростає понад 60 видів дерев 
та чагарників, лише три з них належать до відділу голонасінних. Домінантним є Q. robur, 
супутніми – Acer (А.) platanoides L., A. campestre L., Carpinus betulus L., Fraxinus (F.) excel-

sior L., F. pennsylvanica Marshall, Tilia cordata Mill., Ulmus glabra Huds. Менш поширені 
A. pseudoplatanus L., A. saccharum Marshall, Armeniaca vulgaris Lam., Betula pendula Roth, 
Cerasus avium (L.) Moench, Elaeagnus angustifolia L., Gleditsia triacanthos L., Malus 

domestica Borkh., Padus (Р.) avium Mill., P. serotina (Ehrh.) Borkh., Prunus cerasifera Ehrh., 
Pyrus pyraster Burgsd., Robinia pseudoacacia L. У лісорослинних умовах сирого груду 
зустрічаються Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Populus tremula L., Salix (S.) caprea L., S. alba L., 

S. fragilis L. Виокремлюються чисті масивні деревостани Larix decidua Mill., Picea abies 
(L.) H. Karst., Pinus pallasiana D. Don, Q. borealis, полезахисна смуга з Juglans nigra L. 

Цікавими є дубово-грабовий і дубово-гіркокаштановий масиви. Серед чагарників перева-
жають Acer tataricum L., Crataegus (С.) monogyna Jacq., C. pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd., 
C. rhipidophylla Gand., E. verrucosa Scop., Euonymus (Е.) europaea L., Lonicera tatarica L., 

Prunus spinosa L., Swida sanguinea (L.) Opiz, Syringa vulgaris L., Ulmus minor Mill. Менш 
поширені Amygdalus nana L., Amorpha fruticosa L., Caragana arborescens Lam., Cornus mas, 
Ligustrum vulgare L., Mahonia aquifolium, Ptelea trifoliata L., Rhamnus cathartica L., Rosa 

canina L., Staphylea pinnata, Viburnum lantana L. Зрідка зустрічаються Berberis vulgaris L., 
Cotinus coggygria Scop., Mespilus germanica, Rhus toxicodendron L. На плантації горіхоплід-

них вирощуються Juglans regia L., Corylus avellana L. та сорти фундука. У дослідних і 
випробних культурах на даний час не збереглися Castanea sativa Mill., Catalpa bignonioides 
Walter, Corylus avellana L., Eucommia ulmoides Oliv., Phellodendron amurense, Sorbus 

domestica L., Viburnum opulus L. 
На розсаднику підприємства в різний час випробовувалося 485 таксонів і субтаксонів з 

56 родин. Серед голонасінних найбільше представництво в родини Cupressaceae (75 таксо-

нів), серед покритонасінних – у родини Rosaceae (168 таксонів).  Решту родин представляють 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/31156.html
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від 1 до 26 таксонів. Внутрішньородинне різноманіття найширше представлено в родині 
Rosaceae (26 родів). Серед випробуваних рослин близько 20 % – вічнозелені. За життєви-
ми формами переважають дерева та чагарники, ліани складають близько 9 % від загальної 

кількості видів, форм і культиварів [2]. 
В озеленювальних насадженнях с. Лісне, яке територіально належить до заповідного 

урочища, зростає понад 140 таксонів рослин, серед яких є малопоширені та рідкісні Betula 
pubescens Ehrh., Cercis canadensis L., Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng, Pinus 
cembra L., P. wallichiana A. B. Jacks., Platanus orientalis L., Taxus baccata L. й інші. До від-

ділу голонасінних відноситься 38 видів, решта – до покритонасінних. 
Отже, дендрофлора заповідного урочища «Маріупольська лісова дача» надзвичайно різ-

номанітна та є цінним генофондом для подальшого використання у Степовій зоні України. 
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Smoliar N. O. Ophioglossum vulgatum L. (Ophioglossaceae) in the biotopes of the regional landscape 

park «Nizhnevorsklyanskiy». The article presents general ecological-coenotic characteristics of the biotopes of 

the regional landscape park «Nizhnevorsklyanskiy» (Poltava region, Ukraine) with a rare relict species 

Ophioglossum vulgatum L. The conditions of species existence and existing and future environmental risks are 
indicated. The necessity of elaboration of ecological management plans for the species in the conditions of the 

park and increase of its sozological status to the national one is indicated. 
 

Ophioglossum vulgatum L. – представник родини Ophioglossaceae, є циркумбореальним 
видом. Зростає в лісовій зоні й гірсько-лісовому поясі Євразії і Північної Америки та має 
значні диз’юнкції в ареалі. У межах регіону поширення зустрічається спорадично. 

O. vulgatum – це невисокий літньозелений геофіт (5–10 (30) см), має багаторічний спо-
рофіт, який повільно розвивається. Підземний багаторічний гаметофіт розвивається  тільки 
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з мікоризою, тому O. vulgatum є облігатним мікотрофом, який протягом всього циклу 
розвитку частково або повністю залежить від наявності гриба [8]. Відновлення відбува-
ється вегетативно завдяки кореневим пагонам, що дозволяє рослині існувати на одному 

місці тривалий час, однак обмежує розселення. Лімітуючими для цього виду виступають 
також біологічні фактори – утруднене спорове та недостатнє вегетативне відновлення. В 

екологічному відношенні O. vulgatum щодо вологості субстрату є гігромезофітом, до 
змінності зволоження – гемігідроконтрастофобом, кислотності – нейтрофіл, за трофні-
стю – мезотроф [4]. 

В Україні зустрічається майже по всій території, надаючи перевагу вологим місцезро-
станням (ліси, узлісся, луки, серед чагарників), де ґрунти є добре аерованими та містять 
достатню кількість вологи. Більшість відомих місцезнаходжень виду охороняється в 

межах об’єктів природно-заповідного фонду [9; 10]. Будучи післяльодовиковим реліктом, 
O. vulgatum має статус регіонально рідкісного виду в більшості областей України (16 обла-

стей) [5]. Відомі оселища O. vulgatum у Полтавській області також забезпечено охоро-
ною [3; 4]. Зважаючи на наукове значення виду, особливості біології, спорадичність поши-
рення, вразливість у відомих оселищах та наявні екологічні ризики, все частіше вказується 

на необхідності підвищити його cозологічний статус і включити до чергового видання 
Червоної книги України. 

Як регіонально рідкісний вид O. vulgatum охороняється в Полтавській області [3], в 

південній частині якої функціонує із 2002 року на площі 23200 га регіональний ландшафт-
ний парк «Нижньоворсклянський». Цей природно-заповідний об’єкт характеризується 

високими показниками біорізноманітності [2], зокрема й фітосозологічної унікальності [6]. 
У складі флори парку нами вказується й O. vulgatum у декількох місцезнаходженнях. 
Уперше вид наводиться для островів на Дніпродзержинському водосховищі [1; 7], які в 

1995 році отримали статус об’єктів природно-заповідного фонду з однойменними назвами 
(ландшафтні заказники «Вільховатський», «Вишняки», «Пелехи» та ботанічний «Новоор-
лицькі кучугури»), а у 2002 році ввійшли до складу заповідної зони регіонального ланд-

шафтного парку. На островах O. vulgatum зустрічається в оселищах із подібними екологіч-
ними умовами. Це екотонні смуги на уступі борової тераси між очеретяним високотрав’ям 
і сосновими насадженнями на віддалі 10–30 м до урізу води. Такі волого-піщані ділянки є 

слабо- і середньозарослими (з проективним покриттям 45–65 %). Домінантами виступа-
ють Carex hirta L., Festuca pratensis Huds., Poa pratensis L. Основне флористичне ядро 

складають Juncus articulatus L., J. bufonius L., J. tenuis Wiild., Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 
Lotus ucrainicus Klokov., Lysimachia nummularia L., L. vulgaris L., Potentilla anserina L., 
P. reptans L., Prunella vulgaris L., Trifolium repens L., Gratiola officinalis L., на більш зволо-

жених ділянках – Lycopus europaeus L., Thelypteris palustris Schott, Lythrum salicaria L. Із 
созофітів разом з O. vulgatum у різних місцезнаходженнях зростають й інші рідкісні види: 
Lycopodium calavtum L. (у сухіших умовах екологічного ряду місцезростань), Orchis 

palustris Jacq., Dactylorhiza incarnata (L.) Soo і Liparis loeselii (L.) Rich. (у найбільш зволо-
жених оселищах); із малопоширених – Centaurium erythraea Rafn. Чисельність ценопопу-

ляцій у цих оселищах складає в середньому 40–60 екземплярів. Співввідношення генера-
тивних і вегетативних особин становить 1:4. Місцезнаходження відомі з 1994 року. 

У дещо інших екологічних умовах вид виявлений на острові «Юхимів» на Дніпродзер-

жинському водосховищі в урочищі «Пелехи». Тут O. vulgatum зростає в галерейному осо-
кірнику з Amorpha fruticosa L., який щорічно затоплюється паводковим водами. Ценопопу-
ляція куртинного типу з переважанням вегетативних особин сформована на піщано-мули-

стому ґрунті.  У складі  трав’янистого  покриву  виявлені Lysimachia nummularia, Cucubalus 
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baccifer L., Galium aparine L., Mycelis muralis (L.) Dumort. та інші. Чисельність ценопопу-
ляції в середньому складає понад 100 особин. Місцезнаходження відоме із 1995 року. 

Три інші місцезнаходження відомі з околиць адміністративно-наукового центру парку. 

Одне з них виявлено нами в 1996 році на відкритій екотонній ділянці правобережної 
притерасної частини заплави Ворскли в районі залізного гужового мосту через річку, на 

відстані 40 м зліва від автошляху «Кобеляки – Світологірське». Оселище O. vulgatum 
знаходиться між заболоченою лукою і піщанистим горбом. Виявлена локальна ценопопу-
ляція займає площу 1×2 м, репрезентована кількома особинами (12), 4 з яких спороносять. 

Місцезнаходження відоме з 1996 року. 
Друге місцезнаходження виявлено в урочищі «Сокільське» на лучній ділянці централь-

ної частини лівобережної заплави Ворскли справа у 200 м від автошляху «Кобеляки –

Світлогірське» біля бази відпочинку «Геолог». O. vulgatum виявлено в екотонній смузі між 
справжніми та заболоченими луками в кількості 15 особин, 6 із яких спороносили. На 

ділянці домінували Carex hirta, Poa pratensis. Із різнотрав’я разом з O. vulgatum зростали з 
різною участю у формуванні трав’янистого покриву Trifolium pratense L., T. repens, 
Prunella vulgaris, Lysimachia nummularia, Potentilla anserine L., Cerastium holosteoides Fr., 

Filipendula vulgaris Moench та інші. До 2000-х рр. ділянка викошувалася з наступним 
випасанням. Упродовж останніх років вона заростає Crataegus sp. і Pyrus communis L. 
(зімкнутість складає до 0,6). Місцезнаходження відоме із 2006 року. 

Третє місцезнаходження вперше нами виявлене у 2006 році у зниженні прируслової 
частини лівобережної заплави Ворскли в районі залізного гужового мосту зліва від  

автошляху «Кобеляки – Світлогірське». Зниження зайняте галерейним вільшняком (Alnus 
glutinosa (L.) P. Gaertn.) з участю Salix alba L. Підлісок формують Frangula alnus Mill., 
Salix cinerea L., Sambucus nigra L., Humulus lupulus L. У слабо сформованому трав’янисто-

му покриві беруть участь Carex hirta, Urtica dioica L., Stellaria media (L.) Vill., Cucubalus 
baccifer, Galium aparine, Eupatorium cannabinum L. та інші. O. vulgatum зустрічається в 
периферійній смузі дериватного угруповання з розрідженим трав’янистим покривом і 

виходить на узлісся. Ценопопопуляція в середньому нараховує більше 70 особин з яких 
п’ята частина спороносить. В останні роки лімітуючим фактором для розширення площі 
ценопопуляції O. vulgatum є підвищення участі у травостої Carex hirta. 

Результати моніторингу O. vulgatum на території регіонального ландшафтного парку 
«Нижньоворсклянський» засвідчують скорочення чисельності виду та можливе зникнення 

його в декількох відомих оселищах. Це пов’язано зі зміною біотопів, насамперед, гідроло-
гічного режиму й ущільненням травостоїв. Основними екологічними загрозами для існу-
вання ценопопуляцій виду є пожежі, зміни гідрологічних процесів та пов’язаних із цим 

едафічних умов, впливи, що знищують ґрунтові гриби-симбіонти, підвищення ценотичної 
конкуренції, а на островах – коливання гідрологічного режиму у зв’язку з роботою Дні-
продзержинської ГЕС. 
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Lysiuk V. M. Floristic diversity of the national park «Dermansko-Ostrozky», problems of its protection, 

conservation and restoration. Information about floristic diversity of the national park «Dermansko-Ostrozky» 

is given. The problems of its protection, conservation and restoration are analyzed. 
 

Національний природний парк «Дермансько-Острозький» розташований у південній 

частині Рівненської області на території Здолбунівського і Острозького районів. Загальна 
площа парку становить 5448,3 га. Він розміщений у трьох фізико-географічних областях – 

Малому Поліссі, Волинській височині та Середньоподільській височині, що обумовлює 
значне різноманіття ландшафтів і флори його території. До складу парку увійшло 18 
об’єктів природно-заповідного фонду, в т. ч. регіональний ландшафтний парк, заказник 

загальнодержавного значення, 9 заказників місцевого значення, 6 заповідних урочищ, 
пам’ятка природи місцевого значення [5]. 

Флора парку в цілому відзначається багатством і різноманітністю. Основною особливі-

стю флори є те, що у складі як лісової, так і болотної рослинності разом із центрально-
європейськими й амфіатлантичними видами наявна низка бореальних та арктобореальних 
видів, які перебувають тут у локалітетах на південь від межі їх суцільного ареалу. Вони 

розглядаються як льодовикові (гляціальні) релікти. Як і в цілому в регіонах Малого  
Полісся та Волинського лесового плато ендемічних (вузькоареальних) видів на території 

парку немає. Проте виявлено чимало видів, які перебувають на межі ареалу, переважно на 
східній та південній [1]. 

На час створення НПП «Дермансько-Острозький» у 2009 році флора його території 

згідно даних, що включали літературні та гербарні відомості, нараховувала 374 види [3]. 
Після створення адміністрації парку у 2011 році розпочалися роботи щодо інвентаризації 
флори в сучасних його межах. Дослідження проводилися в рамках ведення Літопису при-

роди та виконання Проекту організації території. 
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За результами досліджень, зараз флора парку нараховує 929 видів, з них судинні – 650, 
мохоподібні – 120, водорості – 91, гриби – 64 види. 90 видів судинних рослин, 4 види мо-

хів та 1 вид грибів підляга-

ють охороні на різних рів-
нях (рисунок). 

Відповідно до Указу Пре-
зидента України № 1039/2009 
«Про створення національ-

ного природного парку «Дер-
мансько-Острозький» до йо-
го території погоджено в 

установленому порядку вклю-
чення 5448,3 га земель державної власності, а саме 1647,6 га земель, що надаються (в тому 

числі з вилученням у землекористувачів) установі в постійне користування, і 3800,7 га 
земель, які включаються до його складу без вилучення. 

Додатком 1 до зазначеного Указу Президента України затверджено перелік земель, 

надання яких (у тому числі з вилученням у землекористувачів) у постійне користування 
НПП «Дермансько-Острозький» погоджено, а саме земель ДП «СЛАП «Острозький держ-
спецлісгосп» площею 258,0 га, земель ДП «СЛАП «Здолбунівський держспецлісгосп» 

площею 647,5 га, земель ДП «Острозький лісгосп» площею 497,0 га [4]. 
Оскільки територію парку, згідно з указом Президента України «Про створення націо-

нального природного парку «Дермансько-Острозький» та Законом України «Про природ-
но-заповідний фонд України», складають земельні ділянки, що передаються в постійне 
користування НПП «Дермансько-Острозький» «з вилученням» і «без вилучення» в земле-

користувачів, то це призводить до неконтрольованості природокористування. Адміністра-
ція парку позбавлена реальних важелів впливу на землекористувачів [2]. 

У червні 2017 року Кабінет Міністрів України ухвалив проект «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок» на виконання 
вимог Указу Президента України «Про створення національного природного парку «Дер-
мансько-Острозький». Розпорядженням передбачено вилучення в державного підприємст-

ва «Острозьке лісове господарство» 491,7547 га земель та надання їх у постійне користуван-
ня спеціальній адміністрації національного парку. Реалізація акту дозволить НПП «Дер-

мансько-Острозький» розробити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
та в подальшому оформити право постійного користування ними з метою збереження 
цінних природних територій. 

Отже, задля поліпшення охорони території, збереження біологічного та ландшафтного 
різноманіття в НПП «Дермансько-Острозький» необхідно підвищити ефективність право-
вої охорони, працювати над розширенням його території, чітко скоординувати діяльність 

між суб’єктами управління, удосконалити нормативне підґрунтя управління ПЗФ й окре-
мими його територіями та об’єктами, урегулювати порядок передачі земельних ділянок у 

постійне користування національному парку. 
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Mandziuk L. O. Population dynamics of Pulsatilla species in the region of NNP «The Dniester Canyon». 

The present state of populations of Pulsatilla species is studied. A comparative analysis of the number over the 

past few decades has been carried out. Recommendations on conservation measures of investigated populations 
have been developed. 
 

В Україні налічується 7 видів роду Сон (Pullsatilla). На Західному Поділлі виявлено 3 види. 
Сон лучний (чорніючий) (Pullsatilla pratensis (L.) Mill.) росте на багатьох лучно-степо-

вих ділянках на схилах Дністра та його приток: Стрипи, Тупи, Джурина, Серету, Збруча й 
інших [1]. Статус на території НПП «Дністровський каньйон» – рідкісний. 

Сон великий (Pulsatilla grandis Wenderoth) − рідко, на декількох лучно-степових ділян-
ках на схилах Дністра та його приток [1; 4]. На території Парку має статус вразливий. 

Сон розкритий (Pulsatilla patens (L.) Mill. s. l.). В обґрунтуванні створення парку 

М. П. Чайковський [3] вказує його для Обіжевського заказника та ботанічного заказника 
загальнодержавного значення «Криве». Зрідка цей вид трапляється в околицях с. Устя 
Борщівського району (ур. Глоди) [1]. На території Парку має статус вразливий [2]. 

Для проведення аналізу чисельності популяцій сону нами обстежено 9 ділянок, де 
наявні (можуть бути наявні) ці рослини: в ботанічному заказнику місцевого значення 

«Харитонівський», Обіжевському ботанічному заказнику загальнодержавного значення, в 
урочищах Серебрія, Лиличка і Печеніги, в ботанічному заказнику загальнодержавного 
значення «Жижавський», в ур. Криве, на схилі р. Дністер у межах м. Заліщики та на схилі 

р. Тупа в околицях с. Гиньківці. 
Значна популяція сону чорніючого обстежена в ботанічному заказнику «Харитонівський». 

Її площа майже 2 га. Також тут зростає сон великий і розкритий, але у значно меншій кількості. 

Натомість в Обіжевському ботанічному заказнику під час ретельних пошуків нами не 
було знайдено жодного екземпляру сону. 

Дві групи рослин сону чорніючого зростають на берегах Касперівського водосховища: 

в урочищах Серебрія і Лиличка. Урочище Серебрія – лівий схил р. Серет в околицях 
с. Голігради  Заліщицького району, ур. Лиличка – правий берег р. Серет в околицях 
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с. Лисичники Заліщицького району. Обидва урочища знаходяться в межах ландшафтного 
заказника загальнодержавного значення «Касперівський». В ур. Серебрія під час обсте-
ження виявлено 23 генеративні особини сону чорніючого, площа популяції близько 0,3 га. 

Щільність невелика, рослини зростають скупченнями. 
У ботанічному заказнику «Жижавський» сон чорніючий, великий і розкритий зустріча-

ються у двох місцях: в ур. Жолуб та на скелях напроти с. Городниця. Тут обліковано 15 кущів 
сону великого, по декілька кущів сону чорніючого і розкритого. В ур. Жолуб має місце щоріч-
не зривання квітів місцевими жителями, що робить неможливим насіннєву репродукцію. 

В ур. Криве (схил р. Дністер) в околицях с. Бедриківці Заліщицького району виявлено 
чисельні популяції сону чорніючого і великого. Вони розділені чагарниковими заростями 
на декілька окремих фрагментів. Площа зайнята популяцією зменшилася за останні 10 ро-

ків (дані співробітників НПП «Дністровський каньйон»). 
На схилі р. Дністер у межах м. Заліщики нами виявлено невелику популяцію сону чор-

ніючого. Вона представлена малочисельними генеративними особинами. 
Є відомості про зростання сону в урочищах Кубів Яр і Лисий Горб між селами Дунів і 

Кулаківці, в ур. Бубнівка в околицях с. Лисівці, в ур. Глибока на схилах долини р. Дністер 

між селами Колодрібка і Синьків. 
Значні популяції сону чорніючого та сону великого виявлено в ур. Печеніги в околицях 

с. Городок на середній та верхній частинах схилу. Ця ділянка використовується місцевими 

жителями для випасу худоби, але через крутизну схилу популяція не зазнає значної шкоди. 
За останні десятиліття чисельність популяцій видів роду сон помітно зменшилася. 

Окремі популяції, які раніше налічували сотні генеративних особин, зараз навіть важко 
виявити, оскільки від них залишилися лише по декілька особин. 

Можна зробити висновок про повне зникнення популяцій сону великого. Із колишньої 

багатої популяції цього виду в ур. Обіжево (особисте повід. С. В. Зелінки) в 1996 р. після 
ретельних пошуків було знайдено 2 екземпляри. Під час проведення польових досліджень 
нами не виявлено жодного екземпляру, а рослинність на ділянці, де раніше зростала попу-

ляція, повністю трансформована з лучно-степової на чагарниково-деревну. 
Позитивна тенденція динаміки чисельності сону чорніючого спостерігається в Харито-

нівському заказнику та ур. Печеніги, незважаючи на те, що популяції зазнають антропо-

генного впливу, оскільки розташовані безпосередньо біля житлових і господарських спо-
руд. Чисельність збільшується за рахунок того, що в останні роки ділянки, які безпосе-

редньо межують зі схилом не розорюються, природня рослинність виходить зі схилу на 
плакорну ділянку, збільшуючи площу популяції. 

Основною причиною зменшення чисельності популяцій сону є зменшення площі  

лучно-степових ділянок унаслідок господарської діяльності людини: будівництва, сіль-
ськогосподарського освоєння, розвитку промисловості, певних природних процесів, а 
також внаслідок зміни інтенсивності господарського навантаження площа лучно-степових 

ділянок помітно зменшується. Спостерігається активне заростання чагарниками: тереном, 
дереном, шипшиною – аборигенними видами, а також адентивними акацією і скумпією. 

Також активно витісняє сон-траву з її традиційних ареалів сосна звичайна. 
Збереження місць зростання сону потребує не лише пасивних, але й активних охорон-

них заходів. Для боротьби із заростанням необхідно розробити систему менеджменту 

популяцій з відповідними заходами: контрольоване викошування та випасання на ділян-
ках, де зростає сон (з урахуванням періоду цвітіння та плодоношення рослин); вирубування 
чагарників з метою збереження лучних ділянок  (проведення вирубки повинно бути науково 

обґрунтовано для кожної ділянки зокрема);  контрольоване випалювання сухостою в 
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період до початку вегетації рослин (з метою запобігання випалів під час цвітіння та зни-
щення підросту чагарникових видів). 

Не менш важливими є еколого-освітні заходи спрямовані на популяризацію знань про 

рідкісні види рослин серед населення. Одним із таких заходів може стати прокладання 
еколого-туристичних стежок. Це одночасно зменшить рекреаційне навантаження на місця 

зростання рідкісних видів рослин та сприятиме популяризації знань про ці види. 
Доцільно в зонах регульованої та стаціонарної рекреації НПП «Дністровський каньйон» 

на малозначущих із природоохоронної точки зору ділянках штучно створити значні за 

площею локалітети різних видів сону для підвищення туристської привабливості території 
та вирішення проблеми збереження цих рослин. 
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Smashniyk L. V., Neyko I. S., Los S. A., Yelisavenko Yu. A., Kolchanova O. V. The actual condition of 

English oak (Quercus robur L.) forest gene reserves in Vinnitsa region. The results of English oak gene 

reserves research in Vinnitsa region, carried out during 2014–2016 are represented. Gene reserves were evaluated 
by productivity, condition and selection structure. Majority of surveyed gene reserves have a good condition, 

height productivity and selection structure The threats to their conservation have been identified. 
 

Основою збереження генофонду лісових деревних рослин in situ є генетичні резервати, 
відбір яких в Україні був проведений на початку 80-х рр. ХХ ст. [3]. Генетичні резервати 

являють собою ділянки лісу, на яких зосереджені цінні в генетико-селекційному відно-
шенні деревостани, переважно природного походження, призначені для збереження та 
розширеного відтворення генетичного фонду на популяційному рівні. Їх виділяють з ура- 

хуванням типологічного різноманіття лісів у межах кожного лісонасінного району пере- 
важно в типових  для виду  лісорослинних умовах [5]. Лісові генетичні резервати є важливи- 
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ми науковими об’єктами, дослідження яких протягом тривалого часу надають можливість 
виявити закономірності росту та розвитку деревостанів, змін їх структури і в результаті 
запропонувати стратегії збереження генофонду видів. 

В Україні на 1 січня 2012 р. знаходилося на обліку в Державному реєстрі 611 ділянок 
генетичних резерватів 30 видів деревних порід загальною площею 23888,2 га [6]. На  

Вінниччині роботи з відбору генетичних резерватів дуба звичайного (Quercus robur L.) 
були проведені під керівництвом В. І. Білоуса [1]. Загалом було відібрано 15 генетичних 
резерватів у 8 лісових господарствах загальною площею 1285,3 га переважно в умовах D2. 

Найбільші за площею генетичні резервати дуба знаходяться на півдні області, зокрема в 
ДП «Тульчинське ЛГ» – 240,8 га, ДП «Бершадське ЛГ» – 207,7 га і ДП «Чечельницьке ЛГ» – 
185,8 га. Генетичні резервати ДП «Вінницьке ЛГ» займають 209,1 га. 

Протягом 2003–2004 рр. співробітниками ДП «Вінницька лісова науково-дослідна 
станція» в рамках міжнародного проекту «Genetic Resources of Broad leaved Species in  

Southeastern Europe», за сприяння лісогосподарських підприємств області, було проведено 
їх інвентаризаційне обстеження [4]. Із 2014 р. розпочато новий етап інвентаризаційних 
досліджень вказаних об’єктів. 

У даній роботі представлено аналіз результатів досліджень генетичних резерватів дуба 
звичайного на Вінниччині, проведених протягом 2014–2016 рр. співробітниками Вінниць-
кої ЛНДС разом з науковцями УкрНДІЛГА. Дослідження передбачали закладання тимча-

сових пробних площ (ПП) згідно методики УкрНДІЛГА [2]. Для кожного дерева на ПП, 
крім таксаційних показників, визначали селекційну категорію, стан, наявність вад і пош-

коджень. Всього було закладено 7 ПП у 5 генетичних резерватах дуба звичайного. 
Всі деревостани насіннєвого походження. Вік дерев дуба на більшості з обстежених 

ділянок 120–135 років; винятком є резерват ДП «Хмільницьке ЛГ» вік насаджень якого 

становить 75 років. Цей резерват був відібраний у 2015 році на заміну списаному. 
За даними обстежень частка дуба у складі насаджень генетичних резерватів становить 

від 5 до 8 одиниць. Найменшими показниками характеризувалися деревостани генетично-

го резервату в Шендерівському лісництві ДП «Вінницьке ЛГ» (частка дуба 46,2 і 46,6 %). 
Близько 80 % дуба у складі генетичних резерватів у Жмеринському лісництві ДП «Жме-
ринське ЛГ», Прибузькому лісництві ДП «Вінницьке ЛГ» та Бритавському лісництві 

ДП «Чечельницьке ЛГ». Проміжне положення зайняв генетичний резерват у Літинському 
лісництві ДП «Хмільницьке ЛГ» з часткою дуба близько 60 %. Супутні породи в усіх 

деревостанах представлені, головним чином, грабом звичайним, ясеном звичайним, кле-
ном гостролистим, липою дрібнолистою. 

Оцінюючи продуктивність деревостанів обстежених генетичних резерватів слід зазна-

чити, що всі вони високобонітетні (І і ІІ класи), але низько- і середньоповнотні (повнота 
становить від 0,5 до 0,7). Запас дуба звичайного – від 200 м

3
 до 363 м

3
. 

Дуб звичайний у генетичних резерватах перебуває в доброму та задовільному стані. 

Середній бал становить від 2,1 (Бритавське лісництво ДП «Чечельницьке ЛГ») до 3,0  
(Шендерівське лісництво ДП «Вінницьке ЛГ»). Серед пошкоджень переважають пош-

кодження кори окоренка, погане очищення та кривизна стовбурів. 
За селекційною структурою всі обстежені деревостани відповідають вимогам до плюсо-

вих. Частка дерев І і ІІ категорії становить 26,1–49,4 %. Найбільша частка дерев із кривиз-

ною (52,6 %) спостерігалася в насадженнях Шендерівського лісництва ДП «Вінницьке ЛГ». 
Частка дерев з поганим очищенням стовбурів сягає 30–44 %. 

Репродукцію дуба відмічено в усіх обстежених деревостанах. Найменша кількість де-

рев, що плодоносять,  була  відмічена  в резерваті  у  Бритавському  лісництві  ДП «Чечель- 
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ницьке ЛГ» та Літинському лісництві ДП «Вінницьке ЛГ». Масовий самосів дуба спосте-
рігався лише в генетичному резерваті у Прибузькому лісництві ДП «Вінницьке ЛГ». 

Узагальнюючи результати проведених досліджень можна зробити висновок, що  

переважна більшість обстежених генетичних резерватів дуба звичайного на Вінниччині 
характеризується добрим і задовільним станом та якісною селекційною структурою. Кра-

щими за станом і продуктивністю виявилися деревостани генетичних резерватів у Бритав-
ському лісництві ДП «Чечельницьке ЛГ» та Прибузькому лісництві ДП «Вінницьке ЛГ». 
Деревостани генетичних резерватів у Шендерівському лісництві ДП «Вінницьке ЛГ» та 

Літинському лісництві ДП «Хмільницьке ЛГ» низькоповнотні, мають найменшу частку 
дуба у складі та найбільшу кількість дерев з вадами й пошкодженнями. Саме вони викли-
кають особливе занепокоєння, оскільки висока частка дерев з пошкодженнями кори око-

ренка вказує на загрозу загибелі певної частки таких дерев у найближчому майбутньому і, 
відповідно, ще більшому зменшенню повноти деревостанів. 
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Glinska S. O., Savchuk L. K., Shtokalo S. S. Plant communities of basalt quarries of Rivne region. The 

article is devoted to one of the most interesting natural objects in Ukraine – Ivano-Dolinskaya deposit of basalt, 
which is widely known due to the development of the columnar jointing rocks. 

 

Справжнім багатством і природним дивом Волині є родовища базальтів, які мають 

стовпчасту окремість. До їх числа належить Івано-Долинське родовище, яке знаходиться в 
Костопільському районі Рівненської області. Воно розташоване безпосередньо на південь 
і південний захід від с. Базальтове. У геоморфологічному відношенні район розміщений у 

межах Волинського пасма, яке розділяє Волинське підняття, що знаходиться з півдня, та 
Пінські  болота,  які  простягаються  на  північ.  Внаслідок діяльності кар’єрів відбуваються 
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сукцесійні процеси. Вторинні сукцесії спрямовані на відновлення властивого даній місце-
вості угруповання після завданих ушкоджень. 

Метою дослідження є встановлення видової різноманітності рослинності на відвалах 

різного віку для з’ясування закономірностей перебігу вторинної сукцесії на цій території. 
Рослинність відвалів базальтового кар’єру № 4 Івано-Долинського родовища вивчалася під 

час маршрутних досліджень із закладанням тимчасових пробних ділянок розміром 10×10 м. 
У кар’єрі виявлено 9 видів дерев (Salix caprea L., Pinus sylvestris L., Populus tremula L., 

Salix cinerea L., S. fragilis L., Betula pendula Roth., Robinia pseudoacacia L., Quercus robur L. 

і Acer negundo L.) та 2 види чагарників (Genista tinctoria L. і Chamaecytisus ruthenicus Fisch.). 
У травостої зростають: Oenothera biennis L., Hypericum perforatum L., Papaver rhoeas L., 

Echium vulgare L., Medicado lupulina L., Taraxacum officinale Wigg., Polygonum hydropiper 

L., Erigeron canadensis L., Linaria vulgaris Mill., Tussilago farfara L., Artemisia absinthium L., 
Plantago lanceolata L., Asclepias syriaka L., Scrophularia nodosa L., Avena fatua L., Eguisetum 

arvense L., Daucus carota L., Artemisia vulgaris L., Melilotus albus Medic, Lupinus poliphyllus 
L., Trifolium repens L., Onopordom acanthium L., Plantago major L., Lotus arvensis Pers., 
Impatiens parviflora DC, Trifolium pratense L., Berteroa incana (L.) DC, Setaria viridis L., 

S. glauka L., Solidago virg-aurea L., Chenopodium album L., Elytrigia intermedia (Host) 
Nevski, Bidens tripartita L., Chamaenerion angustifolium L., Epilobium parviflorum Schreb., 
Amaranthus albus L., Turritis glabra L., Xanthium strumarium L., Cichorium intibus L., 

Carduus acanthoides L., Rhinanthus minor L., Carlina biebersteinii Bernh., Lepidium ruderale 
L., Senecio jacobaea L., Galium mollugo L., Artemisia campestris L., Campanula persicifolia L., 

Poa pratensis L., Campanula patula L., Centaureum erythraea Rafn., Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott, Silene vulgaris L., Alissum calycinum L., Campanula rotundifolia. 

На вологих ділянках дна кар’єру зростають: Phragmites communis L., Thypha latifolia L., 

T. angustifolia L., Alisma plantago L., Lythrum salicaria L., Lykopus europaeus L. 
Отже, відбувається поступове заліснення території та відновлення видів природної 

флори, характерної для Волинського Полісся. 
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Pidkhovna S. M. Age-old Trees of Bilche-Zolotetskyy Park Memorial of Landscape-Park Art in the 

modern stage of its development. The results of the study of age-old trees in the territory of Bilche-Zolotetskyy 

Park Memorial of Landscape-Park Art are presented. Sanitary and hygienic assessment of the current state of age-
old trees was fulfilled, major actions to preserve them were proposed. 
 

Старовинні парки є важливою складовою частиною нашої культурної спадщини.  
Значна частина  насаджень парків-пам’яток  садово-паркового мистецтва досягла граничного 
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віку та через відсутній догляд при експлуатації зелені насадження втрачають свої деко-
ративні й санітарно-гігієнічні властивості та вже не виконують відповідним чином свої 
функції. Тому потрібно ґрунтовно досліджувати сучасний стан парків та розробляти 

заходи щодо збереження існуючих вікових насаджень, оскільки вони мають велику есте-
тичну і символічну цінність, є живими свідками минулих століть [1–3]. 

Більче-Золотецький парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного 
значення, розташований у центральній частині с. Більче-Золоте Борщівського району 
Тернопільської області. 

Мета досліджень – провести інвентаризацію вікових дерев Більче-Золотецького парку, 
оцінити життєвий стан та запропонувати заходи щодо їх збереження. 

Проведена в Більче-Золотецькому парку інвентаризація й оцінка стану насаджень 

показала, що деякі з вікових дерев знаходяться на стадії всихання та відмирання, уражені 
хворобами і потребують термінових санітарно-оздоровчих заходів для їх порятунку і збе-

реження. 
У парку виявлено близько 80 дерев різних видів діаметром понад 80 см. До них слід 

віднестися з особливою увагою, забезпечити догляд і охорону. У перспективі ці дерева 

складуть фонд для визначення так званих дерев-патріархів та дерев-пам’яток з охоронним 
статусом, оскільки під охорону беруть вікові або своєрідні дерева, які відрізняються 
незвичайною красою, які зрослися в кількох місцях, дерева, що мають цікаву вигнуту 

форму, нарости або кілька (чотири і більше) стовбурів з однієї кореневої системи. 
Особливо цінні вікові екземпляри дерев із виявлених у Більче-Золотецькому парку, які 

відіграють важливу роль у загальній композиції парку: Tilia cordata Mill. (діаметр 115, 118, 
120, 120, 125 і 282 см), Fraxinus excelsior L. (105, 105, 108, 110, 110, 111 і 150 см ), Pinus 
strobus L. (64, 68, 72 і 84 см), Quercus robur L. (105, 107, 110, 115 і 120 см), Acer pseudopla-

tanus L. (102 і 130 см), Juglans nigra L. (132 см), Liriodendron tulipifera L. (88 см), Populus 
nigra L. (140 см), Aesculus hippocastanum L. (84 см), Gleditsia triacanthos L. (80 см), Styph-
nolobium japonicum L. (60 см). У найближчій перспективі вони повинні стати об’єктом 

розгляду на предмет надання деяким з них статусу ботанічних пам’яток природи. 
На надання природоохоронного ста-

тусу заслуговує унікальний екземпляр 

липи серцелистої, який вирізняється знач-
ними розмірами (282 см у діаметрі), ціка-

вою формою (чотиристовбуровість) і від-
мінним фітосанітарним станом (рисунок). 

Особливу увагу потрібно приділити 

віковим деревам Fraxinus excelsior, Tilia 
cordata, Quercus robur, Pinus strobus і 
Aesculus hippocastanum. Обрізання сухих 

та відмираючих гілок потребують 44 
дерева, пломбування дупел – 9 дерев, 

лікування пошкоджень кори і морозо-
боїн – 4 дерева. 

Більшість із них уражені грибами-

трутовиками, які викликають не завжди 
помітну зовні стовбурову гниль, котра, натомість, не просто ослаблює дерево фізіологічно, 
а й нівелює його механічну міцність. Такі дерева стають небезпечними для відвідувачів. У 

той  же  час  подібні  дерева  надають  неповторної  історичної  аури  та краси старовинним 

 
 

Раритетна вікова липа серцелиста 

в Більче-Золотецькому парку. 
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паркам. Тому пошкодження стовбурів слід своєчасно виявляти, усувати плодові тіла гри-
бів, пломбувати дупла. 

Вікові дерева надають естетичної привабливості Більче-Золотецькому парку, однак 

вони потребують проведення лікувальних і оздоровчих заходів методами сучасної арбо-
ристики. Територію навколо більшості дерев доцільно облаштувати легкою металевою ого-

рожею ажурного типу для зменшення рекреаційного навантаження на кореневі системи. 
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Filatova O. V., Filatov M. O., Lezhenina I. P., Markina T. Yu. Concerning the issue of studying the 

relation between the rare plant species and their pollinators on protected areas (Kharkiv region, Ukraine). 
For 30 years they conducted monitoring studies of angiosperms and bees that were related to them (Hymenoptera, 

Apoidea) at the territory of the botanical reserve «Ryazanova Balka». The research resulted in discovering a 
number of plant species listed in the Red Data Book of Ukraine. 247 bee species have been recorded, among 

which 25 species belong to the ones listed in Red Data Book and rare ones. They also analyzed the trophic 

relations of bee species. The long-term stability of the rare steppe flora and vegetation provides stability for the 

populations of the «Red Data Book» and rare species closely related to fodder plants. 
 

Кадастрова картка територій та об’єктів природно-заповідного фонду містить інформа-

цію про всі рідкісні види, що для неї властиві. Але досить часто обстеження проводяться в 
ті пори року, коли такі тварини, як комахи, мало присутні або зовсім відсутні. Тому часто 

територія отримує статус ботанічної, оскільки флора характеризується більшою сезонною 
стабільністю і доступніша для вивчення. 

Нами протягом 30 років вивчалася біота ботанічного заказника місцевого значення 

«Рязанова балка», що розташований у Харківському районі Харківської області та прилег-
лих до неї схилів яружно-балкової системи, вкритих рослинністю лучних степів. Основну 
увагу в цих дослідженнях ми приділяли видам покритонасінних рослин, а також пов’яза-

них з ними бджолиних (Hymenoptera, Apoidea). 
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Заказник «Рязанова балка» створений у 1998 р. на площі 10 га [2]. Він займає схили 
балкової системи східної, південно-східної, південної і західної експозиції. На плакорній 
верхній частині та на схилах південно-східної і південної експозиції представлені сухі 

варіанти лучних та чагарникових степів з домінуванням Festuca valesiaca Gaud., Poa 
pratensis L., Melica transsilvanica Schur, Stipa capillata L., Caragana frutex (L.) K. Coch., 

Chamaecytisus boristhenicus (Grun.) Klaskova. У західній частині наявні чагарникові зарості 
Prunus spinosa L., Rhamnus cathartica L., Acer campestre L., Rosa canina L. й інших видів. У 
нижній частині схилів в угрупованнях лучних степів починають домінувати мезофітні 

види, що характерно для суходільних луків. 
Фітосозологічна цінність заповідної території визначається поширенням раритетної 

фітобіоти. Значна частина «Рязанової балки» вкрита формацією Stipeta capillatae, що 

занесена до Зеленої книги України [1] й угрупованнями Crinitarieta villosae, що охороня-
ються на Харківщині. У складі раритетної флори занесені до Червоної книги України [3] 

Pulsatilla nigricans Störck, Stipa capillata L., Iris hungarica Waldst. et Kit. та регіонально 
рідкісні Anthyllis macrocephala Wend., Iris pumila L., Linum flavum L., Ornithogalum gussonei 
Ten., Ranunculus illyricus L., Salvia nutans L., S. pratensis L., Vinca herbacea Waldst. et Kit. [2]. 

У 90-ті рр. ХХ ст. територія поблизу заказника інтенсивно використовувалася для 
випасання худоби. Тоді ці території були вкриті угрупованнями, що знаходилися на стадії 
пасквільної дегресії з домінуванням Festuca valesiaca та значною участю бур’янів. Навесні 

задля покращення стану пасовищ рослинність щорічно випалювали. Ці пожежі поширю-
валися і на територію заказника, що впливало на стан рослинності й ентомофауни. 

На початку ХХІ ст. випасання повністю припинили, пожежі траплялися рідше. Прилег-
лі до заказника території поступово відновили типову для лучних степів флору. Тут за-
мість бур’янів зараз аспектують Phleum phleoides (L.) Karst., Trifolium alpestre L., T. monta-

num L., T. medium L., Centaurea orientalis L., Salvia nemorosa L., Jurinea arachnoidea Bunge, 
Phlomis pungens Willd., P. tuberosa L., Gypsophila paniculata L., Hypericum perforatum L., 
Filipendula vulgaris Moench., Vicia tenuifolia Roth., Veronica austriaca L., Thymus marscha-

llianus Willd. й інші. 
За період досліджень нами на заповідній території було виявлено 247 видів бджіл 

(Apoidea), які відносяться до 52 родів із 6 родин. На суміжних територіях, представлених 

дачними і садово-городніми ділянками, узбіччями полезахисних лісосмуг, полями  
сільськогосподарських рослин, смугами відчуження автодоріг та учбовим містечком 

ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, виявлено лише 128 видів із 35 родів. 70 видів з останніх пред-
ставлені бджолами-полілектами, які відвідують квіти рослин із багатьох родин. З рідкіс-
них видів, що занесені до Червоної книги України [4] та Харківської області [5], – це джме-

лі моховий (Bombus muscorum (Linnaeus, 1759)), глинистий (B. argillaceus (Scopoli, 1763)), 
ветеранус (B. veteranus (Fabricius, 1793)), а також ксилокопа звичайна (Xylocopa valga 
Gerstaecker, 1872). З видів оліголектів та монолектів зустрічалися лише ті, які пов’язані зі 

звичайними видами рослин, часто бур’янами, наприклад, спиральовуса бджола (Systropha 
planidens Giraud, 1861) на Convolvulus arvensis L., мохнонога бджола (Dasypoda hirtipes 

(Fabricius, 1793)) на Cichorium intubus L., гоплітіс крючкуватий (Hoplitis adunca (Panzer, 
1798)) на Echium vulgare L. 

Детальний аналіз кормових зв’язків видів бджіл, які були знайдені лише на заповідній 

території, з рослинами показав, що майже 80 % їх відносяться до оліголектів або  
монолектів. З таких видів у «Рязановій балці» були знайдені занесені до Червоної книги 
України та регіональних Червоних книг: на Boraginaceae – Colletes nasutus Smith, 1853, 

Andrena nasuta Giraud,  1863,  Epeolus schummeli  Schilling,  1849;  на  Fabaceae – Andrena 

https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
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aberrans Eversmann, 1852, Melitturga clavicornis (Latreille, 1806), Ammobatoides abdominalis 
(Eversmann, 1852); на Asparagaceae – Andrena chrysopus Perez, 1903; на Campanulaceae – 
Melitta melanura (Nylander, 1852) (=M. wankowiczi (Radoszkowski, 1891)), M. haemorrhoida-

lis (Fabricius, 1775); на Dipsacaceae – Dasypoda braccata Eversmann, 1852, Andrena margina-
ta Fabricius, 1776; на Primulaceae – Epeoloides coecutiens (Fabricius, 1775); на Linaceae – 

Hoplitis mocsaryi (Friese, 1895). 
Також слід відмітити знаходження таких дуже рідкісних, але не занесених до Червоних 

книг видів бджіл оліго- і монолектів, як Camptopoeum frontale (Fabricius, 1804), Andrena 

curvungula Thomson, 1870, A. paucisquama Noskiewicz, 1924, A. lathyri Alfken, 1899, Lasio-
glossum costulatum (Kriechbaumer, 1873), L. clypeare (Schenck, 1853), Melitta dimidiata Mora-
witz, 1876, M. budensis (Mocsary, 1878), Icteranthidium laterale (Latreille, 1809), Trachusa bys-

sina (Panzer, 1798), Lithurgus cornutus (Fabricius, 1787), Tetraloniella lyncea (Mocsary, 1879). 
Таким чином, наші дослідження показали, що багаторічна стабільність раритетної  

степової флори та рослинності забезпечує також стабільність існування популяцій «черво-
нокнижних» та рідкісних видів бджіл, тісно пов’язаних з кормовими рослинами. Тому 
практично в кожному степовому ботанічному заказнику слід очікувати значне різноманіт-

тя фауни бджолиних, для вивчення якого необхідні багаторічні стаціонарні дослідження. 
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Prykladivska T. R. Tarnawski arboretum is the unique protected territory at the Ivano-Frankivsk 

region. Dr. A.Tarnawski founded the health resort and park in Hutsul Kosow at the end of XVIII century. Now 
the arboretum is one of the oldest in this region and has the valuable collection with many large trees, notable 

Chamaecyparis lawsoniana, Ginkgo biloba, Pinus cembra, Pinus strobus, Liriodendron tulipifera, Magnolia 

acuminata. 
 

Винятково сприятливі кліматичні умови м. Косів, подібні до клімату Південного  
Тіролю в Італії, в тому числі й  найбільша кількість  сонячних днів  на території  Галичини, 
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переконали косівського повітового лікаря Аполінарія Тарнавського (Apolinary Tarnawski 
(1851–1943)) в доцільності заснування в цій місцевості лікарського закладу, який і було 
офіційно відкрито в 1893 р. З розбудовою нового кліматично-бальнеологічного курорту 

повставали не тільки вілли для проживання пацієнтів, лікувальні, спортивні та господар-
ські споруди, а також було започатковано створення великої території зеленої зони, яка в 

основному складалася із плодового саду та декоративного парку. Головним куратором і 
виконавцем садівничих і паркових робіт був Ян Кашиньський (Jan Jakub Kaszyński (1888–
1980)). За ініціативи А. Тарнавського він був направлений здобувати професійну освіту до 

сільськогосподарської академії в Дублянах (Akademia Rolnicza w Dublanach) біля Львова, 
після чого посів посаду головного садівника закладу [3]. 

Найстаріша частина дендрологічного парку, яка оточувала головні споруди курорту, 

була розбита на рівному плато в регулярному стилі й на даний момент зберігає  риси 
первісного геометричного планування. Тут висаджено найбільшу кількість особливо  

цінних і рідкісних деревних рослин, у тому числі екзотів та садово-декоративних форм. 
Частина посадок створювалася рослинним матеріалом старшого віку і сягала значних 
розмірів. 

При віддаленні від центральної частини парк поступово трансформується у фрагменти 
ландшафтного стилю з довільним розміщенням дерев на відкритих галявинах і відповідно 
меншою кількістю екзотичних видів. Складовою частиною паркової території був також 

невеликий розсадник з теплицею, де під пильним наглядом садівника перед висадкою до 
парку проходили адаптацію новоприбулі рідкісні рослини. 

За часів Другої Світової війни парк не зазнав суттєвих пошкоджень, а його сучасна 
дендрофлора значною мірою відображає асортимент часів заснування. 

У 1997 році основну частину Дендрологічного парку ім. А. Тарнавського площею 4,0 га 

внесено до переліку об’єктів природно-заповідного фонду України в Івано-Франківській 
області у статусі об’єкта місцевого значення (Охоронне зобов’язання № 46 від 18 лютого 
1997 р. на основі Розпорядження облдержадміністрації від 15 липня 1966 р. № 451). 

Дослідження дендрофлори парку [1; 2] показали успішність акліматизації переважної 
більшості екзотів, що безсумнівно було зумовлено унікальними кліматичними умовами 
місцевості: середня річна температура м. Косів становить +9 °С; середньомісячна темпера-

тура січня лише –5 °С, а липня +18 °С, і це при невеликій різниці денних і нічних темпера-
тур; сума активних температур становить 2200 °С (кількість днів з активною температу-

рою 160); тривалість безморозного періоду – 165 днів; тривалість вегетаційного періоду – 
195 днів; кількість опадів близько 800 мм на рік, у тому числі за вегетаційний період – 500 мм. 
Такі кліматичні умови сприяли тому, що більшість висаджених екзотів не тільки успішно 

акліматизувалася, але і досягла значних розмірів. 
За дослідженнями Р. В. Кармазіна [1], проведеними в 1959–1979 рр., на початку 60-х рр. 

ХХ ст. дендрофлора парку налічувала 119 таксонів, у тому числі 19 декоративних форм. 

Як найбільш успішно акліматизовані автором відзначені види приморського клімату з 
Північної Америки, зокрема, Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. – висота 13 м і 

діаметр 50 см, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Francо – висота 22 м і діаметр 57 см, 
Liriodendron tulipifera L. – діаметр при основі 98 см (і це рослини у віці 55–65 років). 
Значних розмірів досягали також інші північно-американські види: Pinus strobus L., Thuja 

occidentalis L., Magnolia acuminata (L.) L. Добре адаптувалися види зі Східної Азії, 
зокрема, Ginkgo biloba L., Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl., Chaenomeles 
japonica (Thunb.) Lindl. еx Spach, Magnolia kobus DC., Menispermum dauricum DC. (ліана 

сягала висоти 9 м).  Серед цінних  екзотів,  які були  відзначені  автором і  не збереглися до 
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наших днів, перш за все слід назвати Cupressus sempervirens L. і Pinus ponderosa Douglas 
ex Lawson et C. Lawson. 

Станом на 2017 рік парк ім. А. Тарнавського являє собою унікальну для умов Івано-

Франківщини дендрологічну колекцію з великою кількістю цінних екзотичних видів, які 
вражають значними розмірами. На жаль, деякі дерева не збереглися із причин не пов’я-

заних з умовами акліматизації, в тому числі і згадані вище кипарисовик Лавсона та  
псевдотсуга Мензіса. Але більшість тих, що зростають на даний час і складають кістяк цієї 
непересічної збірки, заслуговують на особливу увагу фахівців з інтродукції й акліматизації 

рослин. 
Серед найбільш цікавих представників колекції в першу чергу слід відзначити  

наступні: Ginkgo biloba (3 дерева діаметрами 48, 52 і 46×82 см та висотою до 20 м), 

Chamaecyparis lawsoniana (чисельні дерева діаметрами 20–52 см і висотою до 21 м), 
Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. «Filifera» (діаметр 32×54 см), Pinus nigra 

J. F. Arnold subsp. nigra (кілька дерев, найтовстіші діаметром 76–88 см і висотою 19–20 м), 
Pinus strobus (чисельні дерева діаметром до 68–104 см і висотою до 23 м), Thuja occiden-
talis (чисельні дерева діаметром до 36–48 см), Aesculus hippocastanum L. (дерева діаметром 

до 66 см і висотою до 19 м), Cornus mas L. (чисельні дерева, найбільші діаметри 22–26 см), 
Gleditsia triacanthos f. inermis (L.) Zabel (висота 16 м, діаметр 68 см), Liriodendron tulipifera 
(стовбур-трійчатка з діаметрами 38, 46 і 60 cм), Magnolia acuminata (діаметр 48 см), 

Phellodendron amurense Rupr. (стовбур-двійчатка з діаметрами 34 і 46 см), Platanus × his-
panica Mill. еx Münchh. «Acerifolia» (діаметри 28+30 см), Quercus rubra L. (діаметр 40 см), 

Tilia tomentosa Moench «Pendula» (діаметр найгрубшого дерева 100×132 см). Крім того, 
зростають також інші екзоти, серед яких Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco, Thuja plicata Donn ex D. Don, Tsuga canadensis (L.) Carrière, Ailanthus 

altissima (Mill.) Swingle, Fraxinus pennsylvanica Marshall, Magnolia × soulangeana Soul.-Bod. 
Не можна не згадати про представників аборигенної дендрофлори серед яких Abies 

alba Mill. (діаметр 62 см), Larix decidua Mill. (діаметри до 44 см), Pinus cembra L. (діаметр 

50 см), Pinus sylvestris L. (чисельні дерева діаметром до 66–72 см), Acer platanoides L. 
(діаметри до 56 см), Quercus robur L. (окремі діаметри до 100–148 см), Q. robur «Fastigiata» 
(діаметр 58 см), а також Picea abies (L.) H. Karst., P. abies «Virgata», Acer pseudoplatanus L., 

Fagus sylvatica L., Fraxinus excelsior L., Tilia cordata Mill. 
За останній період парк поповнився новими таксонами, в тому числі й такими цінними, 

як Cunninghamia lanceolata Hook., Thuja occidentalis «Ellwangeriana Aurea» і «Wareana 
Lutescens», Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc., Hibiscus syriacus L. 

Дендрологічна колекція парку ім. А. Тарнавського є не тільки окрасою й історико-

культурним надбанням м. Косів і його мешканців. Науково-практична вартість цього 
об’єкту виходить далеко за рамки «місцевого значення». Це унікальний матеріал і для 
теоретичних наукових досліджень, і для практичного впровадження цінних інтродуцентів 

у лісові та зелені насадження як західного, так й інших регіонів України. 
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Budzhak V. V., Chornej I. I., Tokaryuk A. I. Network map of the Prut-Dnister region as a basis for 

studying the dynamics of plant diversity. Using the MapInfo program, a Prut-Dnister region network card was 

created in the UTM coordinate system. The territory is divided into 328 squares 5 by 5 kilometers. This map is the 

basis for gathering information on the distribution of plants and plant communities. 
 

Прут-Дністерська височинна область (Західно-Український край Зони широколистяних 

лісів) простягається смугою завширшки від 15 до 50 км вздовж Дністровського правобе-
режжя більше як на 200 км. Її північні та східні межі проходять по долині р. Дністер, а 

південно-західна – по р. Прут. 
Регіон досліджень представляє собою природну одиницю з чітко вираженими природ-

ними межами, де сприятливі кліматичні й орографічні фактори стали причиною його 

сильної, але нерівномірної антропогенної трансформації. На сьогоднішній день природний 
рослинний покрив Прут-Дністерського межиріччя внаслідок сильного розчленування та 
нерівномірного розподілу по території має острівний характер за винятком Хотинської 

височини та крутих берегів р. Дністер. Крім того, наявність на цій території особливого 
карстового рельєфу сприяє формуванню локальних ізольованих угруповань і популяцій, 
які можна розглядати як осередки збереження та «консервації» фіторізноманіття. 

Територія Прут-Дністерської височинної області є своєрідним міграційним коридором, 
через який південні види вздовж Дністра і Пруту проникають у північні райони, а карпат-

ські – через Хотинську височину на рівнину і навпаки. При цьому Хотинську височину мож-
на розглядати і як своєрідний бар’єр на шляху міграції видів у меридіальному напрямку. Крім 
того, як зазначає Ю. Д. Клеопов [8], глибокі каньйоноподібні долини Дністра та його приток 

сприяли збереженню реліктових видів під час глобальних кліматичних змін у минулому. 
На сьогоднішній день вивченість флори і рослинності Прут-Дністерської височинної 

області має фрагментарний характер, що не дозволяє отримати цілісну характеристику 

про її рослинний покрив, а також оцінити ступінь синантропізації флори й рослинності. 
Прикордонне розташування регіону досліджень, наявність двох великих водних артерій, 

дає підстави розглядати цю територію як важливий складовий компонент у формуванні та 
розвитку загальноєвропейської екомережі. 

Одним з ефективних методів вивчення та моніторингу біорізноманіття на сьогодні є 

створення різноманітних баз даних з використанням широкого спектру програмних засо-
бів їх візуалізації у вигляді картографічних матеріалів. Починаючи з 2009 року [4] нами 
апробовано, доповнено й ефективно використовується метод створення сіткових карт-

основ для узагальнення хорологічної інформації про біорізноманіття національних  
природних парків та інших локальних територій [1–7] на основі принципів і методів, 
реалізованих в «Atlas Florae Europaeae» [9]. 

Сіткова карта Прут-Дністерської височинної області створена нами в системі UTM 
координат у  середовищі програми MapInfo,  ділить цю територію на 328 квадратів (5×5 км), 
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які повністю або частково її накривають (рисунок). Як свідчать отримані раніше результа-
ти [1–3; 5–7] цього цілком достатньо для попереднього узагальнення наявної інформації та 
виявлення необстежених ділянок («білих плям») на досліджуваній території. 

 

 
 

Сіткова карта території Прут-Дністерської височинної області (квадрати 5×5 км). 
 

Отже, використання сіткових карт дозволить систематизувати й узагальнити наявну 
хорологічну інформацію, а при використанні відповідних алгоритмів програми MapInfo [5; 

10] виявити місця найбільшої концентрації біорізноманіття на досліджуваній території. 
Крім того, створення такої бази даних і схематичних карт закладе основи довготривалого 
моніторингу фіторізноманіття, особливо в аспекті синатропізації та адвентизації досліджу-

ваної території. 
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ФІТОЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ РОДУ STIPA L. 

В ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ ДЕНДРОПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» 

Л. В. Калашнікова 
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Kalashnikova L. V. Сoenotical features of species of genus Stipa L. in еcological conditions of the 

dendrological park «Olexandria». Information about the collection of needle grasses in the dendrological park 

«Oleksandria» which has 6 species is given. One species is Stipa capillata L. of natural origin, the population is 
located in the northern boundary of the habitat and occupies an area of 1592 m2 on the slope of the steppe ecofiton 

of Paliy Mountain. From 2009 to 2016 the collection was replenished with 5 species: S. lessingiana Trin. et Rupr., 

S. pennata L., S. tirsa Steven, S. рulcherrima K. Koch, S. ucrainica Smirn., whose plants are rapidly developing, 

timely reach the generative state and produce similar seeds. 
 

Найважливішим завданням на об’єктах природно-заповідного фонду є організація 

контролю за станом природних та інтродукційних популяцій раритетних видів рослин. 
Важливим фактором збереження раритетного виду є характер ценотичного середовища, 
до якого він адаптувався і специфічні екосистемні зв’язки, тому стійке його існування 

можливе тільки в певному еколого-ценотичному середовищі [1]. 
У дендропарку «Олександрія» еколого-ценотичним середовищем для раритетних видів 

є залишки природних (діброва, степи, луки), антропогенно трансформованих і культурних 

фітоценозів. За останні роки середовище існування видів швидко змінюється завдяки 
мінливості клімату й антропогенному навантаженню, тому основною проблемою збере-

ження раритетного різноманіття є адаптація до цих змін. Також більшість рідкісних і 
зникаючих видів мають низьку конкурентну здатність, що призводить до того, що вони 
витісняються з умов екологічного і ценотичного оптимуму. 

У колекції дендропарку на даний час представлено 6 видів ковили. Згідно з розробками 
М. В. Клокова і В. В. Осичнюка [2] в Україні росте 29 видів ковили і всі вони включені до 
Червоної книги [4] з різним природоохоронним статусом. У новітньому зведенні судинних 

рослин України С. Л. Мосякін і М. М. Федорончук визнають самостійність за 27 видами та 
2 різновидностями [5]. На теперішній час найбільш ефективним методом збереження рід-

кісних і зникаючих видів ковили визнано метод охорони в мережі об’єктів природно-запо-
відного фонду [3]. 

Stipa capillata L. – центральноєвропейськоазіатський рівнинно-степовий вид. Росте на 

степових та кам’янистих схилах, узліссях, природоохоронний статус – неоцінений. Більш 
стійкий до пасовищного навантаження, ніж інші види роду. У дендропарку «Олександрія» 
природна популяція виду, який знаходиться на північній межі ареалу, займає на схилі 

степового екофітону Палієвої  гори площу 1592 м
2
,  чисельність сягає 2350 особин, більшість 
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із них є генеративними. Середня кількість на 1 м
2
 складає від 1,5 (на площі, яка заростає 

робінією псевдоакацією) до 5 особин. Цвітіння у S. capillata спостерігали у другій-третій 
декадах червня упродовж 12 днів. Дозрівання зернівок тривало 30–40 днів і закінчувалося 

в кінці липня – першій декаді серпня. Термін проростання насіння в умовах теплиці скла-
дав 20 діб. В умовах дендропарку природний степовий фітоценоз постійно підпадає під 

великий антропогенний пресинг: витоптування і майже щорічного випалювання унікаль-
ного трав’янистого покриву разом із ковилою, що призводить до порушення співвідно-
шення між репродукцією та виживанням паростків і молодих особин S. capillata. Але 

незважаючи на такі порушення, еколого-ценотичні умови трансформованих середовищ 
(залишки степового екофітону) сприятливі для вирощування інших видів ковили, тому до 
інтродукційного експерименту залучаються нові види і деякі з них формують інтродукцій-

ні популяції. 
Stipa lessingiana Trin. et Rupr. – причорноморсько-західносибірський рівнинно-степо-

вий вид. Росте на степових та кам’янистих схилах, природоохоронний статус – неоціне-
ний. У колекції дендропарку із 2009 р. (насіння отримали із заповідника Асканія-Нова). 
Біогрупу з 6 рослин висаджено до трансформованого степового екофітону (кв. 29), у віці 

двох років рослини досягли генеративного стану, цвітіння відбувалося в першій декаді 
червня, середня дата збору зернівок – кінець червня. В умовах дендропарку дає самосів і 
дуже повільно формує інтродукційну популяцію. Термін проростання насіння в умовах 

теплиці найдовший – 267 діб. 
Stipa pennata L. – центральноєвропейськоазіатський рівнинно-степовий вид. Зростає на 

степових та кам’янистих схилах, гранітних відслоненнях, узліссях, природоохоронний 
статус – вразливий. Біогрупу із 30 рослин (насіння отримано у 2009 р.) висаджено до 
степового екофітону (кв. 29), у віці двох років рослини досягли генеративного стану. 

Цвітіння спостерігали у другій декаді червня, яке тривало 10 днів. Період дозрівання 
зернівок тривав до середини серпня. Дає самосів і формує інтродукційну популяцію. 
Термін проростання насіння в умовах теплиці сягає 20 діб. 

Stipa tirsa Steven – європейсько-західносибірський рівнинно-степовий вид. Росте на 
степових схилах, узліссях і галявинах, природоохоронний статус – вразливий. До колекції 
залучений у 2009 р. Біогрупу з 11 рослин сформовано у степовому екофітоні (кв. 29). 

Зацвітав у третій декаді травня, середня дата збору насіння – 19 червня. Самосіву не дає, на-
сіння сходить тільки в умовах теплиці, термін проростання свіжозібраного насіння сягає 20 діб. 

Stipa рulcherrima K. Koch – євразійський степовий вид. Росте по схилах серед чагарни-
ків та на галявинах байрачних лісів, природоохоронний статус – вразливий. До колекції 
потрапив із природного місцезростання (Український степовий заповідник «Хомутов-

ський степ») у 2010 р. Вперше зацвів у трирічному віці, цвіте у другій декаді травня, пло-
доносить – у кінці травня – на початку червня. Самосіву не дає, інтродукційну популяцію 
не формує. Свіжозібране насіння, яке висівали в умовах теплиці в жовтні, сходило на  

початку квітня через 180 діб. 
Stipa ucrainica Smirn. – причорноморсько-понтичний компонент південних українських 

степів. Росте у степах, які формуються на південних чорноземах та каштанових ґрунтах, 
природоохоронний статус – неоцінений. До колекції залучений у 2016 р. На ділянці рідкіс-
них рослин (кв. 20) ростуть 5 рослин, які не досягли генеративного стану. 

Таким чином, на теперішній час колекція ковили дендропарку «Олександрія» нарахо-
вує 6 видів. Один із них (S. capillata) природного походження, популяція якого знаходить-
ся на північній межі ареалу. Із 2009 р. до 2016 р. колекцію поповнено 5 видами – S. lessin-

giana, S. pennata, S. tirsa, S. рulcherrima і S. ucrainica.  За результатами  досліджень встанов- 
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лено, що рослини інтродукованих видів швидко розвиваються, вчасно досягають генера-
тивного стану і продукують схоже насіння, а S. pennata і S. lessingiana в еколого-ценотич-
них умовах дендропарку притаманне природне насіннєве відтворення, тобто ці види є 

перспективними для збереження в колекції. 
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Glinska S. O., Shtokalo S. S., Nikitiuk Т. V., Sterenchuk V. M. Distribution of the plant species of the Red 

Data Book of Ukraine in the Kivertsi national park «Tsumanska Pushcha». New localities of 3 rare plant 

species were found in 2016–2017 during floristic surveys in the Kivertsi national park «Tsumanska Pushcha». 
Among them there are species listed in the Red Data Book of Ukraine: Lilium martagon, Cephalanthera 

damasonium, Epipactis helleborine. 
 

Вивчення особливостей сучасного поширення раритетних видів рослин, моніторинг 
їхнього стану та структури популяцій у межах Ківерцівського Національного природного 

парку «Цуманська пуща» є важливим завданням, без виконання якого існують високі ризи-
ки щодо ймовірності зникнення деяких рідкісних видів зі складу природної флори регіону. 

Метою дослідження є встановлення географічного поширення та структури популяцій 

раритетних видів рослин у межах Озерського природоохоронного відділення НПП «Цуман-
ська пуща». 

Дослідження проводилися у 2016–2017 рр. на постійних пробних ділянках площею 100 м
2
. 

При дослідженні виділяли чотири вікові групи особин: ювенільні (j), іматурні (іm), віргі-
нільні (v) і генеративні (g). Для аналізу динаміки самопідтримання популяції використано 

Ів – індекс відновлення як співвідношення кількості прегенеративних особин до кількості 
генеративних рослин. 

На території Озерського природоохоронного відділення зростають види з Червоної 

книги  України [1]  (Lilium martagon L.,  Cephalanthera damasonium  (Mill.)  Druce,  Epipactis 
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helleborine (L.) Crantz), регіонально-рідкісні види Волинської області (Astrantia major L., 
Melittis sarmatica L., Anemone sylvestris L.), рідкісні види в національному парку (Clematis 
recta L., Campanula persicifolia L.). 

Lilium martagon спорадично зростає на території НПП «Цуманська пуща» групами від 
5 до 100 особин із переважанням віргінільних рослин. Постійну пробну ділянку № 8 

закладено у кв. 38, вид. 14 зі складом насаджень 4Сз4Лп2Чш та Coryllus avellana L. з 
густим самосівом Quercus borealis Michx. у підліску. У трав’янистому покриві зростають 
Galium odoratum (L.) Scop. (10 %), Asarum europaeum L. (10 %), Viola reichenbachiana Jord. 

ex Boreau, Pulmonaria obscura Dum., Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, Majanthemum 
bifolium (L.) F. W. Schmidt. 

Популяція Lilium martagon характеризується лівостороннім віковим спектром з нез-

начною часткою іматурних (8), переважанням віргінільних (51) та генеративних (36) осо-
бин. Щільність популяції становить 95 ос/100 м

2
, індекс відновлення – 163,9 % (таблиця). 

 

Віковий спектр популяцій раритетних видів рослин 
 

Пробна 
площа 

Вид 

Віковий стан 
Щільність, 
ос/100 м2 

Індекс 

відновлення, 
% 

J Іm V G 

ос. % ос. % ос. % ос. % 

БП-7 Cephalanthera 

damasonium 

– – 1 2,4 8 19,0 33 78,6 42 27,3 

БП-7 Epipactis 

helleborine 

– – 1 12,5 2 25,0 5 62,5 8 60,0 

«У Па-

наса» 

Epipactis 

helleborine 

– – 1 3,1 4 12,5 27 84,4 32 18,5 

БП-8 Lilium 

martagon 

– – 8 8,4 51 53,7 36 37,9 95 163,9 

 

Cephalanthera damasonium спорадично поширена поодиноко та групами до 50 особин 

із правостороннім віковим спектром. Нами досліджено популяцію у кв. 38, вид. 14 на 
постійній пробній площі № 7 зі складом насаджень 9Лп1Чш+Сз+Дч, у підліску з Coryllus 

avellana L. і Euonymus europaea L. У трав’янистому покриві зростають Galium odora-
tum (10 %), Asarum europaeum (5 %), Melittis sarmatica L., Viola reichenbachiana, Convallaria 
majalis L., Polygonatum odoratum, Anemone nemorosa (L.) Holub, Ajuga reptans L., Pulmonaria 

obscura, Actaea spicata L., Majanthemum bifolium. 
Формується популяція Cephalanthera damasonium із правостороннім віковим спектром 

з піком на генеративних особинах (33); кількість іматурних (1) та віргінільних (8) рослин 

незначна. Щільність популяції становить 42 ос/100 м
2
, індекс відновлення – 27,3 %. 

Epipactis helleborine спорадично зростає на території національного парку групами від 

5 до 50 особин із правостороннім віковим спектром. Найчисельнішу популяцію виявлено 
біля Кемпiнгового рекреацiйного пункту «У Панаса» в березовому насадженні (10 Бп) 
віком 75–80 років. У трав’янистому покриві зростають: Poa pratensis L. (30 %), Rubus 

caesius L. (5 %), Equisetum arvense L., Euphorbia cyparissias L., Agrimonia eupatoria L., 
Fragaria vesca L., Geum urbanum L., Potentilla reptans L., Geranium robertianum L., Daucus 
carota L., Galium odoratum, G. aparine L., Melampyrum pratense L., Veronica chamaedris L., 

Plantago major L., P. lanceolata L., Glechoma hederaceae L., Prunella vulgaris L., Bellis pe-
rennis L., Stenactis annua Nees., Taraxacum officinale F. Web. ex Wigg., Dactilis glomerata L., 

Phleum pratense L., Urtica dioica L., Hieracium pilosella L., Melandrium album (Mill.) Garcke, 
Achillea submillefolium Klok. еt Krutzka, Epilobium parviflorum (Schreb.) DC. 
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Популяція Epipactis helleborine характеризується незначною часткою іматурних (1), 
віргінільних (4) та переважанням генеративних (27) особин. Щільність популяції стано-
вить 32 ос/100 м

2
, індекс відновлення – 18,5 %. 

У кв. 38, вид. 14 Epipactis helleborine досліджено на постійній пробній площі № 7. 
Популяція характеризується незначною часткою іматурних (1), віргінільних (2) та 

переважанням генеративних (5) особин. Щільність популяції становить 8 ос/100 м
2
, індекс 

відновлення – 60,0 %. 
Отже, на основі результатів вивчення сучасного стану популяцій раритетних видів на 

території Озерського природоохоронного відділення встановлено, що популяції Lilium 
martagon, Epipactis helleborine і Cephalanthera damasonium відзначаються чисельністю, є 
гомеостатичними, повностанними і добре адаптованими до еколого-ценотичних умов 

Волинського Полісся. 
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Belinska M. M., Jackubenko B. E., Churilov A. M., Kozak M. I. New findings of species of plants of the 

Red Book of Ukraine on the territory of NNP «Male Polissya». The article states the establishment of the 

national park «Male Polissya» in the north of Khmelnytsky. The following is a list of plant species of the Red 

Book of Ukraine, which were recently found on the territory of NNP «Male Polissya» and which were not 
previously provided for this territory. 
 

Національний природний парк «Мале Полісся» створений Указом Президента України 

№ 430 від 2 серпня 2013 р. на території Ізяславського та Славутського районів Хмельниць-
кої області з метою збереження, відтворення та раціонального використання природних 
ландшафтів малополіської частини Хмельницької області. Одними з важливих завдань 

національного парку є забезпечення охорони території, збереження генофонду рідкісних, 
занесених до Червоної книги України та типових видів рослин і тварин. Територія заповід-
ного об’єкта характеризується багатим і різноманітним флористичним складом, для якого 

притаманна значна раритетна складова. У межах НПП «Мале Полісся» зростає 19 видів 
рослин з Червоної книги України [3], а останнім часом виявлено ще два нові види – 
підсніжник білосніжний (Galanthus nivalis L.) і водяний жовтець плаваючий (Batrachium 

fluitans (Lam.) Wimm.), які раніше для території парку не наводилися. 

mailto:marinka-bg111@i.ua
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Унікальна та своєрідна природа Малого Полісся з давніх-давен привертала увагу 
науковців різних напрямків, зокрема ботаніків і геоботаніків. У зв’язку з тим, що до кінця 
ХVІІІ ст. Мале Полісся входило до складу Польщі, тому дослідженнями цієї території 

займалися польські науковці [1; 2]. 
Значний внесок у вивчення флори Малого Полісся зробила відомий ботанік України 

Т. Л. Андрієнко. Серед сучасних науковців, які досліджували та досліджують Мале Полісся 
в межах Хмельниччини, в тому числі територію НПП «Мале Полісся», злід зазначити 
Л. С. Юглічек, О. І. Прядко, О. Ю. Недоруб, В. М. Антосяк, Л. Г. Любінську, Л. С. Бала-

шова [2; 4; 5]. 
Мета нашої роботи – дати характеристику новим раритетним видам рослин НПП «Ма-

ле Полісся», описати умови та місцезростання. 

Дослідження проводилися у 2017 р. шляхом використання маршрутно-польових, фло-
ристичних і геоботанічних методів, опрацьована відповідна література. 

Місцезростання багатьох видів рослин, у тому числі й раритетних, залежать від едафіч-
них умов, гідрологічних, орографічних особливостей, геологічної будови, рослинного 
покриву території. Місцезростання знайдених нових раритетних видів у НПП «Мале 

Полісся» також залежать від цих чинників. 
Підсніжник білосніжний – європейсько-середземноморський вид на східній межі 

ареалу. У НПП «Мале Полісся» поширений на території гідрологічного заказника місцево-

го значення «Гнилий ріг» (кв. 28). Тут зростає у грабово-дубовому лісі (кл. Querco-Fagetea). 
Склад деревостану: 9Гз1Дз. Вік 50–60 років. У першому ярусі переважає граб звичайний 

(Carpinus betulus L.), у другому – дуб звичайний (Quercus robur L.). У підліску поодиноко 
трапляється бруслина європейська (Euonymus europaeus L.). У підрості поодиноко граб 
звичайний, в’яз шорсткий (Ulmus glabra Huds.), клен гостролистий (Acer platanoides L.). У 

трав’яному ярусі (проективне покриття 60–65 %) домінує анемона дібровна (Anemone 
nemorosa L.), зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum Huds.), медунка темна (Pulmonaria 
obscura Dumort.), копитняк європейський (Asarum europaeum L.) та інші. Тут також вияв-

лені окремі особини червонокнижного виду – цибулі ведмежої (Allium ursinum L.), які 
квітували (нове місцезростання на території НПП «Мале Полісся»). 

Водяний жовтець плаваючий – атлантично-сердньоєвропейський вид на східній межі 

ареалу. В Україні наводиться його місцезростання для Центрального Полісся (Житомир-
ська область). У НПП «Мале Полісся» виявлений вперше та поширений на території  

гідрологічного заказника місцевого значення «Голубе озеро» (кв. 4 і 5). Це багаторічна 
трав’яна, водна рослина, в якої стебла та листя занурені біля поверхні води. Стебла довгі, 
розгалужені. Листки довгі, сидячі, розсічені на ниткоподібні частки. Квітконоси несуть по 

одній квітці. Квітка 1–2 см діаметром, пелюстки білі, біля основи з жовтою плямою. На 
території озера водяний жовтець плаваючий поширений на мілководдях та формує чис-
ленні угруповання із рдеснимком плаваючим (Potamogeton natans L.). 

У ході дослідження в заказнику виявлено ряд регіонально рідкісних для Хмельниччини 
видів рослин, зокрема, латаття сніжно-біле (Nymphaea candida J. Presl.), а також нові види 

для НПП «Мале Полісся» – латаття біле (N. alba L.), ряска горбата (Lemna gibba L.). Відмі-
чені нові місця зростання їжачої голівки малої (Sparganium minimum Wallr.), росички круг-
лолистої (Drosera rotundifolia L.), плауна булавовидного (Lycopodium clavatum L.), вовчих 

ягід звичайних (Daphne mezereum L.), грушанки круглолистої (Pyrola rotundifolia L.). 
Загалом рослинний світ НПП «Мале Полісся» своєрідний, багатий та різноманітний, 

містить значну кількість раритетних видів, але для виявлення повного флористичного 

складу територія національного парку потребує подальшого дослідження й охорони. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
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Pototska S. А. Perspectives of the revival of the Chernihiv regional botanic garden. This article deals with 

the activity of Chernihiv Regional Botanic Garden in the period of its existаnce (1946–1963) studied on the lasis 

of the archivius materials. The reasons and stages of its decadence are given. The question of renewing of 
Chernihiv Regional Botanic Garden’s territory in the status of Regional landscape park. 

 

Актуальною і важливою є проблема збереження різноманіття флори, зокрема природ-
них й інтродукованих видів деревних рослин, що знаходяться під загрозою зникнення в 

результаті впливу антропогенних факторів. А тому збереження генофонду рідкісних видів 
набуває важливого значення як у системі природних територій і як спосіб їх колекціону-

вання та відтворення шляхом уведення їх у культуру або інтродукції в умовах наукових 
установ відповідного профілю в ex situ колекціях. 

Категорія ботанічний сад у сучасній природно-заповідній мережі Чернігівської області 

відсутня, а поновити її слід, з урахуванням умов і можливостей території м. Чернігів, зок-
рема регіонального ландшафтного парку «Ялівщина». 

На сучасному етапі РЛП «Ялівщина» відіграє важливу роль для підтримання стабіль-

ності екосередовища Чернігова та має значні різнопланові впливи на його в таких напрям-
ках, як ландшафтно-біоконсерваційному, біоміграційному, біоінформаційному, екомо-

дельному, соціальному, культурно-освітньому та пізнавальному. 
На основі аналізу архівних матеріалів нами розкривається діяльність Чернігівського 

обласного ботанічного саду, наводяться основні причини й етапи його занепаду, знищення 

та відновлення [1]. Історія досить фрагментарно залишила для нас факти тих подій. В 
одному з випусків «Праць Чернігівської губернської архівної комісії» перше згадування 
про «Ялівщину» датується 1672 роком та пов’язується з ім’ям власника млина, який зна-

ходився на річці Стрижень, – Василя Ялоцького. 
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У Чернігові існував ботанічний сад і саме в «Ялівщині». Так, у 1945 році місцевими 
керівними органами була підтримана ініціатива громадськості про створення ботанічного 
саду в Чернігові, який було відкрито в 1946 році у цьому урочищі. У 1946 році ботанічний 

сад займав площу 170 га, його колекція налічувала 480 видів рослин, 720 сортів декоратив-
них рослин [1]. У структурному складі цієї установи було 4 відділи. У 1949 році виконком 

обласної ради звертається із клопотанням підпорядкувати Чернігівський ботанічний сад 
Академії наук УРСР, зробивши філією Київського ботсаду. На початок 1956 року Черні-
гівський обласний ботанічний сад був єдиною науково-дослідницькою установою такого 

спрямування на Лівобережному Поліссі. Його відвідував М. Гришко – засновник цен-
трального ботанічного саду. Цього ж року на території саду вперше на Чернігівщині була 
створена база карликового садівництва на основі карликових форм яблуні з Лохвицької 

дослідницької станції. У «Довідці про діяльність ботанічного саду за 1956 р.» відмічалося, 
що було «…створено розсадник декоративних і плодово-ягідних деревинно-чагарникових 

видів і реалізовано 453 тис. садженців…» [1]. 
Протягом 1956–1960 рр. тут були розбиті липова, березова, кленова, катальпова, туєва 

алеї та створені цікаві ландшафтні композиції. У 1957 році Чернігівський ботанічний сад 

було об’єднано з господарством «Зеленбуд» м. Чернігів, що звузило напрямки його діяль-
ності, а в перспективі взагалі його знищило як наукову установу. У лютому 1964 р. місь-
кий ботанічний сад було трансформовано в контору зеленого господарства. 

28 березня 1964 р. Рішенням Чернігівського облвиконкому № 121 урочищу «Ялівщина» пло-
щею 83 га було надано природно-заповідний статус – пам’ятка природи місцевого значення. 

З 10 червня 1972 р. Рішенням Чернігівської обласної ради 83 га «Ялівщини» було від-
несено до категорії парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. 

28 вересня 1989 р. Рішенням Чернігівської обласної ради № 164 «Ялівщину», як парк-па-

м’ятку садово-паркового мистецтва місцевого значення (83 га), переведено в перелік об’єктів 
природно-заповідного фонду в категорії лісового заказника місцевого значення площею 7,2 га. 

23 березня 1992 р. Рішенням виконкому Чернігівської обласної ради № 56 з території 

лісового заказника «Ялівщина» вилучається 1 га і його площа стає 6,2 га. 
28 березня 2014 р. Рішенням виконкому Чернігівської облради урочищу «Ялівщина» 

було надано категорію регіонального ландшафтного парку (площа 168,7 га). На сучасному 

етапі на території колишнього ботанічного саду збереглися окремі екземпляри ряду екзо-
тів, зокрема бархату амурського, гледичії звичайної, черемхи Маака, ліщини ведмежої, 

кладрастіса жовтого, а алея з туї західної та катальпи частково зруйнувалась і заросла 
кленом американським. 

Склад дендрофлори урочища «Ялівщина» представлений 101 видом із 50 родів, 31 ро-

дини і 2 відділів. 
На території «Ялівщини» знаходиться агробіологічна станція Чернігівського націо-

нального педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка та Чернігівського обласного 

педагогічного ліцею (площа 2,6 га). Колекція деревних рослин налічує 227 видів, а трав’я-
нистих – понад 600. 

З метою підвищення наукового потенціалу, освітньо-естетичної цінності території 
агробіостанції нами запропоновано створення дендрологічної колекції. Створення арборе-
туму здійснено у два етапи: перший включав формування коніферетуму (з 2005 по 2009 рр.), 

другий – колекції екзотичних та високодекоративних деревних рослин (із 2009 р. до т. ч.). 
Нині колекція коніферетуму налічує 35 видів і 27 культиварів із 17 родів та 6 родин. 
Створена нами колекція арборетуму налічує 125 видів і 49 культиварів із 67 родів та 32 ро- 

дин. Вона нами щорічно поповнюється від 30 до 50 таксонів, у майбутньому планується на 
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цій території відновлення Чернігівського ботанічного саду. Деревні рослини привезено із 
провідних наукових ботанічних установ України, зокрема, Національного ботанічного 
саду імені М. Г. Гришка НАН України, Ботанічного саду імені акад. О. В. Фоміна Київ-

ського національного університету імені Тараса Шевченка, Сирецького дендропарку, Дер-
жавного дендрологічного парку «Тростянець» НАН України, садівничих фірм м. Чернігів 

та зібрано під час наукових експедицій по території України. В основу арборетуму покла-
дений систематико-ландшафтний принцип. При формуванні видового складу дендрофло-
ри арборетуму перевага надавалася високодекоративним, у тому числі рідкісним видам та 

таким, які потребують охорони. В експозиції арборетуму вирощуються види, включені до 
Червоної книги України, – Staphylea pinnata, Syringa josikaea, Taxus baccata. Результати 
біометричних спостережень, одержані нами протягом 2009–2017 рр. показали, що всі 

висаджені види і культивари деревних рослин досить добре акліматизувалися до природно-
кліматичних умов Чернігова. 

Створений арборетум підвищить показники інтродукованої фітобіоти даного регіону, 
сприятиме проведенню наукових досліджень і навчально-виховної діяльності та збільшить 
рекреаційний потенціал даної місцевості й відновлення на цій території Чернігівського 

обласного ботанічного саду. Але жодного документу про ліквідацію цього ботанічного 
саду до сьогодні в архівах не знайдено. 
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Beley L. M., Verediuk L. P. Crooked woodlands of Carpathian national nature park: distribution and 

main forest-valuation characteristics. Crooked woodlands on the territory of the park is spread over 1399,4 

hectares (4,1 %). They have a protected value and belong to the conserved zone. There are two centers of 

distribution – gorgansky and chornohirsky. They play important forest ecological and sozological role. 
 

Соснове криволісся на території Карпатського національного природного парку утворене 
сосною гірською (Pinus mughus Scop.), яка належить до родини Соснові (Pinaceae). Сучасний 

породний склад земель лісового фонду, вкритих лісовою рослинністю за переважаючими 
породами характеризується незначною перевагою цієї рослини на площі 1399,4 га (4,1 %) [1]. 

Вона поширена  окремими чагарниковими масивами в центральній (горганській) та півден- 
ній (чорногірській) частинах парку в межах висот 1450–1750 м н. р. м. й утворює зональ-
ний пояс гірськососнового криволісся. Ці ліси є захисними і віднесені до заповідної зони. 
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Північна межа ареалу гірськососнового криволісся знаходиться на північно-східних 
горганських схилах г. Хом’як (1542,1 м н. р. м) та г. Синяк (1665,2 м н. р. м). Тут переважають 
непрохідні середньовікові, пристигаючі зарості та молодняки. Окрема смуга ареалу гірсь-

кососнового криволісся простягається зі східних схилів Чорногірського хребта полонини 
Данциж до північно-східних схилів полонини Гомул, окрема – на південно-східному схилі 

полонин Заросляк і Пожижевська. Тут переважають непрохідні середньовікові та старовікові 
зарості. Також окрема смуга гірськососнового криволісся знаходиться на східних схилах 
полонини Гомул і г. Смотрич (1898,0 м н. р. м.), а також на північно-східних схилах г. Ребра 

(2001,1 м н. р. м.). Південна межа ареалу гірськососнового криволісся знаходиться у верхів’ї 
р. Погорілець (ліва притока р. Чорний Черемош) – східних схилах г. Піп Іван (2020,5 м н. р. м) 
та на північних схилах г. Шурин (1772,0 м н. р. м.) поблизу полонини Веснарка. 

Особливу цінність мають старовікові гірськососнові криволісся віком 150 і більше років. 
Загальна їх площа становить 25,4 га (1,3 % від площі всіх старовікових лісів парку). Територі-

альне поширення – у верхів’ї правих приток р. Женець; на південно-західному схилі правого 
берега р. Богдан; на північно-східному схилі лівого берега р. Вередівський (схили г. Хом’як). 

Лісівничо-таксаційна характеристика гірськососнового криволісся наведена на прикла-

ді тимчасової пробної площі (Женецьке ПНДВ: кв. 12, виділ 7, площа 0,5 га). Старовікове 
гірськососнове криволісся на кам’янистих розсипах. Непрохідні зарості сосни гірської. 
Склад криволісся – 10Сг. Середня висота – 1,5–3,5 м. Середній діаметр – 6,0–10,0 см. 

Повнота – 1,0. Запас деревини (визначений окомірно) – 60–80 м
3
/га. 

Гірськососнове криволісся в умовах дуже складного високогірного рельєфу місцевості 

виконує захисні функції та має величезне лісівниче, екологічне й cозологічне значення. 
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Ishchuk L. P. Taxonomic composition and phytosanitary condition of the genus Salix L. in Smotrych 

canyon. On the basis of the conducted research it was established that the flora of species of the genus Salix L. in 
the Smotrych Canyon consists of 7 species and one garden form. In the Smotrych canyon we identified 6 specific 

insect pests and 11 insect-polyphages on species of the genus Salix. However, they do not form an epiphytotium. 

The voluntary groupings in the lower reaches of the Smotrych River have a satisfactory phytosanitary condition 

and perform phytomeliorative, associal and landscape functions. 
 

Смотрицький каньйон належить до загальногеологічних пам’яток природи загально-

державного значення, а з 1996 р.  входить до  НПП «Подільські Товтри»,  який є осеред- 
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ком збереження ландшафтного і біологічного різноманіття та історико-культурної спад-
щини Поділля [5]. Бере початок Cмотрицький каньйон біля с. Голосків, простягається 
через м. Кам’янець-Подільський і закінчується в с. Цибулівка на території Кам’янець-

Подільського району. Площа каньйону 80 га. Нині територія каньйону перебуває в  
користуванні сільських громад сіл Голосків, Колибаївка, Панівці і УЖКГ м. Кам’янець-

Подільський та охороняється міжнародним правом згідно з Рамсарською конвенцією. 
Флора каньйону нараховує 350 видів судинних рослин, серед яких багато ендеміків,  
реліктів і рідкісних видів [6]. 

Мета наших досліджень – оцінка таксономічного складу та фітосанітарного стану 
корінних вербових угруповань Смотрицького каньйону. Об’єкт досліджень – автохтон-
ні види роду Salix L. у Смотрицькому каньйоні. Дослідження таксономічного складу 

проводили маршрутним методом на 20 пробних площах за загальноприйнятими мето-
диками [1]. Види роду Salix визначали за описами О. К. Скворцова [7]. Пошкодження 

вегетативних і генеративних органів верб визначали за описами А. І. Воронцова,  
Г. І. Воробйова та інших [3; 4]. 

Cмотрицький каньйон являє собою вузьку глибоку долину р. Смотрич із крутими 

схилами висотою до 50 м і виходами на денну поверхню унікальних силурійських вап-
няків. Рівень води коливається в межах 121–114 м над рівнем Балтійського моря [5]. У 
результаті проведених обстежень виділено 7 видів роду Salix і встановлено, що бореальні 

види займають в основному дуже вузьку прируслову частину р. Смотрич і представлені 
деревними (S. alba L., S. × fragilis L., S. pentandra L., S. caprea L.) та кущовими (S. trian-

dra L., S. cinerea L., S. purpurea L.) видами (рисунок). 
 

 
 

Таксономічна структура видів роду Salix у Смотрицькому каньйоні. 

 

У межах м. Кам’янець-Подільський також спостерігали на заплавній частині штучні 

насадження садової форми S. alba «Vittelina pendula». Деревні види зазвичай утворю-
ють лінійні угруповання на відстані до 20 м вздовж русла річки, а кущові представлені 
невеликими біогрупами на заплавних луках.  Серед деревних  видів у кількісному відно- 
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шенні найбільш часто трапляються S. alba і S. × fragilis серед кущових видів переважає 
S. triandra. Поряд з вербами у прируслових фітоценозах присутні Alnus glutinosa (L.) 
Gertn., A. incana (L.) Moench., Populus tremula L. та інвазійний вид Acer negundo L. У 

віковій структурі деревних видів роду Salix переважають 40–60-річні дерева, в яких 
зазвичай спостерігали пошкодження кори, лубу та скелетних гілок. 

А. А. Афонін [2] серед шкідників верби виділяв спеціалізовані види комах-шкідни-
ків, види-поліфаги, а також групу шкідників, які пошкоджують близький до верб рід топо-
ля (Populus L.). У результаті проведених обстежень нами виявлено на видах роду Salix 

у Смотрицькому каньйоні 6 специфічних шкідників і 11 комах -поліфагів (таблиця). 
Слід зауважити, що серед шкідників обох груп переважають листоїди, які становлять 
88,8 %. Однак, усі ці шкідники трапляються поодиноко, або невеликими групами і не 

утворюють епіфітотій. 
 

Характеристика шкідників видів роду Salix у Смотрицькому каньйоні 
 

Шкідник Місце пошкодження Вид верби Стадія шкідника 

Специфічні комахи-шкідники верби 

Aphrophora salicina (Goeze) молоді пагони S. alba, S. × fragilis, 

S. caprea 

личинки 

Yponomeuta rorellus (Hb.) листки S. pentandra, S. cinerea, 

S. caprea 

личинки 

Agrilus subauratus (Gebl.) листки S. pentandra, S. alba, 

S. × fragilis 

личинки, імаго 

Leucoma salicis (L.) листки S. triandra, S. purpurea, 

S. caprea 

личинки 

Chionaspis salicis L. молоді і старі пагони, 

кора, скелетні гілки 

S. caprea, S. purpurea личинки, імаго 

Rhabdophaga salicis 

(Schrank.) 

листки, молоді пагони S. caprea, S. purpurea личинки, імаго 

Комахи-поліфаги, шкідники верби 

Capnodis tenebrionis (L.) кора, луб, листки S. pentandra, S. alba, 
S. × fragilis 

личинки, імаго 

Agrilus viridis (L.) кора, луб, листки S. pentandra, S. аlba, 
S. × fragilis, S. caprea 

личинки, імаго 

Phalera bucephala L. бруньки, листки S. caprea, S. triandra, 
S. cinerea 

личинки 

Malacosoma neustria (L.) бруньки, листки S. caprea личинки 

Euproctis chrysorrhoea (L.) бруньки, листки S. caprea, S. triandra личинки 

Ocneria dispar (L.) листки S. triandra, S. purpurea личинки 

Scotia ypsilon Rott. листки S. triandra личинки 

Scotia exclamationis L. листки S. triandra, S. purpurea личинки 

Scotia segetum (Schiff.) молоді рослини S. cinerea личинки 

Tetranychus urticae Koch. листки S. cinerea, S. purpurea імаго 

Chrysomela vigintipunctata 

(Scop.) 

листки S. × fragilis, S. triandra личинки, імаго 

 

Таким чином, на території Смотрицького каньйону представлено 7 видів роду Salix, 
на яких виявлено 6 специфічних видів комах-шкідників цього роду й 11 видів комах-

поліфагів. Санітарний стан вербових угруповань задовільний. Вербові угруповання в 
пониззі р. Смотрич виконують фітомеліоративну, созологічну та ландшафтну функції. 
Поряд з цим нами встановлено значний  антропогенний  вплив  на екосистему Смот- 
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рицького каньйону, зокрема забруднення русла і прируслової частини річки побутовим 
сміттям. Особливо гостро ця проблема типова для м. Кам’янець-Подільський. 
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Lisova N. O. Ecological and Coenotic Analysis of the Flora of the National Park «Kremenets 

Mountains». There was conducted an ecological and coenotic analysis of the flora in the National Park  

«Kremenets Mountains». There was identified the following flora cenotypes: boreal, nemoral, meadow, meadow-

steppe, steppe, calcipetrophilous, psammophilous, xerophytic-shrubby, hygro-hygropaludicole, agroruderal. A 

number and proportion of florocenotyps have distinct features of the forest-steppe as a part of the meadow-steppe, 
steppe and calcipetrophilous groups a significant amount of relic and endemic native floroсenoelements. There is a 

significant part of agroruderal floroсenotyp, indicating a significant synanthropization of flora. 
 

Еколого-ценотичний аналіз дає можливість пізнати особливості та приуроченість 
певних груп природних видів до тих чи інших ценоекологічних ніш, показати перевагу 

певних флороценоекологічних комплексів, їх взаємопроникнення, генезисні особливості 
формування певної флори. 

Стаціонарні дослідження проводили на найбільш цікавих та типових, щодо фіторізно-

маніття, ділянках гір: Дівочі скелі, Страхова, Маслятин, Черча, Замкова, Божа. Основними 
методами дослідження були: морфолого-географічний та еколого-фітоценотичний опис 
видів і рослинних угруповань. Визначення видового складу та номенклатура латинських 

назв подана згідно «Определителя высших растений Украины» [2]. Еколого-ценотична 
характеристика флори та рослинності наведена за Б. В. Заверухою [1]. 

На території національного природного парку «Кременецькі гори» нами виділено такі 
флороценотипи: бореальний, неморальний, лучний, лучно-степовий, степовий, кальце-
петрофільний, псамофільний, ксерофітно-чагарниковий, гігро-гідроболотний, агроруде-

ральний. 

http://afonin-59-salix.narod.ru/salix06040203.htm
http://afonin-59-salix.narod.ru/salix06040203.htm
http://tovtry.com/ua/index.html
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Бореально-лісовий флороценотип об’єднує 41 вид (5,0 %). Для нього характерні  
голарктичні види, які мають ареали, пов’язані зі світлими хвойними і частково мішани-
ми хвойно-широколистяними лісами: Pinus silvestris L., Juniperus communis L., Rumex 

acetosella L., Calluna vulgaris (L.) Hull., Orthylia secunda (L.) House., Pyrola media Sw., 
P. rotundifolia L., Jasione montana L. та інші. 

Найбільш чисельний неморально-лісовий ценотип, який нараховує 239 (29,0 %) 
флороценоелементів: Quercus robur L., Fagus sylvatica L., Carpinus betulus L., Betula 
pendula Roth., B. klokovii Zaverucha, Corylus avellana L., Asarum europaeum L., Stellaria 

holostea L., Anthyrium filix-femina (L.) Roth., Dryopteris filix-mas (L.) Schott., Anemone 
nemorosa L., Hepatica nobilis Mill., Actaea spicata L., Clematis recta L., Rumex sylvestris 
(Lam.) Wallr., Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, Lunaria rediviva L., Dentaria 

glandulosa Waldst et Kit., Euphorbia amygdaloides L., Astragalus glycyphyllos L., Astrantia 
major L., Laserpitium latifolium L., Atropa bella-donna L., Scopolia carnioliсa Jacg., 

Betonica officinalis L., Lilium martagon L., Convallaria majalis L., Carex pilosa Scop., Poa 
nemoralis L. та інші. Цей флороценотип відрізняється певною гетерогенністю, яка є  
типовою для дубово-грабових, дубових і букових лісів. 

Лучний флороценотип представлений 123 (14,9 %) флороценоелементами. Тут  
майже відсутні реліктові й ендемічні види, проте є багато широкоареальних видів  
помірноширотного типу, переважно голарктичного та палеарктичного характеру:  

Equisetum pratense Ehrh., Herniaria glabra L., Coronaria coriacea (Moench.) Schischk., Poly-
gonum bistorta L., Lysimachia nummularia L., Lathyrus pratensis L., Geranium pretense L., 

Centaurea jacea L., Hieracium umbellatum L., Bromus mollis L., Agrostis stolonifera L., 
Phleum pratense L., Festuca pratensis Huds., Poa trivialis L., P. pratensis L. та інші. Даний 
флороценотип обумовлений малою площею лук, значні території колишніх лук розора-

ні, частина їх перетворена на пасовища. 
Лучно-степовий флороценотип включає 115 (13,9 %) флороценоелементів. Тут 

наявні види переважно лісового та степового зональних типів: Ranunculus auricomus L., 

Thalictrum flavum L., Dianthus andrzejowskianus Zapal., Helianthemum nummularium (L.) 
Mill., Potentilla patula Waldst., P. argentea L., Filipendula vulgaris Moench., Medicago 
procumbens Bess., Trifolium dubium Sibth., Polygala comosa Schkuhr., Galium verum L., 

Onosma subtinctoria Klok., Verbascum thapsus L., Veronica incana L., Salvia dumetorum 
Andrz., Campanula sibirica L., Poa angustifolia L. та інші. 

Степовий флороценотип малочисельний і налічує 18 (2,2 %) видів. Він складається 
переважно з медитеральних і понтичних ценоелементів: Euphorbia seguieriana Neck., 
Asperula cynanchica L., Polygala podolica DC., Trinia multicaulis Schischk., Aster amellus L., 

Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski, Stipa cappilata L., S. pennata L. та інші. 
Кальцепетрофільний флороценотип об’єднує 34 (4,1 %) види. Він представлений флоро-

ценоелементами крейдяних, вапнякових, гіпсових відслонень і степових угруповань: 

Asplenium ruta-muraria L., Minuartia aucta Klok., Helianthemum canum (L.) Baumg., 
Aurinia saxatilis (L.) Desv., Alysum gmelinii Jord., A. calycinum Stapf., Euphorbia volhynica 

Bess. ex Szaf., Kulcz., Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C. B. Lehm., Sedum acre L., 
Anthyllis schiwereckii (DC) Blocki, Galium exoletum Klok., G. besseri Klok., Salvia creme-
necensis Bess., Allium strictum Schrad. та інші. 

Псамофільний флороценотип нараховує 19 (2,3 %) видів – це рослини піщаних 
відслонень: Gуpsophila paniculata L., Cardominopsis arenosa (L.) Hayek, Potentilla arena-
ria Borkh., Astragalus onobrychis L., Thymus serpyllum L., Onobrychis arenaria (Kit.) DC., 

Verbascum densiflorum Bertol. та інші. 
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Ксерофітно-чагарниковий флороценотип представлений 18 (2,2 %) видами: Spiraea 
media Franz. Schmidt, Crataegus praearmata Klok., C. lipskyi Klok., Rosa livescens Bess., 
R. czackiana Bess., R. jundzillii Bess., Cerasus fruticosa L., Padellus mahaleb (L.) Mill., 

Prunus stepposa Kotov. та інші. 
Гігро-гідроболотний флороценотип нараховує 53 (6,4 %) флороценоелементи:  

Ranunculus sceleratus L., Caltha palustris L., Potentilla erecta (L.) Raeusch., Filipendula 
denudata (J. et C. Presl) Fritsch., Lythrum salicaria L., L. virgatum L., Veratrum lobelianum 
Bernh., Juncus geniculatus Schrank., J. inflexus L., Molinia carеulea Maench. ex Steud., 

Phragmites australis Trin. ex Steud., Acorus calamus L. та інші. Даний флороценотип 
включає переважно типові види осокових і трав’янисто-осокових боліт. 

Агрорудеральний флороценотип сформований із сегетальних і рудеральних рослин, 

нараховує 165 (20,0 %) флороценоелементів: Fumaria officinalis L., F. parviflora Lam., 
Atriplex prostrata Boucher., Sinapis arvensis L., Thlaspi arvense L., Erysimum cheirantho-

ides L., Euphorbia helioscopia L., Erodium cicutarium (L.) Her., Lycopsis arvensis L., Nonea 
pulla (L.) DC., Strophiostoma sparsiflora Turez., Solanum nigrum L., Mentha arvensis L., 
Carduus crispus L., Cirsium oleraceum (L.) Scop., Urtica dioica L., Bromus secalinus L., 

Setaria pumila (Poir.) Schult., S. viridis (L.) Beauv. та інші. 
Отже, як кількість, так і співвідношення флороценотипів мають чітко і яскраво вира-

жені лісостепові риси. У складі лучно-степових, степових і кальцепетрофільних угру-

повань НПП «Кременецькі гори» є значна кількість реліктових та ендемічних абориген-
них флороценоелементів. На досліджуваних територіях спостерігається значна частка 

агрорудерального флороценотипу, що свідчить про значну синантропізацію флори. 
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Karpenko Yu. O. The action plans for the protection of rare species as models of multidimensional 

protection of phytodiversity (for example Mezinsky NNP). The proposed model of conservation of Allium 

ursinum within the territory of the Mezinsky NNP can be used for other environmental institutions in the 

conditions of the Left Bank Polissya and Forest-steppe and will advocate for the management of plans for the 
protection of other ephemerides. 

 

Загальна площа території Мезинського НПП становить 31035,2 га. Східною межею 
національного  парку  є р. Десна  та частково  її заплава,  що примикає  до меж Сумської 
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області. Північно-західна межа заповідного об’єкта пролягає серед агроландшафтів, 
головним чином, вздовж автодороги між населеними пунктами Покошичі – Понорниця. 
Південно-західна межа Мезинського НПП – вздовж автодороги Понорниця – Короп. 

Загальна довжина меж по периметру парку становить 118,5 км. 
Природна рослинність на території Мезинського НПП не зазнала значних змін у резуль-

таті антропогенних впливів. Ценотична різноманітність становить понад 50 рослинних 
асоціацій. Лісистість території парку становить 38 %, під луками зайнято 16 %, болота-
ми – 1 %, водоймами – 3 %. Вододільні простори розорані і зайняті під сільськогоспо-

дарські угіддя (35 %), під забудовами і дорогами знаходиться 7 % площі території парку. 
Особливістю рослинності Мезинського НПП в цілому є те, що вона характеризується 
значною різноманітністю та комплексністю, відсутністю великих площ, зайнятих  

однорідною рослинністю та поширенням раритетних видів, що зосереджені перважно в 
центральній і східній частинах парку. 

Різнорівнева раритетна компонента флори судинних рослин Мезинського НПП 
складає 20 видів (крім видів регіональної охорони). Так, на території національного  
парку виявлено 16 видів судинних рослин (переважно представники вищих спорових  

судинних, орхідні), занесених до Червоної книги України. У додаток І до Бернської 
конвенції занесено 3 види фітобіоти, виявлених на території парку. Це водяний горіх 
плаваючий (Trapa natans L.), сальвінія плаваюча (Salvinia natans L.) і юрінея 

волошковидна (Jurinea cyanoides (L.) Reichend). З Європейського червоного списку в 
Мезинському НПП відмічено 3 види: щавель український (Rumex ucrainicus Fisch. ex 

Spreng), глід український (Crataegus ucrainica Pojark.) і козельці українські (Trapogon 
ucrainicus Artemcz.). 

Розробка планів дій щодо збереження раритетного фіторізноманіття є важливою 

складовою його охорони, яка включає не тільки варіант статистики (наявності або  
відсутності виду), але і передбачає систему заходів, спрямованих на збереження,  
відтворення та моніторинг стану популяцій відповідних видів на природно-заповідній 

території. 
В якості модельного об’єкта для розробки планів дій щодо збереження та  

відтворення популяцій нами вибрано середньоєвропейський гірський вид – цибулю 

ведмежу (Allium ursinum (L.)), яка занесена до Червоної книги України і є пізньовесня-
ним ефемероїдом. 

Специфіка умов зростання, інтенсивне природокористування, знищення в минулому 
природних лісових ділянок внаслідок суцільних рубок лісів, осушувальна меліорація, 
зрізання листя та надмірне витоптування у процесі заготівлі як харчової та лікарської 

сировини призвели до обмеження місць зростання даного виду та скорочення площ 
його популяції. 

Цибуля ведмежа або черемша – багаторічна цибулинна трав’яниста рослина з роди-

ни Цибулеві (Alliaсеае). Відомо до 600 видів цибулі, які поширені в Північній півкулі. 
На відміну від інших видів цибуля ведмежа має ланцетну пластинку, яка звужується в 

черешок. Цибулини подовжено-конічні, довжиною до 4,5 см і діаметром близько 1 см, 
покриті сірими сухими лусками, сидять на короткому кореневищі. 

Цибуля ведмежа належить до так званих ефемероїдів. До такої категорії відносять 

рослини, які рано починають вегетацію і рано її закінчують, але при цьому не відми-
рають, а зберігаються до наступного сезону у вигляді підземних органів. Цибуля ведме-
жа – типовий ефемероїд. За 1,5–2 весняні місяці вона встигає розвинути листя, «вигна-

ти» стебло з суцвіттям,  відцвісти і дати  стигле насіння. До кінця червня надземна  
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частина повністю відмирає, життя рослини зберігається тільки в цибулинах, що відпо-
чивають до наступної весни. 

Підставою для розроблення менеджмент-плану щодо охорони і відновлення цибулі 

ведмежої в Мезинському НПП є те, що досліджувана рослина є реліктовим східноєвро-
пейським видом, занесеним до Червоної книги України (категорія ІV – неоцінений). У 

Мезинському НПП зустрічається на території «Рихлівської дачі», де локалітет займає 
дуже малу площу (в основному це окремі особини або в кількості 3–5) та на північних 
околицях с. Будище, де локалітети більш чисельні та займають більшу площу (представ-

лені від кількох десятків до кількох сотень особин). 
План дій щодо охорони цибулі ведмежої включає ряд заходів для поліпшення збере-

ження виду та його локальних популяцій. 

1. Першим етапом у процесі організації заходів щодо поліпшення збереження цибу-
лі ведмежої є інвентаризація всіх місцезнаходжень виду на території Мезинського НПП 

на основі матеріалів гербаріїв, даних літературних джерел та польових експедиційних 
досліджень. У масштабах території національного парку потрібно проводити з обов’я-
зковим використанням ГІС-технологій та з поступовим формуванням бази даних сто-

совно якомога більшого числа популяцій. Така база повинна включати відповідні відо-
мості по кожній з виявлених популяцій: координати (зафіксовані з допомогою GPS); 
площу популяцій; чисельність; вікову структуру; ценотичну характеристику місцезро-

стання; характер господарської діяльності, яка здійснюється на території, де знаходить-
ся популяція; основні загрози існуванню популяції; заходи, які здійснювалися для підтри-

мання популяції; результати моніторингу за станом популяції. 
2. За результатами інвентаризації можна достовірно встановити динаміку кількості 

місцезнаходжень та вектор її змін. 

3. Необхідна заборона збору особин виду та їхнього продажу. 
4. Необхідно здійснювати постійний моніторинг стану популяцій (чисельність, віко-

ва та віталітетна структура) для своєчасного вжиття активних заходів охорони. 

5. Доцільно здійснювати штучне розведення на модельних штучних ділянках з 
наступним розселенням у природних умовах на території Мезинського НПП. У розсад-
нику необхідно створити ділянку зі штучного розмноження виду. У подальшому з  

використанням посадкового матеріалу, одержаного з модельних ділянок, бажано ство-
рити інтродукційні популяції у складі фітоценотичних експозицій; насіння рослин мож-

на використовувати для реінтродукції у природні умови. 
6. Для поліпшення збереження виду необхідне забезпечення оптимальних умов його 

зростання у природних умовах через зниження чи повне призупинення дії негативних 

факторів, підвищення екологічної свідомості та відповідальності населення, запроваджен-
ня біологічного управління стану угруповань за участю цього рідкісного виду задля  
покращення стану популяції. 

7. Доцільним є також проведення роз’яснювальної роботи серед населення – бесіди і 
лекції у школах, випуск листівок, публікації у пресі, підготовка спеціальних передач на 

телебаченні. 
Таким чином, запропонована модель збереження цибулі ведмежої в межах території 

Мезинського НПП може бути використана для інших природоохоронних установ в  

умовах Лівобережного Полісся і Лісостепу та стане основою для розробки менеджмент 
планів охорони інших ефемероїдів. 
 

 



 
ЗООБІОТА ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ, 

ПРОБЛЕМИ ЇЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ, 

ОХОРОНИ ТА ВІДТВОРЕННЯ 

 
 

 

 
NEW SCIARID (DIPTERA, SCIARIDAE) FINDINGS FROM 

THE DNIESTER RIVER VALLEY 

A. I. Babytskiy1, O. A. Zuieva2 
1
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, UKRAINE 

andriybabytskiy@gmail.com 
2
Open International University of Human Development «Ukraine», UKRAINE 

o.a.zuieva@gmail.com 

 
Babytskiy A. I., Zuieva O. A. New sciarid (Diptera, Sciaridae) findings from the Dniester River Valley. 

The information about new findings of sciarid species from the territories of Dniester River Valley is provided. 

The distribution of the species in the biotopes is analyzed and the species spreading through the territory of 

Ukraine is shown. 
 

Sciarids (Diptera, Sciaridae) – are small mainly dark colored insects (imagoes) that belong to 
Mycetophyloidea superfamily, also known as dark fungus gnats. Their larvae develop in plant 
remains where feed on detritus and fungal hyphae that permeate this substrate. Forests and wet 

meadows are typical biotopes occupied by sciarids. The spreading of black fungus gnats is 
cosmopolite excluding Arctic and Antarctica. The world fauna includes approximately 2300 
sciarid species from 83 genera [4]. In Europe 32 genera and 673 sciarid species are registered [2]. 

Current list of black fungus gnat species recorded in Ukraine consists of 83 species from 20 
genera (72 species from 19 genera are known from literature and 11 species from 5 genera  
including 1 new genus was identified in Ukraine for the first time). 

The comprehensive faunistic investigation of sciarids in Ukraine was not carried out before. 
These gnats were studied only in Crimea by V. Bukowski and F. Lengersdorf (1930s) and in 

Transcarpathia by B. Mamaev and N. Krivosheina (1960s). From other Ukrainian regions, only a 
few findings of sciarids are known. 

Sciarids fauna of the Dniester River Valley remains unstudied. In literature, there are only few 

mentions of sciarids in this region. Frank Menzel and Werner Mohrig describe massive migration 
of sciarid larvae united in huge wormlike groups on the outskirts of Lviv city and on the bank of 
Dniester River [3]. Pnyxia scabiei (Hopkins 1895) is mentioned by Osmola on the territory of 

Western Ukraine (excluding Carpathians) [7] that includes the region of our interest. 
Nevertheless, no specific locations in the Dniester River Valley were identified for this species. 

Within the research of sciarids ecological and chorological peculiarities in Ukraine, we 
collected imagos in appropriate biotopes of Dniester River Valley during 2015 and 2016. Sciarid 
imagos  were  collected  by the  method of  non-accounting  mowing  with  entomological net and 
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with exhauster, placed in 5 ml vial with 70 % ethanol. Fixed sciarids were dehydrated initially in 
96 %, than in absolute ethanol and mounted on slides in Euparal [5]. 

Up to now, we have mounted and identified 8 male sciarids imago specimens belong to the 7 

species from the biotopes of Dniester River Valley. All this findings are new for the mentioned 
region; 3 of the species are new for Ukraine and for 4 of other the data on their chorology in 

Ukraine was expanded by detection of new localities. 
Sciarid imagoes were found in three different biotopes. 
1. Wet high grasses biotopes (E 1.13) [6]. The material was collected on the outskirts of 

Hlushka village of Zalishchyky district, Ternopil region on 13. July 2015. Habitat is hortobium – 
coastal grass communities along a cascade of ponds. Wet coastal meadow with high motley grass 
(up to 1.5 m high) with domination of Persicaria sp. One sciarid species new for Ukrainan 

entomofauna was identified. 
2. Neutralphilous beech forest of West Podolia (G 1.222) [6]. The material was collected on 

the border of Podolia zone on the Dniester River’s left bank, near Nezvysko village, Horodenka 
district, Ivano-Frankivsk region, in the forest with domination of Fagus sylvatica L. and addition 
of Abies alba Mill., T. cordata, Q. robur, A. platanoides and other. In this biotope, sciarid imagos 

were collected around the spring channel on the herpetobium and dendrobium. Four sciarid 
species were found, one of them is new for Ukraine; other three are detected in the Dniester River 
Valley for the first time, they are: Zygoneura sciarina Meigen, 1830, Schwenkfeldina carbonaria 

(Meigen 1830) and Sciara hemerobioides (Scopoli, 1763) [1]. 
3. Grasses after forest biotope (E 4.13) [6]. The material was collected on the border of 

Podolia zone on the Dniester River’s left bank, near Nezvysko village, Horodenka district, Ivano-
Frankivsk region, in the cereal ecotone meadow located near neutralphilous beech forest in West 
Podolia. From the forest side, the meadow borders on wet high grasses formed by Urtica dioica 

L., Aegopodium podagraria L. and other Apiaceae. Herb projective cover in the meadow is 
dense, up to 70–100 %, the dominant species are Poa sp. and Trifolium medium L. with addition 
of Plantago major L., Taraxacum campylodes G. E. Haglund and other. Two sciarid species are 

recorded in the biotope: Corynoptera membranigera (Kieffer, 1903) and one species new for 
Ukraine. 

Thus, 7 sciarid species from 3 biotope types were detected in the Dniester River Valley. Three 

of the species are new for Ukraine and are known only from the Dniester River Valley, four other 
are registered in different Ukrainian regions. All of found species are confined to wet forest and 

meadow biotopes. 
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Bachynskyi A. I., Kanarskyi Yu. V. Investigations upon Heterocera (Lepidoptera) of the Zalishchytske 

Prydnistrovja region. The studies upon Lepidoptera, Heterocera of Zalishchytske Prydnistrovja (W Podillia 
uplands) has begun since 1860s. The most investigation activities there were presented by Polish naturalists at 

1867–1939. According to references the fauna of this region has contained with 659 Heterocera species. Recently 

finds of unknown before for the area Heterocera species are evidences of incomplete studying level of the region 

in ecology-faunistical aspect. 
 

Вищі різновусі метелики (Heterocera) – велика група комах, представники якої доміну-

ють в угрупованнях лускокрилих (Lepidoptera) за видовим різноманіттям, чисельністю та 
біомасою практично в усіх світових біогеографічних регіонах і займають важливі еколо-
гічні ніші у природних екосистемах [9]. 

Унікальні природні умови та ландшафти Поділля здавна приваблювали натуралістів. 
Перші згадки стосовно лускокрилих Заліщицького Придністров’я опубліковані у звіті 

A. Вержейського [14]. Далі І. Верхратський [12; 13] описує свої знахідки з околиць  
с. Більче-Золоте, де наводить 84 види з родин Sphingidae (6), Bombicidae (13), Noctuidae (26) 
і Geometridae (39 видів). Загалом до 1930 року для околиць Заліщик було зазначено порів-

няно невелику кількість видів різновусих лускокрилих. Усі ці дані узагальнені в моногра-
фії Я. Романишина і Ф. Шилле «Fauna motyli Polski» [11], яка й донині залишається одним 
з найбільш повних зведень щодо фауни метеликів західних областей України. 

На основі кількох проведених у 1933–36 рр. польськими натуралістами експедицій та 
опрацювання літературних даних Є. Кремкі [10] опублікував узагальнену працю по  

лепідоптерофауні Поділля «Badania nad fauna motyli Podola Polskiego», в якій, зокрема, 
навів 659 видів вищих різновусих лускокрилих, знайдених у Придністровському Поділлі, 
а саме представників таких родин: Arctiidae – 34 види, Lymantriidae – 10, Lasiocampidae – 9, 

Lemoniidae – 1, Drepanidae – 6, Saturniidae – 2, Sphingidae – 16, Notodontidae – 31, 
Cymatophoridae – 7, Noctuidae – 293, Geometridae – 248 і Limacodidae – 2. Окрім того, автор 
дає зоогеографічну характеристику лускокрилих, порівнює таксономічне різноманіття 

Придністровського Поділля з видовим складом цих комах Північного Поділля та інших 
частин Польщі, проводить еколого-фауністичний аналіз лускокрилих. 
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Ще однією ґрунтовною працею є монографія С. Адамчевського «Przyczynek do znajo-
mosci fauny motyli Podola Polskiego» [8]. Автор описує свої мандрівки Придністровським 
Поділлям, під час яких він збирав метеликів [6; 7]. Він відзначив своєрідний клімат цього 

району, що сприяє більшій кількості річних генерацій лускокрилих порівняно з рештою 
території Польщі. С. Адамчевський подає список найцікавіших видів з цієї частини країни – 

як доповнення до монографії Є. Кремкі, де наводить декілька нових видів для фауни 
Польщі: Capperia celeusi (Frey), Orthostixis cribraria Hbn, Rhyacia candelisequa Schiff., 
Mycteroplus puniceago Bsd., Exaereta ulmi Schiff., Rhyacia margaritacea Vill.; та декілька 

рідкісних видів, відомих у Польщі за поодинокими знахідками (Derthisa trimacula Schiff., 
Rhyaeia lucipeta Schiff., Mythimna acetosellae Schiff., Amathes luevis Hbn). Опрацювавши 
близько 11 тис. особин лускокрилих, зібраних на Поділлі в 1937–1938 рр., автор у підсум-

ку вказує 980 видів макролепідоптер, а після опрацювання літератури стосовно радянської 
частини Поділля він приходить до висновку, що ця цифра ймовірно перевищує 1000. 

Праці Є. Кремкі [10] і С. Адамчевського [8] й дотепер залишаються найповнішими зведен-
нями з лепідоптерофауни Західного Поділля. 

З початком Другої світової війни лепідоптерологічні дослідження на Поділлі були 

припинені. Наступний, вже післявоєнний, етап регіональних досліджень розпочала  
З. Ф. Ключко наприкінці 1950-х рр. з вивчення фауни совок (Noctuidae). Для західних 
областей України З. Ф. Ключко наводить 411 видів совок, а територію середнього Придні-

стров’я вважає цікавою у фауністичному плані та відносно добре вивченою порівняно з 
іншими регіонами. У своїх працях [2; 3] вона наводить еколого-фауністичний аналіз 

фауни совок, їх зоогеографічну характеристику, розподіл по біотопах, залежність лету 
совок до штучних джерел світла від екологічних факторів, а також дає оцінку ефективно-
сті різних методів збору совок. 

Сучасні дані стосовно гетероцерофауни Заліщицького Придністров’я знаходимо в 
небагатьох публікаціях Н. Я. Кравець [4], С. С. Подобівського [5], Ю. М. Геряка зі  
співавторами [1]. Зокрема, у 2012 році на досліджуваній території працювали Ю. Геряк і 

В. Мушинський, у 2014 – О. Жаков і В. Мушинський, у 2016 – Ю. Геряк та автори цієї 
статті. У 2016 році нами було виявлено 250 видів вищих різновусих лускокрилих, у тому 
числі маловідомі та рідкісні, частина з яких виявилися новими для досліджуваного регіону 

(31 вид) та для Тернопільської області (24 види). 
Таким чином, вивчення фауни вищих різновусих лускокрилих Заліщицького  

Придністров’я триває з перервами вже понад 150 років (з 1860-х рр.). Період найбільш 
активних досліджень (1867–1939 рр.) представлений роботами польських натуралістів. 
Згідно з літературними даними, гетероцерофауна цього регіону налічувала 659 видів. 

Сучасні знахідки нових для Заліщицького Придністров’я видів свідчать про те, що цей 
регіон ще недостатньо досліджений в еколого-фауністичному аспекті. 
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Vikyrchak O. K., Ploshchanskyi P. M. Eurasian beaver (Castor fiber L.) in NNP «The Dniester canyon». 

It is animalized the dynamic of number of populations of Eurasian beaver in different times. The results of our 

own research are presented. The appearance and current state of this species on the territory of NNP «The Dniester 
canyon» are described. It’s expanded the environmental features of Eurasian beaver in psedomountain river. 
 

Раніше європейський бобер (Castor fiber Linnaeus, 1758) був поширений по всій 
території лісової зони Європи й Азії. Проте в результаті надмірного промислу в XVII–

XVIII ст. майже зовсім знищений. У численних актах, дарчих грамотах та інших документах, 
що датуються XI–XIV ст., є багато вказівок про поширення бобрів на землях України [3; 4]. 

Вказівки на існування цих тварин у той час на території, де зараз розташований НПП «Дніст-
ровський каньйон», не відомі. 

Внаслідок неконтрольованого добування ареал бобра у XVIII–XX ст. скоротився до 

критичного рівня. У 30-х рр. ХХ ст. в Україні вид зустрічався лише у трьох північних 
областях, а загальна чисельність не перевищувала 100 особин [6]. Завдяки реакліматиза-
ційним заходам, які особливо активно проводилися починаючи з 1950-х рр., ареал бобра 

почав розширюватися, а чисельність різко зросла. Результати досліджень засвідчили, що 
сучасний ареал бобра охоплює 150 адміністративних районів 18 областей, а чисельність 
звірів на кінець ХХ ст. перевищила 13,7 тис. Цей вид заселяє практично увесь басейн 

правобережної Прип’яті, басейни лівобережного Дніпра на території Чернігівської області 
та Десни, мілководні ділянки Київського, Канівського і Кременчуцького водосховищ, 

басейни річок Сула, Псел та Ворскла в Полтавській області. Поселення бобрів відомі у 
верхній течії р. Південний Буг та середній течії  Сіверський Донець,  у пригирловій частині 
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р. Дніпро в Херсонській області. Дослідники прогнозують подальшу експансію бобра на 
території України, проте в роботах початку ХХІ ст. поява виду в регіоні Середнього  
Дністра не передбачалась [3]. 

На початку XXI ст. продовжується поширення європейського бобра в західному та 
південному напрямах. Зокрема, цей вид у 2003–2005 рр. виявлений на Закарпатті. Протя-

гом 2007–2009 рр. бобри розселилися вгору по р. Тиса на близько 100 км. Загалом у 2009 р. 
на території Закарпаття виявлено 25, а у 2012 р. – близько 50 бобрових поселень [1]. 

Триває поширення бобра у верхів’ї басейну р. Дністер. Припускається, що в регіоні 

Українських Карпат популяція бобра становить не менше 400 особин. 

Сучасне поширення європейського бобра в регіоні Середнього Придністер’я 
Влітку 2007 року сім’я бобрів поселилася на островах поблизу с. Дубівці Галицького 

району Івано-Франківської області [2]. 
Нами влітку 2015 року виявлено погризи верби на Дністрі в ур. Залози (поблизу с. Устя-

Зелене Монастириського району Тернопільської області напроти с. Довге Тисменицького 
району Івано-Франківської області). Тут високий глинистий, обривистий берег що густо 
заріс вербами. Вздовж берега течія уповільнюється пірсами 2–3 м завдовжки, що викла-

дені з каменю, як берегоукріплюючий захід. Місцеві жителі свідчать, що тварини тут 
мешкають із 2012 року. 

Від місцевих жителів відомо про поселення бобрів 2 км нижче від ур. Залози в усті 

р. Горожанка. Відомо також про відстріл тут принаймні однієї особини, що підтверджено 
фотознімком. 

У 2013 році надходить інформація від місцевих жителів про існування бобрових  
поселень на островах в околицях с. Горигляди Монастириського району. 

Восени 2015 року нами обстежено поселення бобрів на островах нижче с. Добрівляни 

Заліщицького району Тернопільської області та напроти с. Репужинці Заставнівського 
району Чернівецької області. 

 

 
 

Місця і роки виявлення поселень європейського бобра 

в НПП «Дністровський каньйон». 
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У грудні 2016 року погризи бобрів знайдені значно нижче по Дністру – між селами 
Синьків і Колодрібка Заліщицького району. 

У 2017 році зафіксовано декілька повідомлень місцевих жителів про знахідки на  

Дністрі принесених течією фрагментів вербових гілок, що погризені бобрами. Це свідчить 
про зростання чисельності виду в регіоні. 

Зібрані нами дані свідчать, що новітнє заселення бобрами долини Дністра (принаймні в 
її каньйоновій частині) відбувалося з верхів’їв вниз по течії зі швидкістю приблизно 30 км 
за рік (рисунок). 

Особливості екології європейського бобра в умовах Середнього Дністра 
Псевдогірський характер Середнього Дністра – нетипове місцепоселення бобрів. 

Швидка течія перешкоджає переміщенням тварин. Це відобразилося на особливостях 

поведінки звірів. 
Детальніше екологічні особливості бобра в умовах Середнього Придністер’я вивчено на 

прикладі поселення на островах нижче с. Добрівляни Заліщицького району. Тут при низь-
кому рівні води у Дністрі протока, яка відділяє острів від берега, звільняється від води і 
острів стає доступним для рибалок, випасається худоба. Острів заріс вербами. Зі сторони 

берега зустрічаються екземпляри верби ламкої висотою 15–18 м, зі сторони фарватеру на 
острові зростають верби кущоподібної форми, русло протоки, яке в межень пересихає, 
заростає гідрофітною рослинністю. 

Берег урвищний глинистий. Висота урвища 2–4 м над рівнем води в межень. Входи до 
нір широкі, близько 1–1,5 м. Корм тварини заготовляли нижче по течії від нір за 50 м, де є 

вихід протоки до основної течії річки. Середня товщина згризених гілок становить 4 см у 
діаметрі, максимальний діаметр стовбура зваленої верби – 25 см. Потім з дерев стиналися 
тонші гілки і транспортувалися вздовж берега до нір. Слідів вживання тваринами трав’яни-

стої рослинності не виявлено. 13.09.2016 р. молода поросль на вербах, що згризли бобри у 
2015 р., мала висоту 2 м. Тобто відновлення кормових запасів відбувається дуже інтенсивно. 

Тваринами було знайдено інженерне вирішення проблеми швидкої течії. Бобри затягу-

вали довші й товстіші гілки наполовину в нору, вириту в урвищі берега, і течія їх не відно-
сила. У верхню частину цих гілок, що виходили у воду, вкладались інші. Таким чином 
виходив своєрідний пірс довжиною близько 10 м, який відкидав течію від берега на 3–5 м, 

утворюючи вище і нижче тиху заводь. При зниженні рівня води гілля з такого пірсу буде опу-
скатись і прикриватиме підхід до нори, якщо вхід виявиться на певній віддалі від урізу води. 

Виходячи з інтенсивності погризів можна припустити, що влітку 2015 і 2016 рр. тут 
проживала одна пара дорослих тварин. 

Основну небезпеку для бобрів становить браконьєрство. Нами вже у 2015 році виявлене 

сильце, поставлене браконьєрами на виході бобра з річки до місця заготівлі кормів. При-
родні негативні фактори – швидка течія та значне коливання рівня води, льодові наноси. 
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Bashta A.-T. V., Vikyrchak O. K. Wintering bats (Chiroptera) in some in the region of NNP «The 

Dniester canyon» (results of accounting in 2014/2015). The results of winter accounting of species composition 

and quantity of bets in some subterraneans in the region of NNP «The Dniester canyon» are presented. The 

background species in the investigated subterraneans were Myotis myotis and Rhinolophus hipposideros. Plecotus 
auritus and Myotis daubentonii were represented by single individuals. The most important places for  

conservation of bats populations as a place for wintering are caves: Vitrova, Verteba, Bukovynka, Uhryn. 
 

Придністер’я – найбагатший печерами регіон України. Підземні порожнини природ-
ного і штучного походження є місцями зимового перебування багатьох видів кажанів, 

тварин з високим созологічним статусом. Моніторинг зимових скупчень рукокрилих – 
необхідна умова розробки системи заходів зі збереження місцевих популяцій цих видів і 
збереження підземель як природних оселищ, визначених Резолюцією 4 Постійного  

комітету Бернської конвенції як H Inland unvegetated or sparsely vegetated habitats – 
Внутрішні оселища без рослинності або з частковою рослинністю і H1 Terrestrial 

underground caves, cave systems, passages and waterbodies – Наземні підземні печери, 
печерні системи, проходи та водні об’єкти. 

Печери цього регіону, як місця зимівлі рукокрилих, віддавна привертали увагу дослідни-

ків. Найстаріші відомі дані про виявлення рукокрилих у цих порожнинах походять з сере-
дини ХХ ст. [1; 12; 13]. Пізніші дослідження проведені в останні десятиліття [2; 3; 7–9; 14]. 

У нашій роботі викладені результати досліджень зимівель рукокрилих в окремих 

підземних порожнинах території НПП «Дністровський каньйон» і прилеглих ділянок. 

Методи і матеріали 
У роботі представлені матеріали, зібрані в зимовий період 2014/2015 рр. при обстежен-

ні печер Чернівецької (Буковинка, Піонерка, Гострі Говди (Скитська), Елефантина) та 
Тернопільської (Угринь, Млиночки-2, Вертеба, Вітрова) областей. 

Обстежені печери розташовані в межах Західноподільського Придністер’я – південної 
частини Подільського плато. Ця територія характеризується значним ступенем закарстова-
ності. Більшість порожнин мають карстове походження і сформовані в гіпсах. 

За геоботанічним районуванням загалом ця територія належить до Західноподільського 
округу дубово-грабових і дубових лісів і лучних степів Подільсько-Середньопридніпровської 
підпровінції Східно-європейської провінції Європейсько-Сибірської лісостепової області [6]. 

Основним методом досліджень було візуальне обстеження підземних порожнин з  
використанням ліхтарика і, за потреби, бінокля невеликої кратності. З метою мінімізації 

рівня непокоєння кажанів, їх видову ідентифікацію переважно здійснювали візуально, без 
взяття до  рук,  за  специфічними  екстернальними  морфологічними  характеристиками. 
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Обліки окремих особин і невеликих груп рукокрилих у місцях гібернації проводили мето-
дом прямого підрахунку. Обстеженню підлягала лише частина ходів у місцях найбільшого 
скупчення кажанів. 

Коротка характеристика обстежених порожнин 
Печера Піонерка – карстова порожнина в гіпсах завдовжки понад 500 м, розташована 

на північний захід від с. Погорілівка Заставнівського району Чернівецької області [11]. 
Печера Буковинка – карстова порожнина в гіпсах завдовжки понад 5 км, розташована 

6 км північніше с. Мамалига Новоселицького району Чернівецької області [11]. 

Печера Гострі Говди – карстовий лабіринт з ходами 2 км на березі Дністра (смт Костри-
жівка Заставнівського району Чернівецької області) [10]. 

Печера Елефантина – карстова порожнина в гіпсах завдовжки понад 200 м, розташова-

на на північний захід від с. Звенячин Заставнівського району Чернівецької області [11]. 
Печера Вертеба – лабіринт у гіпсах карстового походження завдовжки 8 км (розташо-

вана поблизу с. Більче-Золоте Борщівського району Тернопільської області). 
Печера Вітрова – карстовий лабіринт з ходами до 2 км біля с. Королівка Борщівського 

району Тернопільської області – частина гігантського карстового лабіринту печери Опти-

містична. 
Печера Угринь – карстова порожнина завдовжки 500 м біля с. Угринь Чортківського 

району Тернопільської області. 

Печера Озерна – величезний карстовий лабіринт довжиною відомих ходів понад 
100 км (вхід поблизу с. Стрілківці Борщівського району Тернопільської області). 

Печера Млиночки-2 – невелика карстова порожнина в гіпсах біля с. Залісся Чортків-
ського району Тернопільської області. 

Видовий склад і чисельність кажанів на зимівлі в досліджених підземеллях 

Підковик малий (Rhinolophus hipposideros (Bechst.)) – найчисленніший вид обстеже-
них підземних сховищ. Печери Вітрова і Вертеба характеризуються найбільшими зимови-
ми скупченнями малих підковиків – близько двох сотень кожна (див. також: [2]). Порівняно 

значне скупчення також характерне і для печери Кришталева – 75 ос. Крім них, декілька 
десятків особин зимувало в печерах Скитська й Озерна (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Чисельність малого підковика на зимівлі в деяких печерах 

регіону НПП «Дністровський каньйон» (2014/2015 рр.) 
 

Печера Дата обліку Кількість особин Обліковець 

Піонерка 
16.03.2015 1 А.-Т. В. Башта, О. К. Вікирчак, 

П. М. Площанський, Ю. В. Канарський 

Вітрова 
17.03.2015 208 А.-Т. В. Башта, О. К. Вікирчак, 

П. М. Площанський, Ю. В. Канарський 

Вертеба 

 191  

17.04.2015 194 А.-Т. В. Башта, О. К. Вікирчак, 

П. М. Площанський, А. І. Бачинський, 

Ю. В. Канарський 

Озерна 
17.03.2015 58 А.-Т. В. Башта, О. К. Вікирчак, 

П. М. Площанський, А. І. Бачинський, 

Ю. В. Канарський 

Скитська (Гострі Говди) 9.12.2014 26 О. К. Вікирчак, П. М. Площанський, 

 

Нічниця велика (Myotis myotis (Borkh.)) виявлена в усіх досліджених печерах (табл. 2). 
Найбільш  важливою  для її зимівлі  очевидно залишається печера Буковинка, де впродовж 
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тривалого часу зимує досить велике скупчення особин цього виду (ймовірно разом з  
гостровухою нічницею – M. blythii (Tomes)) чисельністю декілька сотень особин [4; 5; 7; 8]. 
Нами 18.03.2015 р. тут виявлена колонія чисельністю понад 300 особин. Порівняно численні 

скупчення великої нічниці виявлені також у печерах Угринь (117 особин) і Вертеба (98 особин). 
 

Таблиця 2 

Чисельність великої нічниці на зимівлі в деяких підземеллях 

регіону НПП «Дністровський каньйон» (2014/2015 рр.) 
 

Печера Дата обліку Кількість особин Обліковець 

Скитська (Гострі Говди) 9.12.2014 6 О. К. Вікирчак, П. М. Площанський 

Елефантина 9.12.2014 1 О. К. Вікирчак 

Угринь 

6.03.2014 85 А.-Т. В. Башта, О. К. Вікирчак 

16.03.2015 117 А.-Т. В. Башта, О. К. Вікирчак, 

П. М. Площанський, Ю. В. Канарський 

Млиночки-2 

6.03.2014 14 А.-Т. В. Башта, О. К. Вікирчак 

16.03.2015 6 А.-Т. В. Башта, О. К. Вікирчак, 

П. М. Площанський, Ю. В. Канарський 

Піонерка 
16.03.2015 18 А.-Т. В. Башта, О. К. Вікирчак, 

П. М. Площанський, Ю. В. Канарський 

Вертеба 

7.03.2014 76 А.-Т. В. Башта, О. К. Вікирчак 

17.03.2015 98 А.-Т. В. Башта, О. К. Вікирчак, 

П. М. Площанський, Ю. В. Канарський 

Буковинка 
18.03.2015 близько 300 А.-Т. В. Башта, О. К. Вікирчак, 

П. М. Площанський, Ю. В. Канарський 

 

Нічниця водяна (Myotis daubentonii (Kuhl)) виявлена в печері Угринь (3 ос.) та по 
1 особині в печерах Гострі Говди (Скитська), Вертеба і Буковинка. 

Вухань бурий (Plecotus auritus (L.)). 9.12.2014 р. виявлена 1 особина в печері Скит-
ська (Гострі Говди). 

Фоновими видами зимуючих рукокрилих в обстежених сховищах є велика нічниця і 

малий підковик. Бурий вухань і водяна нічниця були представлені поодинокими особина-
ми. У попередні роки в цих (та розташованих поблизу) печерах були виявлені й інші види 
рукокрилих, зокрема, війчаста нічниця (Myotis nattereri (Kuhl)) [2]. Обстежені печери (в 

першу чергу Вітрова, Вертеба, Буковинка, Угринь) мають особливе значення як місця 
гібернації рукокрилих, а отже і для їх збереження. 

Отже, результати наших досліджень свідчать про значне видове різноманіття та 
чисельне багатство рукокрилих підземних порожнин НПП «Дністровський каньйон», а 
також підтверджують актуальність територіальної охорони і становлять вагому підставу 

для подальших досліджень хіроптерофауни цього регіону. 

Подяки. Автори висловлюють подяку співробітникам НПП «Дністровський каньйон» П. М. Площан-

ському і А. І. Бачинському, а також Ю. В. Канарському (Інститут екології Карпат НАН України, м. Львів) 

за допомогу у проведенні досліджень. Ми також вдячні спелеологам (спелеоклуб «Каскад» (смт Костри-

жівка), «Поділля» (м. Тернопіль), «Циклоп» (м. Львів), «Музей» (м. Борщів)) за допомогу в обстеженні 

підземних лабіринтів. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Абеленцев В. И., Колюшев И. И., Крочко Ю. И., Татаринов К. А. Итоги кольцевания рукокрылых в Украинской 

ССР за 1939–1967 гг. Сообщение 2 // Вестн. зоологии. – 1969. – № 2. – С. 20–24. 

2. Башта А.-Т. В., Вікирчак О. К. Обліки зимуючих рукокрилих (Chiroptera) у деяких підземеллях території 

національного природного парку «Дністровський каньйон» і на прилеглих ділянках (2013/2014 роки) // Регіональні 

аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матер. Другої міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 квітня 2015 ро-

ку, смт Путила, Чернівецька область, Україна). – Чернівці: Друк Арт, 2015. – С. 288–291. 



 

Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я                         109 
 

3. Бобкова О. О. Фауна ектопаразитiв кажанiв Подiлля // Вестн. зоологии. – 2002. – Т. 36, № 2. – С. 77–81. 

4. Варгович Р. С. Зимовка рукокрилих в пещерах Закарпатской и Черновицкой областей (Западная Украина) // Свет. 

Вестн. Киевск. Карстолого-спелеол. Центра. – 1993. – №4 (10). – С. 36–38. 

5. Варгович Р. Зимівля кажанів в гіпсових печерах Буковини і Поділля // Європейська ніч кажанів ’98 в Україні. – 

К., 1998. – С. 117–123. (Пр. Теріол. Шк. – Вип. 1). 

6. Геоботанічне районування Української РСР / Ред. А. І. Барбарич. – К.: Наук. думка, 1977. – 304 с. 

7. Годлевська О. В., Петрушенко Я. В., Тищенко В. М., Загороднюк І. В. Зимові скупчення рукокрилих (Chiroptera) в 

печерах Центрального Поділля (Україна) // Вестн. зоологии. – 2005. – Т. 39, № 2. – С. 37–45. 

8. Кваша В. І., Вікирчак О. К. Еколого-фауністична характеристика зимуючих видів рукокрилих (Chiroptera) 

середнього Придністров’я // Наук. зап. (серія: біологія) / Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – 2000. – 

№ 4 (11). – С. 22–25. 

9. Кравчук О. І., Сребродольська Є. Б., Кусьнеж О. В. Зимівля рукокрилих (Chiroptera) у печерах: Кришталева, 

Озерна, Млинки (Тернопільська обл.) // Молодь і поступ в біології. Зб. тез VIII Міжнар. наук. конф. студ. та аспір. – 

Львів, 2012. – С. 192–193. 

10. Площанський П. Нова гіпсова печера у Подністров’ї // Вісник УСА. – 1993. – № 3 (8). – С. 10–11. 

11. Рідуш Б. Т., Купріч П. П. Печери Чернівецької області. – Чернівці: Прут, 2003. – 68 с. 

12. Татаринов К. А. Пещеры Подолии, их фауна и охрана // Охр. прир. и запов. дело в СССР (бюлл.). – М.: Изд-во 

АН СССР, 1962. – № 7. – С. 88–101. 

13. Татаринов К. А. Рукокрылые Подолии и Прикарпатья, показатели их численности и пути охраны // Матер. Первого 

Всес. совещ. по рукокрылым (Chiroptera). – Л., 1974. – С. 58–60. 

14. Тищенко В. М. Пізньолітні скупчення кажанів (Chiroptera) у підземеллях Поділля // Уч. зап. Таврич. нац. ун-та 

им. В. И. Вернадскоого. Серия Биология, химия. – 2004. – Т. 17 (56), № 2. – С. 98–104. 
 

 

 

 
ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ 

ДОВГОНОСИКОПОДІБНИХ ЖУКІВ (COLEOPTERA, 
CURCULIONOIDEA) ЧОРНОМОРСЬКОГО БІОСФЕРНОГО 

ЗАПОВІДНИКА 

В. Ю. Назаренко 

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, УКРАЇНА 
nazarenko@izan.kiev.ua 

 
Nazarenko V. Yu. Preliminary results of investigation of weevils (Coleoptera, Curculionoidea) in Black 

Sea Biosphere Reserve. Basing on results of investigation in 2015–2016, 51 species of 4 Curculionoidea families 

(Apionidae, Nanophyidae, Erirhinidae, Curculionidae) are found in the Reserve and adjacent territories. Only 10 
of them are listed in the previous available publications. Species of Bagoinae and Erirhinidae (Notaris scirpi 

(Fabricius, 1792) and Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792)) were found only in Dnieper valley (Hola Prystan). 
 

Вступ. Незважаючи на численні дослідження ентомофауни Чорноморського біосфер-
ного заповідника (ЧБЗ), в тому числі представників надродини Curculionoidea [1–7], 

відомості щодо видового складу цих жуків на його території досить суперечливі, розріз-
нені та фрагментарні. З території заповідника за літературними джерелами відомо про 
наявність 80 видів довгоносиків [3], проте конкретно наведено лише 38 [1–6]. 

Матеріал і методи. Вивчення довгоносикоподібних жуків проводилося в ЧБЗ й на 
прилеглих територіях під час двох експедицій із 3 по 12 серпня 2015 р. та з 11 по 20 липня 
2016 р. шляхом маршрутних і стаціонарних обстежень вегетативної рослинності, рослинних 

решток та поверхні ґрунту з  використанням  ґрунтових  пасток і штучних джерел світла 
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(ліхтарі на кордонах) в окремих частинах м. Гола Пристань, Потієвської, Івано-Рибаль-
чанської (разом з розташованими поруч околицями станції Виноградове) та Солоноозер-
ної ділянок заповідника. Систематика надродини наведена за Каталогом жуків Палеарк-

тики [8; 9]. 
Результати й обговорення. З виявлених у фауні ЧБЗ і на прилеглих територіях довго-

носикоподібних жуків до цього часу визначено 51 вид. 

Apionidae: Apion frumentarium (Linnaeus, 1758), Aspidapion validum (Germar, 1817), Pseudaplemonus 

artemisiae (Moravitz, 1861), Pseudoprotapion ergenense (Becker, 1864), Pseudapion fulvirostre (Gyllenhal, 
1833), Taeniapion urticarium (Herbst, 1784), Taphrotopium sulcifrons (Herbst, 1797); Nanophyidae: Hypophyes 

minutissimus (Tournier, 1867), Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777); Erirhinidae: Notaris scirpi (Fabricius, 

1792), Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792); Curculionidae: Adosomus roridus (Pallas, 1781), Attactagenus 

albinus (Boheman, 1833), Bagous argillaceaus Gyllenhal, 1836, Bothynoderes declivis (Olivier, 1807), 
Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758), Coniatus splendidulus (Fabricius, 1781), Cosmobaris scolopacea 

(Germar, 1824), Curculio elephas (Gyllenhal, 1835), C. glandium Marsham, 1802, Cyphocleonus achates 

(Fahraeus, 1842), Dorytomus ictor (Herbst, 1795), D. longimanus (Forster, 1771), D. tremulae (Fabricius, 1787), 

Eusomostrophus acuminatus (Boheman, 1840), Eusomus ovulum Germar, 1824, Hypera arator (Linnaeus, 1758), 
H. meles (Fabricius, 1792), H. postica (Gyllenhal, 1813), Larinus minutus Gyllenhal, 1835, L. obtusus Gyllenhal, 

1836, L. vulpes (Olivier, 1807), Lixus ochraceus Boheman, 1842, Mecinus pirazzolii (Stierlin, 1867), 

Otiorhynchus albidus Stierlin, 1861, O. balcanicus Stierlin, 1861, O. ovatus (Linnaeus, 1758), O. ?vitis Gyllenhal, 

1834, Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758), Ph. thalassinus Gyllenhal, 1834, Ptochus porcellus Boheman, 1834, 
Rhinoncus castor (Fabricius, 1792), Sibinia vittata Germar, 1824, Sitona callosus Gyllenhal, 1834, S. lateralis 

Gyllenhal, 1834, S. longulus Gyllenhal, 1834, S. macularius (Marsham, 1802), S. puncticollis Stephens, 1831, 

Smicronyx reichii (Gyllenhal, 1836), Stereocorynes truncorum (Germar, 1824), Tychius quinquepunctatus 

(Linnaeus, 1758). 

Як видно зі списку, довгоносикоподібні заповідника очікувано в основному представ-

лені видами, трофічно пов’язаними з степовою, заплавною, рудеральною та галофіт-
ною рослинністю. Знахідки лише 10 видів 
(Taphrotopium sulcifrons, Attactagenus albinus, 

Bothynoderes declivis, Cosmobaris scolopacea, 
Cyphocleonus achates, Otiorhynchus ovatus, 

Phyllobius pyri, Pseudaplemonus artemisiae, 
Ptochus porcellus і Tychius quinquepunctatus) 
підтверджують літературні дані [1–6] і склада-

ють від них менше третини. Найбільш ймовірне 
пояснення цьому – різний час та методи прове-
дення досліджень. 

Різниця між роками при порівнянні за кіль-
кісним (таблиця) і якісним складом пояснюєть-

ся виявленням у м. Гола Пристань у 2015 році фітофагів рослинності прісноводних  
водойм та їх узбережжя (в т. ч. Erirhinidae, види роду Bagous). 

Отримані результати є попередніми. У подальшому планується інтенсифікувати прове-

дення досліджень на території ЧБЗ. 
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Кількість видів з родин надродини 

Curculionoidea виявлених 

у Чорноморському біосферному 

заповіднику 
 

Родина 
Кількість видів 

2015 р. 2016 р. 

Apionidae 5 4 

Nanophyidae 2 2 

Erirhinidae 2 – 

Curculionidae 28 24 

Всього 37 30 
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Bachynskyi A. I. Review of the groups of arthropod fauna in the cave ecosystems of the Ternopil 

Pidnisterya region. The review of the groups of arthropod fauna in the cave ecosystems of the Ternopil 

Pidnisterya region according to the literary sources is presented in the article. An initial inventory of invertebrate 

speleobionts fauna diversity of the studied region was conducted. 
 

Поділля має найбільшу в Європі систему печерних порожнин, які являють собою не 

лише цікаві підземні ділянки (в аспекті спелеології), тут існує життя і мешкають унікальні 
групи організмів, а деякі з них зустрічаються винятково в печерах, тобто є троґлобіон-
тами [3]. Печери та їх біота являють собою тонко організовану природну систему, яка є 

дуже вразливою [5]. Специфічні закономірності формування мікроклімату, особливості 
освітлення (точніше, майже повна його відсутність), особливий характер зв’язків з іншими 
наземними екосистемами в підземеллях створюють унікальне середовище для існування 

фауни. Серед представників печерної фауни можуть зустрічатися як тварини, що здатні 
жити в різних біотопах і не потребують певних специфічних умов, характерних саме для 

підземних порожнин, так і представники досить відокремленої групи організмів – троґло-
біонти, які не здатні існувати в іншому середовищі [7]. 

За територію досліджень обрано Придністровський Лівобережний карстовий район, 

який охоплює південну периферійну частину Тернопільської області, що прилягає до 
Дністра. Саме тут налічується близько ста печерних порожнин [4]. Відтак важливою є 
інвентаризація їх біологічного різноманіття. 

Нижче наведений огляд фауністичних груп безхребетних печерних систем Придніст-
ровського Лівобережного карстового району. 

Клас Нематоди (Nematoda). Облігатних сапробіонтів, яких можна було би вважати троґлобіонтними, 
не виявлено. Переважно сапробіонтних є 4 види (відмічені зірочками). Acrobeloides sp. – печ. Млинки, 

бактерієїд. Alaimus sp. – печ. Млинки, бактерієїд. Aporcelaimellus sp. – печ. Млинки, всеїдний. *Cuticularia 

oxycerca (de Man, 1895) –  печ. Млинки,  сапробіонт.  Ditylenchus cf. exilis Brzeski,  1984 – печ. Млинки, 
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мікофаг. Ereptonema arcticum Loof, 1971 – печ. Млинки, бактерієфаг. Eucephalobus striatus (Bastian, 1865) – 
печ. Млинки, бактерієфаг. Eudorylaimus sp. – печ. Млинки, всеїдний. Mesodorylaimus sp. – печ. Млинки, 

всеїдний. Mononchus sp. – печ. Млинки, хижак. *Phasmarhabditis papillosa (Schneider, 1966) – печ. Млинки, 

сапробіонт. Plectus armatus Butschli, 1873 – печ. Млинки, бактерієїд. Plectus exinocaudatus Truskova, 1976 – 

печ. Млинки, бактерієїд. Plectus geophilus de Man, 1880 – печ. Млинки, бактерієїд. *Rhabditis sp.1 – печ. Млин-
ки, сапробіонт. *Rhabditis sp.2 – печ. Млинки, сапробіонт. Takamangai sp. – печ. Млинки, всеїдний [3; 5]. 

Підтип Ракоподібні (Crustacea). Copepoda. До власне стигобіонтів (троґлобіонтних видів), які 

населяють печери Придністровського Поділля, належить єдиний представник – Acanthocyclops kieferi 

(Chappuis) відмічений у печері Голубих озер (Озерна) [5]. 
Клас Схованощелепні (Entognatha). У печерах України виявлено представників двох рядів – ного-

хвісток (Collembola) і двохвісток (Diplura). Проте в печерах Поділля зареєстровано тільки представників 

ногохвісток і в їх складі багато троґлобіонтів і троґлофілів [5]. 

Ряд Ногохвістки. Фауна ногохвісток печер Поділля характеризується переважанням широкоареаль-
них троґлоксенів і троґлофілів (лише один центрально-європейський троґлобіонт) [2; 5]. 

Symphypleona. *Arrhopalites bifidus Stach, 1945 – печери Вертеба і Млинки. Arrhopalites pygmaeus 

(Wankel, 1860) – печери біля с. Більче і с. Кривче; троґлофіл [5]. 

Entomobryomorpha. Desoira tigrina (Nicolet, 1842) (Isotomidae) – печ. Оптимістична; троґлоксен. 
Entomobrya marginata (Tullberg, 1871) (Entomobryidae) – печ. Оптимістична. Folsomia candida (Willem, 

1902) (Isotomidae) – печ. Славка; троґлофіл. Folsomia manolachei Bagnall, 1939 (Isotomidae) – печ. Опти-

містична; троґлоксен. Folsomia multiseta Stach, 1947 (Isotomidae) – печ. Оптимістична. Heteromurus nitidus 

(Templeton, 1835) (Entomobryidae) – печери Оптимістична і Млинки; троґлофіл. Isotomella minor (Schäffer, 
1895) (Isotomidae) – печ. Оптимістична. Oncopodura crassicornis Shoebotham, 1911 (Oncopoduridae) – печ. Біль-

че; троґлофіл. Parisotoma notabilis (Schäffer, 1896) (Isotomidae) – печ. Оптимістична; ?троґлоксен [5]. 

Poduromorpha. Ceratophysella denticulata (Bagnall, 1941) (Hypogastruridae) – печ. Оптимістична. 

Ceratophysella silvatica Rusek, 1964 (Hypogastruridae) – печ. Оптимістична. Deuteraphorura fimetaria 
(Linnaeus, 1767) (Onychiuridae) – печ. Оптимістична; ?троґлофіл. Deutonura stachi Gisin, 1952 (Neanuridae) – 

печ. Оптимістична; троґлоксен. Hypogastrura purpurescens (Lubbock, 1867) (Hypogastruridae) – печ. Опти-

містична; троґлофіл. Micraphorura uralica (Khanislamova, 1986) (Onychiuridae) – печ. Оптимістична; 

?троґлоксен. Protaphorura armata (Tullberg, 1869) (Onychiuridae) – печ. Вертеба; троґлофіл. Protaphorura 
subarmata (Gisin, 1957) (Onychiuridae) – печ. Оптимістична; ?троґлоксен. Protaphorura subuliginata (Gisin, 

1956) (Onychiuridae) – печ. Оптимістична; ?троґлоксен. Willemia anophtalma Börner, 1901 (Hypogastruridae) – 

печ. Оптимістична; ?троґлоксен [5]. 

Клас Комахи (Insecta). Група об’єднує до 20 рядів, у т. ч. ряд Первиннобезкрилі (Apterigota: Thysa-
nura) і надряд Hemimetabola, в т. ч. ряди Щипавки (Dermaptera), Веснянки (Plecoptera), Сіноїди (Psocop-

tera), Рівнокрилі (Homoptera). У складі групи не відомі троґлобіонти і троґлофіли, а більшість знахідок 

можна віднести до випадкових реєстрацій (троґлоксени). Відповідно, група докладно не вивчена [5]. 

Ряд Твердокрилі (Coleoptera). На Поділлі троґлобіонтних жуків не виявлено. Нішу троґлофілів тут 
займають представники Leiodidae, Staphylinidae і Trechini (Carabidae). Catops fuscus (Pz.) (Leiodidae) – печ. 

Млинки; троґлофіл. Quedius mesomelinus (Marsh.) (Staphylinidae) – печери Славка, Млинки і Озерна; 

троґлофіл. Scopaeus minimus Er. (Staphylinidae) – печ. Угриньська; ?троґлоксен. Trechoblemus micros (Hbst.) 

(Carabidae) – печ. Славка (det. P. Moravec); троґлофіл. Trechus austriacus Dej. (=T. podolicus Levusch.) 
(Carabidae) – печери в с. Більче-Золоте; троґлофіл [5; 6]. 

Комахи групи Holometabola (без Coleoptera). Група рядів вищих комах (жуків розглянуто окремо 

вище), представлена у складі печерних фаун рядами Волохокрильці (Trichoptera), Лускокрилі (Lepidoptera), 

Перетинчастокрилі (Hymenoptera), Двокрилі (Diptera) і Блохи (Siphonaptera) [5]. 
Клас Павукоподібні (Arachnida). Одна з найбільш різноманітних груп членистоногих. У печерах 

України павукоподібні представлені чотирма рядами – Псевдоскорпіони (Pseudoscorpiones), Косарики 

(Opiliones), Павуки (Aranei) і Кліщі (Acari). Останній ряд є надзвичайно диференційованою за екомор-

фологічними типами групою, проте мало дослідженою в печерах. Окремо наводяться списки фауни 
вільноживучих і паразитичних кліщів [5]. 

Ряд Павуки. Переважна більшість павуків фауни печер є троґлофіли, що характерно для мешканців 

підстилки і верхніх шарів ґрунту. Павуки-троґлофіли – переважно мешканці привхідних частини печер. У 

фауні України є три троґлобіонтні роди. Подільсько-буковинський  тип спелеофауни  формують роди 
Metellina і Porrhomma [3; 5]. Відповідно до цього огляду у списку видів замість пунктів збору (факти 

недоступні) вказано карстову область і (в дужках) кількість печер, у яких виявлено види. 
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Linyphiidae. Lepthyphantes alacris (Blackwall, 1853) – (1); троґлоксен. Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 
1867) – (1); троґлофіл. Lepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) – (1); троґлофіл. Lepthyphantes sp. – (2); 

троґлофіл. Porrhomma convexum (Westring, 1851) – (4); троґлофіл. Porrhomma? microphthalmum 

(O. Pickard-Cambridge, 1871) – (1); троґлофіл [5]. 

Інші родини (Agelenidae, Cybaeidae, Nesticidae, Pholcidae, Tetragnathidae). Meta menardi (Latreille, 
1804) (Aranei: Tetragnathidae) – (1); троґлофіл. Metellina merianae (Scopoli, 1763) (Aranei: Tetragnathidae) – (6); 

троґлофіл. Nesticus cellulanus 

(Clerck, 1757) (Aranei: Nesticidae) – 

(5); троґлофіл. Tegenaria silvest-
ris L. Koch, 1872 (Aranei: Agele-

nidae) – (1); троґлофіл [3; 5]. 

Ряд Кліщі – вільноживучі. 

Переважна кількість відомих  
форм є типовими мешканцями 

ґрунту, підстилки або органіч-

них решток тварин. Дані по цій 

групі описані з печери Вітрова. 
Mesostigmata. Hypoaspis sp. 

(Laelaptidae); ґрунтові. 

Sarcoptiformes. Epilohman-

nia sp. (Epilohmanniidae, Oribatei, 
Sarcoptiformes); ґрунтові сапро-

фаги. Glycyphagidae gen. sp. (Sar-

coptiformes); ґрунтові [5]. 

Trombidiformes. Bakerda-
nia sp. (Pygmephoridae, Tarsone-

mina, Trombidiformes) – печ. Віт-

рова; ґрунтові сапрофаги. Calypto-

stomidae gen. sp. (Parasitengon, 

Trombidiformes); ґрунтові. Erey-

netes sittardiensis Oudemans, 

1912 (Ereynetidae, Prostigmata, 

Trombidiformes); сапрофаги (но-
рові паразити гризунів). Erytraei-

dae gen. sp. (Parasitengon, Trom-

bidiformes); ґрунтові. Pediculaster calaratus (Mahunka, 1965) (Pygmephoridae, Tarsonemina, Trombidiformes); 

ґрунтові сапрофаги. Pediculaster sp. (Pygmephoridae, Tarsonemina, Trombidiformes); ґрунтові сапрофаги. 
Smaridiidae gen. sp. (Parasitengon, Trombidiformes); ґрунтові. Trombidiidae gen. sp. (Parasitengon, Trombidi-

formes); ґрунтові [5]. 

Ряд Кліщі – паразитичні. Список видів фактично визначається списком фауни хазяїв і більшість 

таких даних стосується кажанів. Відомо кілька видів ендопаразитів, які оселяються в носових порожнинах 
ссавців та до 25 видів ектопаразитів, що належать до 4 рядів: Trombidiformes, Sarcoptiformes, Parasitiformes 

і Acariformes. Більшість видів не може бути віднесена до певної екологічної групи, і більшість з них 

фактично є троґлоксенами, а частина (наприклад, паразити носових порожнин) – «троґлобіонти» [5]. 

Acariformes. Leptotrombidium russicum Oudemans, 1902 (Trombiculidae, Acariformes) – на Rhinolophus 
hipposideros (печ. Вертеба) і Plecotus auritus (печ. Млинки) [1; 5]. 

Отже, спелеофауна безхребетних Придністровського Лівобережного карстового райо-
ну досить різноманітна (таблиця). Відтак вона не може бути охоплена високим рівнем 

досліджень через широкий спектр об’єктів дослідження, складності збору і визначення 
матеріалу. Слід зазначити, що вивчення безхребетних спелеобіонтів розглядуваного  

регіону стосується ліченої кількості печер. Як правило, це великі гіпсові печери, котрі з 
певних причин приваблюють спелеобіологів. Проте в регіоні є ще ряд інших печер і  
порожнин, які залишаються поза увагою дослідників фауни безхребетних спелеобіонтів. 

Фауністичне різноманіття безхребетних спелеобіонтів 

Придністровського Лівобережного карстового району 
 

Таксон 

Кількість 

видів (або/чи) 

родів 

Кількість видів 

у фауні України 

(за: [5]) 

Клас Nematoda – нематоди 17 37 

Ракоподібні (Crustacea) Copepoda 1 35 

Клас Entognatha – схованощелепні  85 

Ряд Collembola – ногохвістки  82 

Symphypleona 2  

Entomobryomorpha 9  

Poduromorpha 10  

Клас Insecta – комахи   

Ряд Твердокрилі – Coleoptera 5 74 

Комахи групи Holometabola 

(без Coleoptera) 

 26 

Клас Arachnida – павукоподібні  56 

Ряд Aranei – павуки   

Linyphiidae 6  

Aranei: Tetragnathidae 2  

Aranei: Nesticidae 1  

Aranei: Agelenidae 1  

Ряд Acari – кліщі (вільноживучі)  12 

Mesostigmata 1  

Sarcoptiformes 2  

Trombidiformes 8 25 

Ряд Acari – кліщі (паразитичні)   

Acariformes 2  
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Dubrovsky Yu. V., Mylnikov A. P., Mylnikov A. А., Prokina K. I. Heterotrophic flagellates of National 

Nature Park «Dniester Canyon» and its surroundings. Thirty-two taxons of flagellates and related organisms 

were found within NNP «Dniester Canyon» and its surroundings. All discovered species were known from 
freshwater reservoirs in Europe, Asia and Australia. Flagellate species composition was quite similar in water and 

soil. However, the number of species in the aquatic habitats was significantly higher than in the soil. 
 

Вступ. Гетеротрофні джгутикові як представники одноклітинних організмів (Protista) є 
найменш дослідженим компонентом водних і ґрунтових біоценозів. Щодо Каньйонового 

Придністров’я є лише одна публікація, що присвячена гетеротрофним джгутиковим НПП «Хо-
тинський» [1]. Метою цієї роботи є дослідження фауни гетеротрофних джгутикових вод-
них і ґрунтових середовищ існування НПП «Дністровський каньйон». 

Матеріал і методика. Матеріал відбирали 12–13 вересня 2014 р. в межах Дністровського 
каньйону та пов’язаних з ним лівобережних ділянок. Суміщені проби води і намулу, а також 

зразки ґрунту відбиралися в наступних місцях: 1) вода, 2) ґрунт і 3) мохова подушка нижче 
водоспаду Джурин; 4) струмок, 5) водойма і 6) ґрунт поблизу джерела Дівочі Сльози; 7) во-
да із протоки, 8) ґрунт із берега, 9) вода з русла Дністра біля урочища «Зелений Гай»;  

10) вода з Касперівського водосховища; 11) вода з малої печерної водойми і 12) ґрунт з 
берега водосховища; 13) вода з р. Серет; 14) ґрунт з берега нижче греблі водосховища. 

Для досліджень використовували мікроскопи AxioScope A1 (Carl Zeiss, Німеччина) з 

фазово-контрастною насадкою та об’єктивами водної імерсії (загальне збільшення ×1000), 
що обладнані цифровою фотокамерою AxioCam ERc 5s і аналоговою відеокамерою AVT 
HORN MC-1009/S. 
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Результати досліджень. У досліджених біотопах виявлені 32 види та форми гетеро-
трофних джгутикових і споріднених їм амебоїдних організмів без джгутиків із 5 великих 
угруповань еукаріотів: Amoebozoa, Opisthokonta, Sar, Excavata, Incertae sedis Euka -

ryota (таблиця). Облігатно-хижі види: Colponema vietnamica, Aurigamonas solis, Allantion 
tachyploon, Rhynchobodo armata, Pseudophyllomitus apiculatus. Всеїдні: Paraphysomonas sp., 

Goniomonas truncata, Anisonema acinus, Anisonema ovale. Решта – бактеріотрофи. Більше 
половини видів були зустрінуті лише один раз. Максимальна зустрічність – 5. У воді та 
ґрунті зазвичай зустрічаються ті ж самі види, однак, середнє число видів у пробах во-

ди (5,6±1,5) помітно вище, ніж у пробах ґрунту (1,6±0,4). Всі знайдені нами види відомі 
також із прісних водойм Європи й Азії. 

 

Гетеротрофні джгутикові та споріднені організми Дністровського каньйону 
 

Вид 
Місця відбору проб (див. текст) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

AMOEBOZOA Lühe, 1913, emend. Cavalier-Smith 1998 

Cochliopodium sp.       +        

OPISTHOKONTA Cavalier-Smith 1987, emend. Adl et al. 2005 

Monosiga ovata Kent, 1880 +              

Codosiga botrytis Kent, 1880             +  

Salpingoeca cylindrica Fott, 1953             +  

SAR 

Stramenopiles Patterson 1989, emend. Adl et al. 2005 

Paraphysomonas sp.          +   +  

Spumella sp.   + +     +   + +  

Cyathobodo stipitatus Petersen & Hansen 1961       +      +  

Cyathobodo sp.     +          

Alveolata Cavalier-Smith 1991 

Colponema vietnamica Tikhonenekov et al., 2014 +            +  

Rhizaria Cavalier-Smith 2002 

Arachnula impatiens Cienkowski, 1876       +        

Rhogostoma minus Belar, 1921  +        +     

Aurigamonas solis Vickerman, 2005         +    +  

Allantion tachyploon Sandon, 1924      +         

Allapsa oxoniensis Howe et al., 2009             +  

Sandona sp.             +  

Neoheteromita globosa Howe et al., 2009       +        

Helkesimastix faecicola Woodcock et Lapage, 1914              + 

Cercomonas metabolicus Mylnikov,1992      +       +  

Cercomonas crassicauda Dujardin,1841    +           

Cercomonas longicauda Dujardin,1841     +          

Cercomonas sp.    +           

Paracercomonas proboscata Brabender et al., 2012    +           

EXCAVATA Cavalier-Smith 2002, emend. Simpson 2003 

Anisonema acinus Dujardin, 1842       +        

Anisonema ovale Klebs, 1893 +   + +          

Bodo saltans Ehrenberg, 1832 +            +  

Neobodo designis Moreira et al., 2004 + +   +     +     

Rhynchomonas nasuta Klebs, 1893        +   +    

Rhynchobodo armata Brugerolle, 1985     +        +  

Pseudophyllomitus apiculatus Lee, 2002  +             

Reclinomonas americana Flavin et Nerad, 1993             +  

Incertae sedis EUKARYOTA 

Ancyromonas sigmoides Kent,1880       +      +  

Goniomonas truncata Stein, 1878 +      +   +   +  

Всього 6 3 1 5 5 2 7 1 2 4 1 1 15 1 
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Skilsky I. V., Meleshchuk L. I. Records of the rare mammals species in the Prut-Dniester interfluve and 

adjacent territories. Data were collected in 1950–2014. Information about 3 species is presented. 
 

Наведено нові відомості стосовно знахідок 3 видів ссавців, які занесені до третього ви-

дання Червоної книги України. Матеріал зібрано в північно-західній частині Прут-Дністров-
ського межиріччя та на прилеглих ділянках Покутсько-Буковинського Передкарпаття і 

лівобережжя Середнього Дністра. Дослідження проведені протягом останніх десятиліть у 
м. Чернівці, а також у межах Герцаївського (с. Остриця), Кельменецького (села Майорка і 
Нагоряни), Кіцманського (с. Зеленів), Новоселицького (с. Магала), Сокирянського (с. Кор- 

мань), Сторожинецького (с. Заволока) і Хотинського (села Ворничани, Данківці, Пашківці і 
Ставчани) районів Чернівецької та Заліщицького (села Бедриківці і Дзвиняч) району 
Тернопільської областей. 

Сліпак подільський (Spalax zemni Erxl.). Протягом останніх двох десятиліть відомі спорадичні зна-

хідки в межах відносно невеликої території на лівобережжі Дністра. Їх хронологія наступна. 11.06.1999 р. – 
сліди діяльності 3 ос. (свіжі викиди ґрунту в різних місцях), узлісся грабово-соснового лісу на межі з 

луками, околиці с. Бедриківці. 30.09.2006 р. – сліди діяльності 1 ос. (кілька давніх викидів ґрунту), фрукто-

вий сад (переважає яблуня), окраїна с. Дзвиняч. 22.06.2008 р. – сліди діяльності 1 ос. (кілька свіжих 

викидів ґрунту), пасовищні луки, околиці с. Бедриківці. 22.06.2008 р. – сліди діяльності 2 ос. (свіжі викиди 
ґрунту в різних місцях), луки з розрідженою деревно-чагарниковою рослинністю, околиці с. Дзвиняч. 

11.10.2008 р. – сліди діяльності 1–2 ос. (давні викиди ґрунту), пришляхова лісосмуга і прилеглі ділянки 

луків, околиці с. Дзвиняч. 12.10.2008 р. – сліди діяльності не менше 4 ос. (свіжі викиди ґрунту в різних 

місцях), пришляхова лісосмуга на межі з полем, околиці с. Дзвиняч. Необхідно також зазначити, що в цей 
період і раніше місцеві жителі іноді випадково відловлювали поодиноких особин у типових місцях пере-

бування на окраїнах чи поблизу зазначених населених пунктів. 

Кіт лісовий (Felis silvestris Schreb.). Протягом літа в 1950–1960-х рр. поодиноких особин виявляли 
серед заростей очеретів у околицях сіл Ворничани, Данківці й Пашківці. 12.12.2001 р. бачили 1 ос. в 

лісосмузі біля с. Магала. У січні 2003 р. браконьєри здобули дорослого самця на полі неподалік від 

с. Ставчани. Протягом серпня – вересня 2009 р. цих тварин виявляли (їх налякав мисливський пес) в 

острівних лісах в околицях сіл Ворничани (1 ad.),  Данківці (1 ad.) й Пашківці (2 ad.). Це мало також місце і 
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в липні 2010 р., коли по одній дорослій особині так само спостерігали (їх також підняв на ноги мислив-
ський пес) в лісових масивах поблизу зазначених населених пунктів. У вересні 2011 р. дорослого лісового 

кота здобули браконьєри біля с. Кормань. Тут уздовж стрімкого берега Дністровського водосховища 

(територія НПП «Хотинський» і прилеглі ділянки) наявні скелі з деревно-чагарниковою рослинністю і в 

цих місцях особин виду останнім часом виявляли відносно постійно. У другій половині травня 2013 р. 
кілька територіальних тварин відмічено в ур. Поливанів Яр (переважає лісова і лучна рослинність на 

крутосхилах уздовж невеликої річки – правої притоки Дністра) північніше с. Майорка. У червні 2014 р. 

1 ос. виявлена на схилі (скелі, г. Баба) з деревно-чагарниковою рослинністю уздовж берега Дністров-

ського водосховища в околицях с. Нагоряни. 
Тхір темний (Mustela putorius L.). Літньо-осінній період, початок 2000-х рр. – виявляли територіаль-

них особин, масиви індивідуальної забудови, с. Зеленів. 27.04.2007 р. – мертвий самець (нещодавно 

загинув під колесами автомобіля) на узбіччі шосе (нова об’їзна дорога, траса М-19), поруч масиви 

індивідуальної забудови, окраїна с. Остриця. 07.2008 р. – виводок, сільське обійстя, масиви індивідуаль-
ної забудови, центральна частина с. Дзвиняч. 29.04.2009 р. – 4 жилі нори у схилі, різнотравно-злакові луки 

з чагарниками (ботанічний заказник «Мальованка»), околиці с. Заволока. 21.06 і 26.09.2010 р. – виводок 

(горище, технічний поверх, міжбудинкова територія; мали місце агресивні прояви по відношенню до свій-

ських котів), масиви старої багатоповерхової забудови (вул. Трояндова), центральна частина м. Чернівці. 
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Ivanets O. R. Scapholeberis mucronata (O. F. Müller, 1776) (Cladocera: Anomopoda: Daphniidae) of 

hydroecosistems Ukrainian Roztocze. Scapholeberis is a genus of small, aquatic crustaceans, belonging to the 

Daphniidae family. Scapholeberis are important components of freshwater food chains. Basis of work makes 357 

tests in 2008–2016. Investigated 128 individuals of the Scapholeberis genus. On the basis of analysis of modern 
literature and own data ecological and morphological characteristics of S. mucronata are presented. 
 

Необхідність досліджень регіональних фаун гіллястовусих раків (Cladocera) відповідно 
до Водної Рамкової Директиви ЄС (Directive 2000/60/EC) обумовлена їх надійністю як 

маркерів гідроекологічного моніторингу. Cladocera займають ключові позиції у трофодина-
міці гідробіоценозів та детермінують, як біофільтратори, процеси самоочищення водойм. 

Транскордонний регіон Розточчя становить інтерес для всієї Центрально-Східної Євро-
пи, оскільки тут проходить частина Головного європейського вододілу. З урахуванням 
природоохоронної значущості на цих теренах створений міжнародний біосферний резер-

ват ЮНЕСКО «Розточчя», який включений до світової мережі біосферних заповідників. 
Scapholeberis mucronata (O. F. Müller, 1776), відіграє особливу роль у кладоцероценозах 

Українського Розточчя, оскільки трапляється в гіпонейстоні. Цей вид займає екологічну 

нішу, не характерну для інших Cladocera [2; 3; 5; 11]. Матеріал (357 проб) відбирали в 
гідроценозах Українського Розточчя протягом 2008–2016 рр. загальноприйнятими в гідро-
біології методами. На живому і фіксованому матеріалі досліджено 128 особин. 
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Нижче наводимо морфо-екологічну характеристику цього таксону з урахуванням своїх 
матеріалів та публікацій інших дослідників. Такі показники є важливими для оцінки  
сучасного стану біотичних систем на різних ієрархічних рівнях [4; 6–10]. 

Черепашка S. mucronata має добре виражену ретикуляцію. Розміри самок в умовах 
Українського Розточчя змінюються в межах 0,79–1,1 мм. Спинний край стулок дугоподіб-

но вигнутий, задньоверхній кут заокруглений або тупий. Черевний край стулок прямий, 
що є адаптацією до гіпонейстонного способу життя. Основа передніх антен прямокутна, 
дуже коротка і несе на дистальному куті чутливу щетинку. Задні антени на плавальних 

щетинках мають лише часткове оперення. Абдоменальний виріст один. Верхній край 
постабдомена дещо випуклий, його кігтики покриті дрібними щетинками. Розміри самців 
0,48–0,69 мм. Їх стулки мають довгий задній шип. Голова з коротким і широким ростру-

мом. Передні антени довші ніж у самок. Верхній край постабдомена в середній частині 
утворює великий тупий виступ. Озброєння постабдомена подібне до озброєння постабдо-

мена самок. У регіоні Українського Розточчя S. mucronata трапляється, насамперед, у 
прибережній зоні ставків, калюж. Плодючість до 10–12 яєць. Моноциклічний або дицик-
лічний. Розвиток популяцій S. mucronata починається ранньої весни і закінчується восени. 

Матеріали по характеристикці S. mucronata Українського Розточчя були враховані при 
підготовці визначника прісноводного планктону Європи із зазначенням особливостей 
екології та поширення організмів [1]. 

У подальшому більш ретельне вивчення корелятивних зв’язків морфологічних і попу-
ляційних характеристик таксонів роду Scapholeberis із застосуванням сучасних методів 

досліджень, фрактального аналізу та математичного моделювання дозволить з’ясувати 
процеси, що впливають на особливості життєвого циклу, генеративого розвитку, статевої 
структури популяцій, підвищить значущість гіллястовусих раків як маркерів гідроеколо-

гічного моніторингу стану довкілля. 
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Pytuliak M. R., Pytuliak M. V. Anthropogenic changes of landscape complexes of Ternopil Prydnister 

region. The field landscapes take the largest areas in the structure of agriculture landscapes of Ternopil Prydnister 
region (81,7 %). The marker of the state of agriculture landscapes of Ternopil Prydnister region is the coefficient 

of antropogenic transformation. The highest level of antropogenic transformation is distinguished in Borshchiv 

region. 
 

Під впливом господарської діяльності людини в ландшафтних комплексах відбувається 
багато змін. Нераціональне природокористування стає причиною порушення взаємо-
зв’язків у природних системах, їх деградації, посилення розвитку різноманітних негатив-

них екологічних процесів (ерозійних, еолових, зсувових, соліфлюкційних, селевих, забо-
лочування, засолення тощо), зменшення продуктивності природних ресурсів, втрати гео-
системами здатності до саморегуляції та самовідновлення тощо. При вирішенні проблем 

оптимізації сільськогосподарського природокористування необхідно враховувати рівень 
антропогенного навантаження і перетвореності ландшафтних комплексів. 

Сільськогосподарське природокористування є одним із видів впливу на природні ланд-

шафтні комплекси, оскільки земельні ресурси з одного боку виступають як просторова 
база для будь-якої діяльності людини, а з іншого – є головним джерелом одержання мате-

ріальних благ. 
Тернопільське Придністер’я належить до територій давнього освоєння, тому рівень і 

масштаби сільськогосподарського природокористування тут значні. Найбільшу площу у 

структурі сільськогосподарських ландшафтів Тернопільського Придністер’я займають по-
льові ландшафти, яким відповідають у земельному фонді орні землі. Їх частка у структурі 
сільськогосподарських ландшафтів становить 81,7 %. Максимальні площі зайняті цими 

ландшафтами є в Борщівському і Заліщицькому районах. Значно меншою є частка лучно-
пасовищних ландшафтів – 16,4 % і садових – 1,9 %. 

Важливим показником дослідження стану сільськогосподарських ландшафтів Терно-
пільського Придністер’я є визначення коефіцієнта антропогенної перетвореності, який 
враховує як площу виду землекористування, так і глибину перетвореності ландшафту. 
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Слабо перетвореними (4,51–6,5) є сільськогосподарські ландшафти Монастириського 
району, зокрема на території таких сільських рад, як Велеснівська, Швейківська, Вербків-
ська, Горішньослобідська, Гранітненська, Горожанська, а також у Блищанській сільській 

раді Заліщицького району. Також низький показник антропогенної перетвореності в м. Борщів 
та смт Скала-Подільська Борщівського району. 

Середньоперетворені сільськогосподарські ландшафти (6,51–7,0) займають найбільші 
площі в Бучацькому районі, зокрема у Возилівській, Сновидівській, Озерянській та інших 
сільських радах, а також у Монастириському районі, зокрема в Підліснянській, Висоцькій, 

Тростянецькій та інших сільських радах. Середньоперетвореними є сільськогосподарські 
ландшафти в південній частині Заліщицького району. 

Сильно перетворені сільськогосподарські ландшафти (7,01–7,5), здебільшого у східній 

частині Бучацького району, північній і південній частинах Заліщицького району. 
Дуже сильно перетворені сільськогосподарські ландшафти (7,51–7,9) практично тільки 

в одному районі – Борщівському, відповідно в таких сільських радах: Кривченській, Баби-
нецькій, Висічанській, Жилинській, Циганській, Сапогівській, Ниврянській, Пилипчин-
ській, Шупарській, Горошівській, Вільховецькій, Вигодській, Панівецькій, Кудринецькій, 

Турильченській, Урожайнівській та Устянській, а також в Соколівській сільській раді  
Бучацького району, м. Бучач, м. Борщів, м. Монастириська та м. Заліщики. 

Отримані значення коефіцієнта антропогенної перетвореності сільськогосподарських 

ландшафтів свідчать про переважання в їх складі середньоперетворених та сильноперетво-
рених. 

Значний рівень антропогенної перетвореності є наслідком тривалого господарського 
освоєння території з переважанням сільськогосподарського землекористування, розвиток 
якого зумовили сприятливі мікрокліматичні особливості долини р. Дністер, родючі ґрун-

ти, наявність достатньої кількості трудових ресурсів у сільській місцевості. Далеким від 
оптимального знаходиться співвідношення площ земель різних за функціональним призна-
ченням. Досить високим залишається рівень розораності цієї території (58,3 %). 

Тривале сільськогосподарське природокористування в області призвело не просто до 
збільшення частки сільськогосподарських ландшафтів, а й до значних змін в їх структурі, 
динаміці, до виникнення ряду екологічних проблем. 

Екологічні проблеми виникають безпосередньо при використанні сільськогосподар-
ських угідь. Вони пов’язані із внесенням органічних і мінеральних добрив, вапнуванням 

кислих ґрунтів, застосуванням хімічних методів захисту рослин, зі способами обробітку 
ґрунту тощо. Через недостатнє застосування ґрунтозахисних заходів площа еродованих 
орних земель у Тернопільському Придністер’ї становить зараз 40,1 тис. га. 

Найбільша площа еродованих земель у Борщівському районі – 15,7 тис. га, що стано-
вить 42,3 % території району. В інших районах цей показник значно нижчий і коливається 
від 6,6 тис. га у Заліщицькому до 9,5 тис. га у Монастириському районах. Частка еродова-

них земель у Монастириському районі є найвищою і становить 54,7 % території, що пов’я-
зано з особливостями рельєфу цього району. 

Загальну характеристику стану родючості ґрунтів можна оцінити за еколого-агрохі-
мічним балом. Такий бал земельної ділянки враховує не лише наявність у ґрунті поживних 
речовин, важких металів, пестицидів та радіонуклідів, а й поширені ґрунти, їх змитість, 

кислотність та інші фізико-хімічні властивості, які впливають на родючість ґрунту. 
Аналізуючи якість ґрунтів сільськогосподарського призначення Тернопільського При-

дністер’я [1] бачимо, що всі чотири райони мають майже однакові показники якості ґрун-

тів,  зокрема в  Бучацькому  середній бал  становить 56, у  Заліщицькому – 46,  Монастири- 
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ському – 54 та в Борщівському – 49. Зокрема, в Бучацькому районі на ґрунти високої 
якості припадає 30 %, середньої – 63 % та на ґрунти низької якості – 7 %. У Заліщицькому 
районі найвища частка (85 %) припадає на ґрунти з середньою якістю. У Монастирисько-

му районі частка ґрунтів середньої якості є найвищою і становить 70 %, а в Борщівському 
районі – 67 %. Найменшою є частка ґрунтів з високою якістю в Монастириському районі і 

становить тільки 3 %. Частка ґрунтів з низькою якістю у цьому районі теж доволі велика – 
20 %. Загалом можна зробити висновок, що в Тернопільському Придністер’ї переважають 
ґрунти з середньою якістю, частка яких становить від 63 % у Бучацькому районі до 85 % у 

Заліщицькому районі. Також у всіх чотирьох районах немає ґрунтів дуже високої якості, 
ґрунтів дуже низької якості та непридатних земель. 

З метою оптимізації використання сільськогосподарських ландшафтів Тернопільського 

Придністер’я важливим є зменшення в їх структурі частки польових ландшафтів, а також 
формування збалансованої структури всіх класів антропогенних ландшафтів. 
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Korzhyk V. P. Features of formation of the Dniester ecocorridor in the conditions of anthropogenic 

changes of environment. The article considers the necessity of reproduction and enrichment of forests as a factor 

of stabilizing the ecological situation and the formation of the Dniester ecocorridor. On the basis of the analysis of 
topographic maps of different times, positive changes in the state of forests during the last century are discovered. 

It is recommended to increase the area of forests due to the recultivation of disturbed lands and their acquisition of 

natural value in the process of next naturalization. 
 

Середнє Подністров’я в силу природних й історичних причин є регіоном давнього і 
щільного заселення, а тому і сильної антропогенної перетвореності ландшафтів. Сформу-
валася дрібна, контрастна структура в різній мірі змінених та насичених техногенними 

елементами сучасних ландшафтів. Домінують антропічні геокомплекси: сельбищні, аграр-
ні (рільничі, пасовищні), водогосподарські, технічні, кар’єрно-відвальні, тафальні. До 35 % 
території займають лісогосподарські ландшафти, де відбуваються процеси ренатуралізації 

та, в меншому ступені, натуралізації умовно корінних (інваріантних) лісостанів. Вибіркове 
освоєння людиною придатних для тих чи інших господарських потреб ареалів призвело до 
антропогенної поляризації ландшафтів, коли поруч з ділянками трансформованих гео-

комплексів  сусідствують  ділянки  відносно мало змінених, умовно природних. Завдяки 
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цьому феномену створилися передумови для реалізації специфічної моделі формування 
національної екомережі та природно-заповідного фонду [1; 2; 4; 5]. 

Філософія створення екомережі передбачає наявність достатньої кількості територій з 

мінімальним впливом трансформуючої діяльності людини, тобто корінних або умовно 
корінних геокомплексів (екосистем). У силу специфіки ландшафтної структури долини 

Дністра, зокрема Дністровського каньйону, до таких слід відносити схилові-лісові ланд-
шафтні інваріанти, притаманні саме місцевим умовам. Вони залишилися такими із причи-
ни непридатності для будь-яких інших видів активного господарського використання. 

Ліси регіону, їх розповсюдження і порідний склад є функцією антропогенізації ландшаф-
тів і вони чутливо реагували та реагують, як своєрідний красномовний індикатор, на зміни 
тенденцій в еволюції природної й антропогенної складових. Ступінь лісистості тісно коре-

люється зі ступенем господарської освоєності, під якою розуміємо співвідношення різних ви-
дів угідь з огляду на глибину антропогенної зміненості компонентів та геосистеми в цілому. 

Не зважаючи на зовнішню аксіоматичність, сучасний стан лісистості і «якості» лісів не 
піддається однозначному трактуванню. Основними проблемними теоретико-практичними 
питаннями залишаються такі: якими є «корінні», або ж інваріантні лісові ландшафти; які 

еволюційні, або ж антропогенні зміни зазнали вони протягом останніх тисячоліть або  
століть; у яких напрямках і як здійснювати подальший менеджмент лісових екосистем 
Подністров’я; розробка специфічних підходів до формування сучасного і перспективного 

природно-заповідного фонду. 
 

 
 

Рис. 1. Ситуація з лісопокритими площами (ділянка Заліщики): 
1 – лісові масиви, створенні після 1945-го року; 2 – лісові масиви, що існували на 1930-й рік. 
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Рис. 2. Ситуація з лісопокритими площами (ділянка Митків): 
1 – лісові масиви, створенні після 1945-го року; 2 – лісові масиви, що існували на 1930-й рік; 

3 – знищені лісові масиви, що існували до Першої світової війни (1914–1918 рр.). 

 

Певну підказку можна отримати, аналізуючи стан лісистості регіону хоча б за останнє 
століття, коли в основних рисах сформувалася і узвичаїлася структура землекористування. 

Для аналізу був обраний фрагмент Дністровського долинно-річкового екокоридору [3; 4; 6] 
в межах частини Городенківського, Заставнівського, Заліщицького адмінрайонів відповід-
но Івано-Франківської, Чернівецької та Тернопільської областей. Порівнювалися топогра-

фічні мапи австрійського часу, зроблені на їх основі довоєнні топографічні мапи польсько-
го періоду (30-ті рр. ХХ ст.), сучасні топографічні мапи крупних масштабів, а також  
топокосмічна інформація з Google Earth. Результат порівняльного аналізу наведений на 

рисунках 1 і 2. 
На ділянці «Заліщики» (див. рис. 1) лісостани старого породного складу залишилися 

або по стрімких схилам каньйону, або на вирівняних ділянках високих надканьйонних те-
рас по лісових дачах колишньої приватної власності, а потім державних лісогосподар-
ських підприємств. У післявоєнний час лісокультури створювалися двома шляхами: або 

штучно насаджувалися з деревних порід ґрунтозахисного протиерозійного призначення, 
або, що частіше, відбувалося заліснення за сценарієм відновлення інваріанту. І в тому, й у 
другому випадках породний склад збіднений, проте свою екістичну роль ці насадження 

відіграють.  Вкрай цікавим є  питання: чи існували до цього ліси на обезлісених на початок 
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ХХ ст. крутосхилах долини Дністра завдяки надмірним мало контрольованим вирубкам у 
недалекому минулому, чи «остепнені» ділянки з набором суто степових видів були прита-
манні скельним крутосхилам, тобто цілком інваріантними? З огляду на це постає супутнє 

питання природничої цінності й раритетності таких геокомплексів в аспекті формування 
природно-заповідного фонду. 

На ділянці «Митків» (див. рис. 2) ситуація дещо відмінна. Більш остепнений характер 
регіону при великих потребах місцевого населення в паливі призвів до малої в цілому 
лісистості. Лісові насадження вузькими смугами збереглися на крутосхилах каньйону, а за 

його межами по високих терасах (лісові дачі колишньої приватної власності, а потім дер-
жавних лісогосподарських підприємств). Збільшення лісистості відбувається аналогічно 
ділянці «Заліщики», видове різноманіття також збіднене й екосистемно не збалансоване. 

Проте за останні 100 років тут зникли невеликі лісові масиви біля сіл Кулівці, Кулаківці, 
Колодрібка. Найбільша втрата лісопокритої площі сталася на південно-західній околиці 

с. Самушин під час стабілізації Російсько-Австрійського фронту і руйнівних бойових дій у 
1915–1916 рр. 

У цілому варто відмітити позитивні зрушення у процесі лісовідновлення, адже у Дніст-

ровському екокоридорі ліси будь-якої якості й цінності відіграють належну їм ландшафтно-
екістичну стабілізаційну роль, і цю тенденцію слід підтримувати. Резервним земельним 
фондом для цього можуть бути в різній мірі техногенно порушені території (котловани 

кар’єрів, ерозійний бедленд тощо), які варто відводити під (ре)натуралізацію [7]. 

Висновки 

1. При формуванні екокоридору (й екомережі в цілому) до його основних елементів 
(ключових, сполучних, інтерактивних територій) слід включати не лише так звані корінні 
лісові геокомплекси, «корінність» яких є продуктом постійних еволюційно-стадіальних 

змін, але й ті геокомплекси невизначеного генезису, які нині відіграють належну їм стабі-
лізуючо-екістичну роль у ландшафтній структурі. 

2. Основним земельним резервом для формування природно-заповідного фонду й еле-

ментів екомережі, зокрема Дністровського екокоридору, є порушені земельні ділянки та 
ділянки з активним проявом негативних геодинамічних процесів, які завдяки процесам 
натуралізації з часом набудуть природничої цінності та збагатять ландшафтне різнома-

ніття регіону. 
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Trombitsky I. D. Hydroconstruction on transboundary Dniester River and its impact on ecosystems. The 

Dniester River is shared by Ukraine and Moldova. Currently three dams and four HPPs already exists on river 

mainstream and additional six have been planned for construction in the next 10 years according to Ukrainian 

Government Program of Hydropower Development until 2026. The environmental consequences of these plans 
have been discussed, including in transboundary context, because the evident impact to downstream due to loses 

of ecosystem services by Moldova and Ukrainian Delta. 
 

По мере планирования и осуществления гидроэнергостоительства на Днестре интенси-
фицируется обсуждение последствий этой деятельности для экосистем реки и всего транс-

граничного бассейна. Прессинг гидроэнергостроительства многообразен и включает как 
создание множества микроГЭС в Карпатах, так и сооружение ГЭС на основном среднем 
течении (ГЭС-1 и ГЭС-2 Днестровского гидроэнергокомлекса и ГАЭС). Нельзя не брать 

во внимание построенную еще в середине ХХ в. Дубоссарскую ГЭС, которая первой прер-
вала естественные миграции рыб из низовий в среднее течение реки. Естественно, что 
инициаторы строительств новых ГЭС сейчас стремятся преуменьшить, а зачастую и отри-

цают негативные последствия своей деятельности на экосистемы, при этом выдавая недо-
статки за достоинства. 

Анализируя историю взаимоотношений двух государств бассейна Днестра – Украины 
и Молдовы по управлению им, в том числе в области принятия решений по смягчению 
экологических последствий гидроэнергетики, можно с уверенностью утверждать, что до 

сих пор решения принимались Украиной, в то время как Молдову ставили о них в извест-
ность. В свою очередь, в Украине решения диктовались потребностями гидроэнергетики, 
при том, что формально в них принимали участие представители разных ведомств (Меж-

ведомственная комиссия по согласованию режимов работы водохранилищ на Днепре и 
Днестре при Государственном агентстве водных ресурсов Украины). Так, ежегодно реали-
зация устанавливаемого режима экологических попусков не обеспечивает Дельту Днестра 

необходимым количеством воды в нужный период. При этом доминирует учёт желания 
гидроэнергетиков сохранить как можно более высокий уровень воды в Днестровском 

водохранилище, что объективно помогает им вырабатывать больше энергии. При этом 
регулярны ссылки на необходимость обеспечения стабильного уровня Днестровского 
водохранилища для прохождения в нём нереста рыб на фоне возрастающего год от года 

дефицита воды. При этом рыбопродуктивность водохранилища (41 т) несопоставима с 
продуктивностью Дельты (1100 т) [2]. Недополучение рамсарскими угодьями воды в 
Дельте ведет к исчезновению многих видов водно-болотных птиц из-за нарушения усло-

вий их размножения. 
Аргумент о положительном воздействии гидроэнергетики на предотвращение наводнений 

с трудом может быть поддержан, поскольку именно неэффективное управление Днестровским 
гидроэнергокомплексом привело к усугублению ущерба, нанесенного наводнением 2008 года. 

Принципы принятия решений на постсоветском пространстве, даже в государствах, 

подписавших соглашения  об ассоциации с ЕС,  на практике не сильно изменились с совет- 
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ского времени. На примере Программы развития гидроэнергетики в Украине до 2026 года 
мы видим, что сначала кабмином принимается не согласованный даже со всеми ведом-
ствами страны документ, а уже затем начинается его запоздалое публичное обсуждение и 

«проталкивание» на территории. Соседнее государство при этом ставят перед фактом. 
Естественно, что при таком подходе не могут быть учтены в достаточной мере соци-

альные и экологические последствия реализации правительственного решения. То есть, на 
практике переоцениваются ожидаемые и выдаваемые в качестве привлекательных эконо-
мические и финансовые выгоды и практически игнорируются социальные и экологичес-

кие последствия. Результаты такого подхода уже видны на примере днепровских водохра-
нилищ, массово зарастающих водяным орехом и сине-зелеными водорослями, заиливаю-
щихся и в перспективе умирающих и убивающих реку. Меры по стабилизации ситуации, 

если они вообще предусматриваются, как правило малореалистичны для реализации на 
практике и более дороги, чем объявлено. Главными проблемами с социальной и экологи-

ческой точек зрения являются: нарушения прав человека на качественную окружающую 
среду, в т. ч. в результате переселения местного населения с традиционных для него  
территорий, утрата экосистемных услуг, в т. ч. биоразнообразия, рыбных запасов, ланд-

шафтного разнообразия и туристического потенциала, влияние на климат, микроклимат и 
гидрологию (понижение весенних разливов, повышение рисков засух, заиление водоё-
мов). Как правило, реализация планов гидростроительства продуцирует коррупцию. Пос-

кольку объектом гидростроительства часто становятся трансграничные реки, оно может 
вызвать не только местное социальное напряжение, но и международные проблемы и 

конфликты. Неслучайно поэтому международные инвестиционные банки относят гидро-
строительство к наиболее рискованной области проектов. 

Несомненной проблемой остаётся неразработанность и непопулярность на постсовет-

ском пространстве оценивания утрачиваемых в результате хозяйственной деятельности 
экосистемных услуг, имеющих ясное финансовое выражение. В случае гидростроитель-
ства их утраты весьма разнообразны. Во-первых, это воздействие на количество воды. 

Несмотря на то, что гидроэнергетики привыкли списывать уменьшение годового стока на 
изменение климата, имеются серьёзные основания считать, что потери стока Днестра в 
результате ухода воды в карстовые трещины очень высоки и по оценкам гидрологов 

достигают как минимум 1,3 км
3
 [1] и повышаются при искусственном поднятии уровня 

воды. Воздействие гидроэнергетики на качество воды многообразно. За счет изменения 

прозрачности и температуры воды, а также амплитуд уровня в реке ухудшаются само-
очистные свойства речной воды, что вызывает повышение стоимости водоподготовки для 
пищевых нужд. За счёт дисбаланса учёта потребностей рыбного хозяйства верхнего и 

нижнего течения при экологических попусках обе страны недополучают большое коли-
чество рыбных ресурсов. Наконец, в силу воздействий гидростроительства (холодная реч-
ная вода в тёплое время, заиление реки, изменение микроклимата вдоль реки, развитие 

сине-зеленых водорослей, утрата рыболовной привлекательности и т. д.) зона вдоль Днестра 
теряет рекреационную привлекательность. 

Весной 2017 г. премьер-министры Молдовы и Украины договорились подписать согла-
шение о функционировании Днестровского гидроэнергоузла уже в этом году. В качестве 
«компенсации» было принято решение о создании комиссии с международным участием, 

которая должна оценить состояние Днестра на всём протяжении. При этом и юридический 
статус комиссии, и вопрос средств для её функционирования остались открытыми.  
Естественно, что о ней сразу забыли. Вхождение в силу с 28 июля 2017 г. Днестровского 

бассейнового договора также не  решает вопроса  экологической безопасности бассейна 
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Днестра от последствий гидростроительства, хотя и создаёт платформу для обсуждения 
его проблем. Однако очевидно, что запланированное строительство в верхнем Днестре 
шести новых русловых ГЭС коренным образом изменит гидрологию реки, приведет к  

дополнительным потерям стока и потому не может считаться приемлемым, как и любое 
другое дополнительное гидроэнергостроительство на основном русле реки. В силу этого 

общественности следует привлечь все возможные юридические, в т. ч. международные 
механизмы, для спасения трансграничного Днестра во имя будущих поколений. В то же 
время оценка утрачиваемых экосистемных услуг наряду с ОВОС и СЭО должна стать основ-

ным инструментом властей в процессе принятия решений о гидроэнергостроительстве. 
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Vikyrchak O. K. Predicted impact of the construction of cascade of Dniester River HPPs on the natural 

ecosystems. On the basis of the analysis of pre-project documentation of the construction of  the 

Verkhnednistrovsky cascade of hydroelectric power stations provided by PJSC «Ukrhydroenergo» and the latest 

data on the state of the natural ecosystems of the Dniester River and its valleys within the NNP «The Dniester 

Canyon», the destructive effects of dam construction have been shown. 
 

Наприкінці 2015 року ПАТ «Укргідроенерго» оприлюднило передпроектну документа-
цію будівництва Верхньодністровського каскаду гідроелектростанцій у межах Тернопіль-
ської, Чернівецької й Івано-Франківської областей. У планах ПАТ «Укргідроенерго» пере-

городити Дністер у межах Тернопільської області (лівий берег) та Івано-Франківської і 
Чернівецької областей (правий берег) шістьмома греблями. Планується побудова однієї 
дериваційної ГЕС, скидаючи воду на турбіни через підземний тунель, що мав би зрізати 

петлю Дністра поблизу с. Возилів Бучацького району. 
Зміна гідрологічного режиму та руслових процесів. У межах каньйону Дністер має 

характер гірської річки. Швидка течія, спричинена значним падінням (близько 0,5 м на 1 км), 

наявність перекатів, сприяє доброму насиченню води киснем. Велика кількість уламково-
го матеріалу з різним розміром часток призводить до утворення островів, обмілин, кос. 

Нижче прибережних островів утворюються заводі, де швидкість течії менша. 
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Неоднорідність форм руслових утворень є основою для формування різноманітних 
угруповань біоти та її видового багатства. Зокрема тут знаходяться оселища флори і фау-
ни, що підлягають особливій охороні відповідно до вимог Конвенції про охорону дикої 

флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 р.), директив Євро-
союзу 92/43/ЄEC «Про збереження природних оселищ та видів природної флори і фауни», 

Директиви 2009/147/ЄC «Про охорону природних видів птахів»: галерейні ліси з вільхою 
уздовж великих річок; прирічкові ліси з вербою білою; ксеротермні чагарники союзу 
Berberidion на девонських відкладах і силуру в нижніх прируслових частинах дністров-

ських стінок; прибережні мілководні галечники і перекати на гірських річках, як місця 
нересту зникаючих видів риб, занесених до Червоної книги України – причорноморського 
вирезуба (Rutilus frisii (Nordm.)), звичайної марени (Barbus barbus (L.)), прісноводної 

стерляді (Acipenser ruthenus L.), великого чопа (Zingel zingel (L.)) та низки інших [2; 8]. 
У разі реалізації планів ПАТ «Укргідроенерго» будівництва верхньодністровського 

каскаду гідроелектростанцій вище гребель утворяться водосховища зі слабо проточною 
водою, що докорінно змінить гідрологічний режим та руслові процеси, а отже призведе до 
трансформації сформованих там екосистем. 

Наприклад, при підпорі води на 8 м вище проектованої Устянської ГЕС утвориться 
водосховище протяжністю 30 км. При цьому ймовірне підтоплення городів або й будинків 
у Горошовій і навіть у Колодрібці. На космічному знімку добре видно приватні садиби, 

що можуть зазнати затоплення (рисунок). Загалом, з позицій безпеки, очевидно, будуть 
підлягати відселенню населені пункти, що зазнаватимуть бодай часткового затоплення. 

 

 
 

Схематична карта водосховища, що утвориться при побудові Устянської ГЕС. 

 

Великий об’єм твердого стоку, що потраплятиме в новостворені водосховища з бічних 

приток, призведе до високих темпів замулення. Через особливості рельєфу каньйону цей 
процес буде значно  активнішим,  ніж на існуючому Дністровському водосховищі, де це 
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явище має загрозливі масштаби. Верхів’я водосховищ прогнозовано за 20 років існування 
почнуть перетворюватися на болотисті місцевості, як це ми спостерігали на Касперівсько-
му водосховищі. 

Вплив будівництва каскаду верхньодністровських ГЕС на іхтіофауну Дністра. 
Згідно Літопису природи НПП «Дністровський каньйон» та інших джерел іхтіофауна 

Дністра в межах каньйону налічує 44 види, які належать до 40 родів, 11 родин і 7 рядів. Це 
представники різних екологічних груп. Проте найбільша роль Верхнього Дністра у збере-
женні реофільного іхтіокомплексу. Оскільки саме ця група зникла із зарегульованих діля-

нок Дніпра та інших річок України, Європи і світу в цілому. Тому саме ці види мають чи 
не найвищий природоохоронний статус. З метою охорони причорноморського вирезуба на 
Дністрі ще в 70-х рр. ХХ ст. створено 2 іхтіологічні заказники, де єдина у світі популяція 

цього виду більш-менш благополучна [7]. 
Ще один реофіл – прісноводна стерлядь. У Дніпрі цей вид майже зник в основному руслі, 

крім того, наявні там особини вважаються гібридними. «Чиста» стерлядь фактично на сьогод-
ні збереглася лише у Дністрі. Цей вид у наш час зустрічається на всіх ділянках річки [7]. 

Отже, реалізація планів ПАТ «Укргідроенерго» призведе до зникнення з фауни Укра-

їни двох унікальних видів риб. Це пряме порушення цілої низки законів і міжнародних 
зобов’язань нашої держави. 

Вплив будівництва каскаду верхньодністровських ГЕС на орнітофауну Дністра. 
У результаті зарегулювання стоку Дністра зміниться його роль для міграцій та гніздування 
тих видів птахів, чиє життя пов’язане з водою. Завдяки швидкій течії Дністер вкривається 

кригою на місяць пізніше, ніж сусідні водойми зі стоячою водою. Навіть у суворі зими на 
Дністрі залишаються проталини, що створюють умови для зимівлі скупчень (іноді  
значних) крижня (Anas platyrhynchos L.), лебедя-шипуна (Cygnus olor (J. F. Gm.)), гоголя 

(Bucephala clangula (L.)), чубатої черні (Aythya fuligula (L.)), великого креха (Mergus 
merganser L.) [1]. У місцях впадіння теплих джерел залишаються мілкі ділянки, вільні від 
криги, де зимують особини сірої чаплі (Ardea cinerea L.), великої чепури (Casmerodius 

albus (L.)), рибалочки (Alcedo atthis (L.)). Через будівництво гребель зимівля птахів на 
Дністрі буде неможливою, зміняться умови прольоту пізніх мігрантів. 

Наявність мілких прибережних ділянок у літній період створює умови для пошуку 

корму, а отже й успішного гніздування таких видів, як чорний (Ciconia nigra (L.)) і білий 
(C. ciconia (L.)) лелеки, сіра чапля, велика чепура. Через підняття рівня води, у випадку 

побудови гребель, її поверхня буде на рівні теперішніх схилів, заплавні ділянки затоплять-
ся. Площа мілководних ділянок зменшиться. Це можна спостерігати на існуючих Дніст-
ровському і Касперівському водосховищах Зручні умови для комплексу мілководної орні-

тофауни будуть існувати лише в місцях виклинювання водосховищ, коли процеси заму-
лення стануть відчутними. 

Прогнозовані трансформації біоти на схилах каньйону Дністра. У випадку будів-

ництва гребель будуть затоплені заплавні частини долини Дністра. А це призведе до 
втрати багатьох локалітетів рослин з високим созологічним статусом, зокрема, білоцвіту 

весняного (Leucojum vernum L.) і рябчика шахового (Fritillaria meleagris L.). Ці види в 
регіоні збереглися лише на ділянці від с. Лука до с. Діброва на території Тернопільської та, 
частково, Івано-Франківської областей. Тут вони ростуть у локалітетах, значно віддалених 

від основного ареалу, що свідчить про надзвичайну наукову цінність їхніх популяцій. 
Крім того, на розглядуваній ділянці збереглися елементи системи стариць Дністра, що є 
унікальним ландшафтним утвором у цій його частині. Створення каскаду ГЕС призведе до 

повного руйнування зазначених природних комплексів [5; 6]. 
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Унікальна реліктова подільська популяція вальдштейнії гравілатоподібної (Waldsteinia 
geoides L.) приурочена до лісів на ділянці від с. Діброва до с. Устечко. Філогеографічний 
статус цієї популяції на даний час недостатньо визначений, тому її втрата призведе до 

втрати унікального генофонду цього виду, а, можливо, й генофонду ще не описаного но-
вого ендемічного таксона флори України. 

Загалом, лише флора вищих рослин каньйонової частини Дністра налічує близько 2500 
видів, що становить майже 50 % відповідної флори України. До цього слід долучити водо-
рості, мікобіоту тощо. Слід зазначити, що ці групи біоти каньйонового Подністер’я ще 

далеко не повно вивчені й будь-які впливи на природні екосистеми можуть призвести до 
втрати навіть ще не виявлених нових для науки видів. 

Підвищення рівня ґрунтових вод та вологості повітря в каньйоні призведе до підви-

щення темпів заростання його схилів деревно-чагарниковою рослинністю (це добре видно 
в каньйоні Касперівського водосховища), що стане причиною втрати значного фіторізно-

маніття, насамперед, серед лучно-степової рослинності. Це ж явище стане причиною збід-
нення герпетокомплексів, представлених такими видами з Червоної книги України, як зелена 
ящірка (Lacerta viridis (Laur.)), ескулапів полоз (Zamenis longissimus (Laur.)), звичайна 

мідянка (Coronella austriaca Laur.) [3; 4; 9]. 

Висновки 
1. Аналіз наявної наукової інформації дає підстави стверджувати, що реалізація про-

екту призведе до остаточного руйнування унікальної річкової системи Дністра, яка ще 
зберігає свої унікальні екологічні функції власне в середній частині течії, оскільки в ниж-

ній вже зруйнована наявними там водосховищами. 
2. Дністровський каньйон, що належить до унікальних природних комплексів, яким 

немає аналогів у Європі, опиняється під загрозою руйнування, деградації та знищення. Це 

призведе до низки проблем в аспекті реалізації програми євроінтеграції України у приро-
доохоронному контексті, оскільки призводить до знищення низки природоохоронних 
об’єктів загальноєвропейського значення відповідальність за збереження яких, згідно з 

Бернською конвенцією, лежить на Україні. 
3. Можна практично однозначно прогнозувати повне руйнування унікальних природ-

них ландшафтів долини Дністра та припинення її ключової ролі в подальших процесах 

розвитку біоти південної частини Східної Європи. Зокрема, реалізація проекту унеможли-
вить виконання цим регіоном функцій екологічного коридору міжнародного значення як 

це передбачено Законом України «Про екологічну мережу України». 
4. Ідея проекту суперечить вимогам чинного природоохоронного законодавства Укра-

їни, а його реалізація призведе до необхідності перегляду функцій, площ, а можливо, й 

ліквідації низки природоохоронних територій, у т. ч. загальнодержавного значення, зокре-
ма НПП «Дністровський каньйон». Така ситуація дозволяє стверджувати, що ідея проекту 
є злочинною з огляду на вимоги чинного законодавства України. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Вікирчак О. К. Раритетна компонента орнітофауни НПП «Дністровський каньйон» (Тернопільщина, Україна) // 

Матер. І-ої міжнар. наук.-практ. конф. «Екологічний контроль і моніторинг стану дубових лісів Поділля та особли-

вості їх природного відновлення». – Чечельник, 2015. – С. 161–165. 

2. Гоч І. В. Видова та морфо-екологічна характеристика іхтіофауни окремих водойм Західно-Подільського Придні-

стров’я // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – Львів, 2002. – Вип. 4. – C. 129–135. 

3. Доценко І. Б. Герпетокомплекси Середнього Придністров’я: стан вивчення, роль в екосистемах та проблеми і методи 

збереження // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я. Матер. 

Першої міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. сторіччю ботанічних досліджень у регіоні (11–12 вересня 2014 р., 

м. Заліщики). – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С. 115–122. 



 

Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я                         131 
 

4. Доценко И. Б., Викирчак А. К., Дребет М. В. Новые находки эскулапова (лесного) полоза, Zamenis longissimus 

(Serpentes, Colubridae), и рекомендации по его охране на территории Украины // Зб. пр. Зоол. музею. – К., 2013. – 

№ 44. – С. 123–133. 

5. Екологічний висновок щодо доцільності проектування й можливості будівництва каскаду з шести ГЕС на Дністрі в 

межах Тернопільської та Івано-Франківської областей схвалений Виконкомом Західного наукового центру НАН і 

МОН України, протокол № 1 від 26.02.2016 р. – Львів, 2016. 

6. Матеріали  групи у Фейсбук «Врятуй Дністер від ГЕС» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://www.facebook.com/groups/savednister/958473434254108/?comment_id=958864070881711&notif_t=like&notif_id

=1485042476718424. 

7. Худий О. І. Стан іхтіофауни Дністровського водосховища за дії факторів антропогенної природи. Автореф. дис. … 

канд. біол. наук. – К., 2005. – 24 с. 

8. Kagalo A. A., Sytschak N. N., Skibitska N. V., Mandzuk L. A. Preliminary checklist of Emerald network habitat types of 

«Dnister canyon» national nature park // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового 

Придністров’я. Матер. Першої міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. сторіччю ботанічних досліджень у регіоні (11–12 

вересня 2014 р., м. Заліщики). – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С. 50–58. 

9. Vikyrchak O. K., Smirnov N. A. New record of the Aesculapian Snake, Zamenis longissimus (Reptilia, Colubridae), in 

Ternopil’ Region (Ukraine) // Вестн. зоологии. – 2014. – Т. 48, № 5. – С. 478. 
 

 

 

 
АНАЛІЗ ВИДІВ-ТРАНСФОРМЕРІВ ФЛОРИ МІСТА ПОЧАЇВ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

О. П. Щербюк, О. М. Оптасюк 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, УКРАЇНА 
lenkaolenka1803@gmail.com 

 
Shcherbiuk O. P., Optasyuk O. M. Analysis of species-transformers of flora in the city of Pochaіv, 

Ternopil region. Characterized morphological and ecological and geographical features of species-transformers 
of flora of Pochaіv city, the character of their distribution in different types of biotopes is determined. 

 

Для видів-трансформерів характерними є широка екологічна амплітуда, стрес-толе-

рантність, велика швидкість розмноження та високий ступінь натуралізації. Збільшення 
кількості цих видів свідчить про зростаючу деградацію рослинного покриву та зменшення 
біологічного різноманіття [2]. Почаїв – туристичне місто, що характеризується постійним 

потоком відвідувачів з різних куточків України та країн СНД, тому занесення нових 
інвазійних видів найчастіше відбувається антропогенним шляхом. Флора міста вивчена 
недостатньо, тому необхідним є дослідження біологічних особливостей та контролювання 

способів поширення і чисельності процесів поширення інвазій [2–4]. 
За результатами досліджень, проведених протягом 2013–2017 рр., у флорі м. Почаїв 

зафіксовано 86 інвазійних видів. Видами-трансформерами є Phalacroloma annuum (L.) 
Dumort, Solidago canadensis L., Ambrosia artemisifolia L., Impatiens parviflora DC, Setaria 
glauca (L.) P. Beauv, які у великій кількості трапляються на даній території, швидко 

освоюють нові місцезростання та витісняють інші види. Вивчення цих видів проводи-
лося в польових умовах маршрутним методом. Визначено приналежність кожного виду 
до певних типів біотопів [1]. З метою обліку та порівняння динаміки чисельності 

особин створено оригінальні картосхеми поширення видів-трансформерів на території 
Почаєва (рисунок). 

mailto:lenkaolenka1803@gmail.com
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поширення видів-

трансформерів у флорі 

м. Почаїв: 
1 – Phalacroloma annuum (L.) 

Dumort.; 2 – Solidago canadensis L.; 

3 – Ambrosia artemisifolia L.; 

4 – Impatiens parviflora DC; 

5 – Setaria glauca (L.) P. Beauv. 

 

Найчастіше в досліджуваній урбанофлорі трапляються особини північноамерикан-
ського виду Phalacroloma annuum, який зафіксований переважно на невеликих луках, 
пасовищах, у вологих частинах лісу та як бур’ян на полях, біля смітників, на клумбах, у 

парку і вздовж доріг м. Почаїв. За результатами досліджень, проведених у 2013–2014 рр., 
спостерігається рівномірне поширення Ph. annuum по всій території міста з найбільшою 

концентрацією рослин у його північно-східній частині. За даними 2015–2017 рр. вид 
активно поширюється  та захоплює  центральну  частину  міста зі збільшенням чисельності 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Ffotki.yandex.ru%2Fusers%2Fgansucha%2Fview%2F990208%2F&ei=_qJzVPHHIoLWygOju4CADg&usg=AFQjCNFesAdHfY7a-CXTolSVO1y6E2tsQg
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по всій території дослідження. Рослини приурочені до рудеральних біотопів перелогів на 
багатих ґрунтах (І 2.241) та біотопів алей дерев (І 4.23). Досить широко вид поширений у 
рудеральних біотопах трав’яних багаторічників (І 2.21) на будівельних майданчиках та 

вздовж доріг. Також Ph. annum зустрічається в рудералізованих заростях кущів (І 4.12) та 
у плодових і декоративних садах (І 4.22). 

Північноамериканським типом ареалу характеризується і вид Solidago canadensis, 
який зростає в місті на ґрунтах з підвищеною кислотністю та вологістю. Це переважно 
лісосмуги, узбіччя доріг, береги ставків, болота, поля, сади і смітники. Вид поширений 

переважно на околицях міста та на узбіччях доріг і його чисельність суттєво не  
збільшилась. Найбільше скупчення, як і у 2013 р., в північній та північно -східній 
частині міста. S. сanadensis поширений у рудеральних біотопах перелогів на багатих 

ґрунтах (І 2.241), у біотопах трав’яних угруповань на місці вирубок (I 3.1), у біотопах 
алей дерев (І 4.23); також у штучно створених біотопах листяних дерев  (І 4.111) та в 

мезонітрофільних заростях чагарників (G 1.35), але частота трапляння в даних біотопах 
суттєво менша. 

Досить широко поширеним видом є Ambrosia artemisifolia, що має північноамерикан-

ський тип ареалу та переважає на засаджених і необроблених полях, пасовищах, у лісо-
смугах, на смітниках, узбіччях доріг, у парках, садах, на узліссях і галявинах. Вид часто 
трапляється в рудеральних біотопах перелогів на багатих ґрунтах (І 2.241), у біотопах  

трав’яних угруповань на місці вирубок (I 3.1), у біотопах алей дерев (І 4.23), у паркових 
насадженнях (І 4.21). Зустрічається у штучно створених біотопах листяних дерев (І 4.111), 

у плодових і декоративних садах (І 4.22) та на клумбах декоративних видів рослин (І 5.2). 
За даними 2013 р. A. artemisifolia активно поширювалася в південно-східній частині, а у 
2016 р. було зафіксовано нові місцезростання виду й у східній частині міста. На іншій 

території вид поширений, трапляється більш менш рівномірно і ситуація в порівнянні з 
іншими роками суттєво не змінилась. 

У флорі Почаєва найрідше трапляється вид Impatiens parviflora, центральноазійського 

походження, локалітети якого зафіксовані переважно в центральній частині міста поблизу 
будинків, біля смітників та звалищ, водойм і заболочених місць. I. parviflora поширений у 
біотопах трав’яних угруповань на місці вирубок (I 3.1), паркових насадженнях (І 4.21), у 

плодових і декоративних садах (І 4.22), біотопах алей дерев (І 4.23) та на клумбах декора-
тивних видів рослин (І 5.2). 

Переважно на околицях Почаєва, біля полів та поблизу лісових насаджень, зустріча-
ється вид Setaria glauca з індо-малайським типом ареалу, більшість локалітетів якого зосе-
реджена в північній частині міста. Ці рослини широко поширені в агробіотопах зернових 

культур сегетального типу (І 1.11), біотопах однорічних ксерофітних угруповань злаків (І 2.13), 
у рудеральних біотопах перелогів на багатих ґрунтах (І 2.241), біотопах трав’яних угрупо-
вань на місці вирубок (I 3.1) та в біотопах алей дерев (І 4.23). 
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Protsiv H. P. Melnychuk V. P. About estimation of the state of ecosystem and quality of water on area of 

the river Dnister from Dnister GES-2 to t. Soroca: results of researches. The results of hydrobiological 

samples of water during the International Kayak Research Expedition, organized in August 2015 by the  
International Association of Guards of the Dniester River «Eco-TIRAS» with the support of the OSCE, were 

analyzed in the framework of the project «Climate Change and Safety in the Dniester River Basin». It is shown 

that violation of integrity of river ecosystems isaccompanied by enormous irretrievable processes that in 

turninfluence on development of agriculture, degradation oflandscape and biological variety, contamination and 
reductionto the amount of drinking-water, decline of tourist attractiveness of region. 

 

Дністер є транскордонною річкою в рамках діючих міжнародних угод між Республі-
кою Молдова і Україною, а також у зв’язку із загальною євроінтеграційною спрямова-

ністю обох країн, що накладає певні взаємні зобов’язання й окреслює важливі загальні 
виклики та перспективи країн у сфері екологічно стійкого розвитку басейну Дністра, 

моніторингу стану його гідросистеми, якості води, дотримання належного водного  
балансу річки, інтегрованого управління водокористуванням за басейновим принципом. 

Метою нашого дослідження була загальна оцінка стану гідросистем р. Дністер на 

ділянці від Дністровської ГЕС-2 (район с. Наславче) до м. Сорока, дослідження берегів в 
аспекті дотримання сучасного природоохоронного законодавства Республіки Молдова і 
України, а також оцінка якості води в цій річці на відповідній ділянці. 

Матеріали і методи 
Форма досліджень – сплав на байдарках з описом біотопів і відбором гідробіологічних 

проб на стоянках. Матеріалом послужили 8 інтегральних якісних проб макрозообентосу і 
фітофільних організмів (по одній інтегральній пробі в кожній описаній точці). Облову 
піддавалися мешканці дна (каменів і ґрунту), а також мешканці вищої водної рослинності і 

колоній нитчастих водоростей (де це було можливо). 
Обстеження проведене загальноприйнятими гідробіологічними методами [2; 3]. Для 

вилову організмів використовувався стандартний гідробіологічний сачок з середньокомір-

частого млинового газу. Для визначення організмів – чашка Петрі, пінцет, лупа, білий 
фільтрувальний папір. Фіксація організмів не проводилася. Вивчалися «живі» проби, з 

поверненням їх у середовище існування. 
Для оцінки якості води використані біотичний індекс Вудівісса [1; 2] та Індекс Майєра [1]. 

Ці індекси базуються як на індикаторній ролі певних видів (чи груп) організмів, так і на 

структурованості їх угруповань (спираючись на концепцію, що більш насичене у видо-
вому аспекті й більш структуроване угруповання водних організмів свідчить про більш 
кращі екологічні умови).  Оскільки дозвіл  на  перебування  учасників експедиції у прикор- 
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донній смузі поширювався лише на територію й акваторії, що належать Республіці  
Молдова, український берег р. Дністер не обстежували. 

Результати й обговорення 

1. Загальний опис ситуації. 1.1. Гідрологічні умови. Дослідження проведені в умовах 
украй маловодого року. Дністровський гідроенерговузол здійснює попуски води в нижній 

б’єф Дністровської ГЕС-2 спонтанно і непередбачувано, враховуючи маловодість  
р. Дністер у 2015 році, високу температуру повітря, слабку наповненість Дністровського 
водосховища. Внаслідок цього спостерігали: 

 критичне зменшення водності річки нижче Дністровської ГЕС-2 із-за занадто довіль-
ного і спонтанного, науково необґрунтованого забезпечення річкового стоку, що вик-
ликає непередбачуване осушення берегів річки або їх надмірне затоплення; 

 зменшення стоку алювіальних наносів і суспензій в основному руслі річки – основні 
об’єми суспензій затримуються в нижній частині Дністровського водосховища  
(Дністровська ГЕС-1), а також у буферному водосховищі (26-кілометрова ділянка від 
Дністровської ГЕС-1 до Дністровської ГЕС-2); 

 по берегах річки спостерігається несанкціонований вибір гравію, що неприпустимо в 
умовах відсутності його поповнення з верхньої течії. 
1.2. Екологічні умови. Основним чинником впливу на гідроекологічну ситуацію в 

р. Дністер нижче Дністровського гідроенерговузла є сам гідроенерговузол і його  
функціонування, а також особливості сільськогосподарського управління в долині річки 
на обстеженій ділянці. 

Буферне водосховище, яке по суті не є в екологічному сенсі нормальним руслом  
р. Дністер, а є технологічною водоймою для функціонування Дністровської ГАЕС і  

Дністровської ГЕС-2, має негативний вплив на нормальний гідроекологічний режим 
річки, починаючи від Дністровської ГЕС-2 до самого гирла Дністра. Це виражається в 
наступному: 

 порушення природного режиму температурної стратифікації в річковому руслі  
внаслідок штучного перемішування водних мас у буферному водосховищі, внаслідок 
функціонування Дністровської ГАЕС, через що нижче Дністровського гідроенерговуз-

ла спостерігалися занадто низькі для нормального формування й існування угруповань 
біоти, які функціонували там раніше, температури води; 

 масовий розвиток підводної вищої водної рослинності внаслідок збільшення прозо-
рості водних мас (у зв’язку зі зменшенням стоку алювіальних наносів і суспензій, із-за 

затримки їх гідроспорудами Дністровського гідроенерговузла, припливу зайвих біоген-
них речовин із прилеглих сільськогосподарських угідь); 

 спонтанне обезводнення берегів річки нижче Дністровського гідроенерговузла на 
ділянці від Дністровської ГЕС-2 до Дубоссарського водосховища, що призводить до 
загибелі прибережної фауни і відповідного погіршення тут якості води. 
Уздовж лівого берега річки (територія України) практично ніде не витримані пара-

метри прибережної захисної смуги (для р. Дністер – 100 м), які передбачені Водним 
кодексом України. На деяких досліджених ділянках сільськогосподарські угіддя (з пере-

важанням, в основному, олійних культур (соняшник)) розташовувалися іноді до 10–20 м 
до урізання води. З боку Республіки Молдова ситуація із прибережними захисними  
смугами виглядала краще. 

Позитивні чинники для екосистем Дністра в районі досліджень – це низька населеність 
регіону, як з боку Республіки Молдова,  так і з боку України, слабкий розвиток дорожнього 
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сполучення, відсутність більш-менш масштабних виробництв (за винятком Дністровсько-
го гідроенерговузла і декількох діючих кар’єрів). Слід звернути особливу увагу на очисні 
споруди міст Могилів-Подільського (Україна), Атаки і Сороки (Республіка Молдова) як 

додатковий негативний чинник впливу на гідроекосистему р. Дністер на цій ділянці. 
1.3. Соціальні умови. По 

берегах обстеженої ділянки 
р. Дністер (і з українського, 
і з молдавського боку) наяв-

ні численні сільськогоспо-
дарські угіддя, де переваж-
но вирощують соняшник і 

кукурудзу. З боку Респуб-
ліки Молдова – в основному 

приватне тваринництво. З 
боку українського берега 
тваринництво практично не 

розвинене, оскільки це не 
вигідно місцевим жителям. 
Населені пункти на дос-

лідженій ділянці р. Дністер мало населені з причини відсутності роботи для місцевого 
населення й належної інфраструктури. 

2. Основні забруднювачі. Основними джерелами забруднень на обстеженій ділянці 
р. Дністер слід вважати: Дністровський гідроенерговузол (район с. Наславче, нижче 
Дністровської ГЕС-2); район м. Могилів-Подільський (Україна) і м. Атаки (Республіка 

Молдова); район м. Ямпіль (Україна); район м. Сороки (Республіка Молдова); сільськогос-
подарські угіддя, місця водопою і випасу великої рогатої худоби. 

3. Експрес-оцінка якості води і стану угруповань макрозообентосу і фітофільних 

груп організмів. Ці дані представлені на рисунку, де наведена динаміка біотичного 
індексу Вудівісса та індексу Майєра в контексті до класу вод за міжнародною класи-
фікацією. 

4. Основні екологічні проблеми на досліджуваній ділянці Дністра. Основними 
екологічними проблемами на досліджуваній ділянці р. Дністер можна вважати: малу 

водність річки і не завжди належне регулювання водного балансу, зокрема, регуляцію 
рівня води Дністровським гідроенерговузлом в умовах змін клімату; ненормально низьку 
температуру води нижче Дністровської ГЕС-2 і далі за течією; ненормально активний 

розвиток занурених вищих водних рослин; часте недотримання режиму прибережних 
захисних смуг (забудова, сільське господарство, кар’єри); несанкціонований забір води та 
скидання неочищених стічних вод на окремих ділянках; несанкціонований забір піску і 

гравію в руслі річки і з берегів; вилов риби забороненими видами знарядь з боку місцевих 
жителів; несанкціоновані звалища ТПВ у прибережній захисній смузі річки на територіях 

населених пунктів. 

Висновки 
1. Різноманітність і видове різноманіття водних видів біоти дослідженої ділянки  

р. Дністер є вкрай низьким. 
2. Потенційною здатність до самоочищення річки слід вважати досить високою, у 

вигляді високої продуктивності популяцій занурених вищих водних рослин, а також 

відсутністю сформованих значних популяцій повітряно-водних рослин. 

 
 

Динаміка біотичного індексу Вудівісса та індексу 

Майєра на досліджуваній ділянці р. Дністер. 
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3. Основні організми макрозообентосу і фітофільні групи (спільноти) організмів мали 
вкрай низьку індикаторну значущість для визначення показників якості води. 

4. Можна вважати, що екологічна ситуація на всіх досліджених ділянках, з точки зору 

належного функціонування водних угруповань, напружена і нестабільна. 
5. Перспективним для екологічно збалансованого розвитку регіону можна вважати 

сільський «зелений» і водний туризм. Території й акваторії можуть бути також цікавими 
для фахівців-орнітологів, водних туристів, істориків, археологів, геологів та інших. 
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Ploshchanskyi P. M. Environmental and social consequences of deepening the riverbed of Dniester 

River on the part Horodok – Dobrivljany (Zalishchyky district). The paper gives an analysis of the influence 

of the deepening of the Dniester riverbed on the environment, analysis of the efficiency of the deepening of the 

channel for the protection of settlements from flooding. 
 

Кожна річка – це складна, тонко зрегульована екосистема, на існування якої визна-
чально впливають геоморфологічні, гідрологічні, гідрохімічні чинники. 

Історія питання 

Після руйнівних паводків 2008 і 2010 рр. в Україні прийнята програма захисту  
населення від їх впливу. У програмі передбачено поглиблення та розчистка русел річок, 
створення захисних дамб вздовж берегів, де розташовані населенні пункти. 

На виконання цієї програми ПП «Трітон» розроблено проектну документацію  
«Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добров-

ляни, с. Городок Тернопільської області». Станом на липень 2017 року даний проект у 
значній мірі зреалізований. 

Згідно рішення НТР НПП «Дністровський каньйон» від 5 серпня 2016 р. Парк повинен 

забезпечувати моніторинг гідро-геоморфологічних процесів на ділянках проведення робіт. 
Кошти як на гідромоніторинг, так і на зариблення р. Дністер не виділяються ні приватним 
підприємством «Трітон», ні іншими фондами. 

На сьогоднішній день із проектних 13120 м створено канал довжиною 4000 м. Загальна 
проектна виїмка ґрунту складає 349143 м

3
.  Вибрано близько 60000 м

3
.  Проект  передбачає 
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створення каналу глибиною 2 м та шириною дна 6 м, шириною верху каналу – 19 м. Канал 
проходить по ліву сторону центральної осі русла – межі областей. 

Зміни геоморфологічних характеристик русла 

У місці поглиблення русла Дністра повністю змінилася його гідро-геоморфологічна 
характеристика. До створення каналу глибина плавно збільшувалася від берегів до  

середини з фарватером зміщеним від середини в ту чи іншу сторону на 10–20 м. Епюра 
швидкості руху води в поперечному перерізі плавно змінювалася від берегів до середини. 
Після створення каналу основний потік води сходить каналом лівою стороною Дністра. 

Швидкість потоку в місці поглиблення значно перевищує швидкість потоку на правій 
стороні Дністра. У результаті твердий стік створює накопичення гравійно-піщаної суміші 
на правій стороні зміщуючи правий берег до середини річки. 

На малих гірських річках, де розчистка русел збільшує площу вільного сходження води 
на 50–100 %, цей захід дійсно зменшує ризики підтоплення будинків і доріг. При  

номінальному рівні води у Дністрі площа поперечного перерізу складає 180–200 м
2
. 

Створений канал на початку свого існування має площу поперечного перерізу 6 м • 2 м + 
(19 м – 6 м) • 2 м / 2 = 25 м

2
, що складає 15 % від загальної площі номінального сходження 

води. А при паводках з підйомом води на 4–6 м, де площа сходження води складає 500–
2000 м

2
, створений канал компенсує відповідно 5–1,5 % кількості сходження води. 

Протипаводковий ефект від реалізації проекту 

Створений канал на початковій стадії понижує рівень води у Дністрі на 25 / 170 = 0,15 м. 
Таке пониження компенсує додатковий стік води 5–6 м

3
/с і на паводки зі стоком 700–6000 м

3
/с 

абсолютно не впливає. А зі збільшенням накопичення твердих стоків на правій стороні 
висота русла поступово повертається у свій природний стан. Отже, протипаводкову 
функцію створений канал не виконав. Нижче с. Добрівляни не існує проблеми проти-

паводкового захисту, оскільки аж до с. Городок на цій ділянці населених пунктів на  
берегах немає. Для захисту від паводків будівель с. Добрівляни необхідно всю гравійно-
піщану суміш використати для створення водозахисної дамби вздовж берега напроти села 

і вище, що не передбачено проектом. 
При весняних льодоходах у місці каналу його ширина значно менша решти русла 

Дністра і лід при входженні у вузький канал із швидкою течією розтискається по берегах, 

а при виході з каналу на меншу швидкість течії не може відразу розтягнутися по всій 
ширині Дністра і створює льодові затори. 

Проект і природно-заповідний фонд 
У 2017 році роботи з поглиблення розпочалися на ділянці Дністра, де по обидва береги 

створені іхтіологічні заказники «Городоцько-Добрівлянський» і «Репужинські острови» [3] 

для збереження умов відтворення, мешкання та відновлення чисельності причорномор-
ського вирезуба, занесеного до Червоної книги України, який перебуває під загрозою 
зникнення у природних умовах [4]. Вибір гравію призводить до ліквідації місць нересту 

багатьох видів риб, які полюбляють швидку течію і нерестяться на мілководних галеч-
никах і перекатах [1; 2]. А це види переважно з високим созологічним (природоохорон-

ним) статусом (таблиця). Канали і ями, замулення кам’янистих місць, не сприяють роз-
витку цих видів іхтіофауни. 

Ділянка долини р. Дністер у межах урочищ Криве, Деренівка і Печеніги з Репужин-

ськими островами й островами Печеніги віддалена від населених пунктів та слугує 
прихистком для багатьох видів тварин, серед яких багато малочисельних і рідкісних: 
європейський бобер (Castor fiber L.),  водяний щур  (Arvicola amphibius (L.)),  річкова видра 
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(Lutra lutra (L.)), велика чепура (Casmerodius albus (L.)), чорний лелека (Ciconia nigra (L.)), 
великий крех (Mergus merganser L.) та інші. До островів земснаряд ще не дійшов, але якщо 
острови зникнуть, то багато видів тваринного світу покинуть ці місця. 

 

Созологічний статус представників реофільного комплексу риб оселища яких 

знищуються в результаті забору гравійно-піщаної суміші з русла р. Дністер 
 

Вид ЧКУ 
БернК, 

додаток 

БоннК, 

додаток 

СІТЕS, 

додаток 
ЄЧС 

Стерлядь прісноводна (Acipenser ruthenus L.) ЗК 3 2 2 EN 

Білизна європейська (Aspius aspius (L.)) – 3 – – – 

Клепець європейський (Ballerus sapa (Pall.)) – 3 – – – 

Марена звичайна (Barbus barbus (L.)) ВР – – – – 

Ялець звичайний (Leuciscus leuciscus (L.)) ВР – – – – 

Білоперий пічкур дністровський 

(Romanogobio kesslerii (Dyb.)) 

ВР 3 – – – 

Вирезуб причорноморський (Rutilus frisii (Nordm.)) ЗК 3 – – – 

Головень європейський (Squalius cephalus (L.)) – – – – – 

Минь річковий (Lota lota (L.)) ВР – – – – 

Йорж-носар (Gymnocephalus acerinus (Güld.)) ЗК – – – – 

Чоп великий (Zingel zingel (L.)) РД 3 – – – 
 

П р и м і т к а. ЧКУ – Червона книга України: ЗК – зникаючий вид, ВР – вразливий, РД – рідкісний; БернК – 

Бернська конвенція; БоннК – Боннська конвенція; СІТЕS – Вашингтонська конвенція (про торгівлю 
видами); ЄЧС – Європейський червоний список: EN – вид перебуває в небезпечному стані. 

 

Під час проведення робіт погіршуються оптичні властивості води, але вони вже вирів-
нюються за 1–1,5 км. У результаті проведення робіт нищаться донні безхребетні та донні 
водорості. Зоопланктон відновлюється протягом 1–4 років. Фітопланктон відновлюється 

протягом кількох місяців. Це в незначній мірі призвело до зменшення кормової бази риб та 
зменшення біологічного очищення води в річці, в якій молюски відіграють особливу роль. 

Проект і рекреація 

При сплавах Дністром прохід канального русла потребує підвищеної уважності, 
особливо при проходженні місць кріплення тросів земснаряду. Лівий берег напроти  
с. Добрівляни використовувався місцевим населенням у якості пляжів. Після поглиблення 

русла береги стали менш придатними для купання. Передбачене проектом завдання поглиб-
лення русла для розвитку судноплавства в рекреаційних цілях не виконує своєї функції, 

оскільки має локальний характер і достовірно не зрозуміло хто є замовником поглиблення 
русла для рекреаційних цілей. Тим більше, що проектом не передбачено поглиблення 
русла до м. Заліщики. Окрім того, на сьогодні з рекреаційною метою по р. Дністер почали 

курсувати низько посадочні судна, рух яких не обмежений створеними каналами. 
Для подальшої роботи з поглиблення дна р. Дністер необхідно проведення відповідної 

наукової експертизи із залученням провідних науковців гідро-геоморфологів та обґрунту-

вання відповідних пропозицій щодо доцільності поглиблення русла на ділянці розташу-
вання іхтіологічних заказників. 
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Perets Kh. P., Vovk O. B., Orlov O. L. Changes of soil diversity of the floodplain complexes of the Upper-

Dniester alluvial plain in the conditions of hydrotechnical fragmentation. The diversity and main factors of 

the influencе on the fragmentation of soil cover of the region are investigated. It is established that as a result of 
hydromelioration there is a loss of alluvial signs of soil formation and an increase in the proportion of  

anthropogenic soils. 
 

Заплавне ґрунтоутворення – складний багатогранний і дуже динамічний процес, 
результатом якого є формування широкого спектру алювіальних ґрунтів. Поєднання дер-

нового та лучного процесів з намулонагромадженням, оглеєнням та зональними процеса-
ми педогенезу утворює строкатий ґрунтовий покрив заплавних комплексів. Водночас, на 
природні процеси накладається вплив антропогенних чинників, який здатен змінити 

спрямованість процесів ґрунтоутворення та призводить до фрагментованості ґрунтового 
покриву. Тому вивчення сучасного різноманіття ґрунтів заплавних комплексів є вкрай 
необхідним для оцінки стану та прогнозування напрямків трансформації цих екосистем. 

Заплавні комплекси верхів’я р. Дністер, які з давніх часів піддавались антропогенному 
впливу, а з початку ХХ ст. зазнали докорінної перебудови внаслідок гідромеліоративних 

заходів, є дуже вдалим об’єктом дослідження ґрунтового різноманіття таких систем. 
Оскільки тут, поряд з осушеними болотами та меліорованими сільськогосподарськими 
угіддями, збереглися унікальні заплавні ліси та луки. 

З метою встановлення сучасного різноманіття ґрунтів Верхньодністровської алювіаль-
ної рівнини (ВАР) нами досліджено заплавну частину регіону від с. Бачина (Старосамбір-
ський район Львівської області) до смт Журавно (Жидачівський район Львівської області) 

із ключовими ділянками в околицях сіл Бачина, Чайковичі, Устя, Надітичі, Київець, 
Заліски, смт Журавно. Дослідні полігони охоплювали як природні (заливаються паводко-

вими водами), так і гідромеліоровані (відмежовані дамбами і/або осушені гідромеліора-
тивними каналами) фрагменти заплави Дністра з лісовою та лучною рослинністю. 
Більшість досліджених фрагментів зазнають додаткової антропогенної трансформації 

через лісові рубки, оранку, сінокосіння та випасання худоби. 
Вибір дослідних ділянок, закладання ґрунтових розрізів і ґрунтових прикопок, опис 

природних умов,  морфологічні  описи генетичних  горизонтів, відбір  ґрунтових  зразків та 
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визначення номенклатурної приналежності описаних ґрунтів проводилися згідно методи-
ки проведення польових досліджень ґрунтів [2]. 

Проведені дослідження засвідчили, що природний ґрунтовий покрив заплави Дністра 

формувався в умовах алювіального режиму, коли заплава періодично затоплювалася 
паводковими водами. Після спаду вод на поверхні залишався намул, що зумовлювало 

суттєвий вплив на властивості, морфологію, літологію і родючість ґрунтів. За таких умов 
сформувалися алювіальні дернові, алювіальні лучні, алювіальні лучно-болотні, болотні і 
торфово-болотні ґрунти на алювіальних відкладах та їхні ґрунтові комплекси. 

За останні 100–120 років поетапно, за допомогою різноманітних гідротехнічних захо-
дів, було осушено понад 80 % ВАР. Очевидно, що такі суттєві зміни чинників ґрунтоутво-
рення зумовили перебудову основних ґрунтотворних процесів і їх прояв у генетичному 

профілі осушених ґрунтів. Заплава Дністра була ізольована від повеневих і паводкових 
вод дамбами, що зруйнувало механізм надходження і включення у ґрунтоутворення 

річкового намулу. Тривала відсутність намулу суттєво впливає на морфологію та власти-
вості заплавних ґрунтів [1]. Особливо це помітно в дернових типах ґрунтів, які втрачають 
ознаки шаруватості, у гранулометричному складі зростає частка мулистих фракцій,  

утруднення дренажу поверхневих та зміна рівня ґрунтових вод сприяє оглеєнню пере-
хідних горизонтів ґрунтового профілю. Таким чином, дернові ґрунти у своєму посталю-
віальному розвитку прямують до лучного типу ґрунтів. Водночас, підняття рівня ґрунто-

вих вод у центральній заплаві, у притерасних та придамбових зниженнях провокує 
постійне перезволоження лучних ґрунтів і їхню поступову трансформацію в лучно -

болотні або мочаристі ґрунти. 
Окрім будівництва протипаводкових дамб, для осушення широких частин заплави 

Дністра активно використовуються гідромеліоративні та водовідвідні канали, які через 

кожні 200–300 м розбивають територію на відокремлені фрагменти. Саме ці меліоративні 
заходи є причиною найбільш глибоких змін у ґрунтах, які охоплюють весь ґрунтовий 
профіль і здатні змінити їхню типову приналежність. Різке зниження рівня ґрунтових вод, 

що і є основною метою гідротехнічної меліорації, провокує зміну застійного водного 
режиму на періодично-промивний. Гумусові речовини з верхніх горизонтів лучних та 
лучно-болотних ґрунтів мігрують у перехідні горизонти, активно змінюючи їхнє забарв-

лення та структуру. Болотні торфово-глейові ґрунти втрачають ідентифікаційний торфо-
вий горизонт за рахунок активної гуміфікації торфу і поступово трансформуються в інший 

тип – перегнійно-глейові або лучно-болотні ґрунти. 
Найбільш суттєві зміни у процесах ґрунтоутворення відбуваються в перехідній, глейово-

анаеробній товщі, яка потрапляє в умови активного окислення через меліоративне пони-

ження рівня стояння ґрунтових вод. На межі контрастних окисно-відновних процесів спо-
стерігається формування специфічного горизонту підвищеної концентрації окислів заліза 
та марганцю. Залізо-марганцеві сполуки, які знаходились у закисному стані у глейових 

горизонтах, активно окислюються і під час вертикальної міграції концентруються  на 
контакті з ґрунтовими водами. Сильне збагачення і висока неоднорідність перерозподілу 

цих сполук призводить до формування Fe-Mn конкрецій та ортштейнів. Це червонувато-
коричневі тверді (зруднені) новоутворення у вигляді бобовин, стяжінь і плит різної потужності, 
які утворюють у профілі ґрунтів цілі горизонти, потужністю до 20 см. Утворений таким 

чином озалізнений горизонт суттєво змінює внутрішньоґрунтові міграційні потоки ґрунтових 
речовин, водно-фізичні та фізико-хімічні властивості всіх типів заплавних ґрунтів і є інди-
каційним для визначення їхньої систематичної приналежності. Досліджені ґрунтові виділи 

змінюють типову та родову приналежність з алювіальних на осушені озалізнені ґрунти. 
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Вторинне антропогенне навантаження на ґрунтовий покрив заплави Дністра, як то 
лісові рубки, оранка, сінокосіння та випасання тощо, впливають на зміни основних власти-
востей, однак не чинять впливу на типову приналежність ґрунтових одиниць. 

Отже, за період інтенсивного гідротехнічного освоєння заплавних комплексів р. Дні-
стер, ґрунтовий покрив зазнав перебудови за рахунок суттєвого зменшення частки алю-

віальних ґрунтів і, натомість, формування нових типів антропізованих ґрунтів з чіткими 
індикаційними горизонтами та процесами. Ґрунтове різноманіття осушеної частини 
заплави Дністра змінюється на рівні типів ґрунтів, однак найбільш помітні зміни на рівні 

родів, які ідентифікуються за комплексом місцевих умов ґрунтоутворення (рівнем заля-
гання ґрунтових вод, складом ґрунтотворних порід, реліктовими ознаками тощо). Потре-
бує глибокого дослідження питання не тільки систематичної приналежності нових ґрун-

тових одиниць меліорованої заплави р. Дністер, але і встановлення їхньої екологічної ролі 
в сучасних заплавних екосистемах. 
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Protsiv H. P. Role of public for notification of citizens about dangers from realization of Program of 

development of hydroenergetics of Ukraine on period 2026 to in pool of Dnister. The program for the 

development of hydropower of Ukraine for the period up to 2026 is based on the principles of the use of natural 

resources, without taking into account both local and regional environmental influences and contradicts the goals 

of sustainable development. The implementation of the Program threatens the destruction of ecosystems in the 

area of the planned construction of the HPS and HPS, increasing the negative impact on the basins of the largest 

rivers in Ukraine, including On the Dniester basin, and with their further degradation and possible trans boundary 
impact. In this situation, when the public is officially not aware of the plans and possible risks from the 

implementation of plans for the construction of hydropower facilities according to the Program, public activists, 

environmentalists, and academics independently act as community informers. 
 

Із неабияким хвилюванням природоохоронна громадськість України сприйняла інфор-
мацію про  схвалення  13 липня  2016 р.  Програми  розвитку  гідроенергетики  України  до 
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2026 року (далі Програма), розпорядженням Кабінету Міністрів України № 552-р. Прий-
няттю Програми передували утаємничені від суспільства зустрічі в Міненерговугілля, і не 
лише там, як її розробника та відповідального державного органу з дотримання законо-

давства України в енергетичній сфері. У 2016 році громадськими організаціями, які  
захищають права громадян на безпечне довкілля за участю політичних діячів і  

журналістів, засновано антипремію «Свинство року». У номінації «Гідра енергетики» у 
2016 році премію заслужено отримав Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор 
Насалик. Саме під його керівництвом Міненерговугілля було розроблено Програму, яка, 

на думку багатьох експертів, матиме катастрофічні наслідки для довкілля України [2]. 
Наступного дня після схвалення Програми, 14 липня 2016 р., Президент України підпи-

сав Закон України «Про ратифікацію Паризької угоди», прийнятий Верховною Радою 

України, а ЕГО «Зелений Світ» (Чортків) оприлюднила звернення до Мінприроди [3], яке і 
раніше виступало із критикою проекту Програми, із пропозицією ініціювати на держав-

ному рівні здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) Програми. Ідея була підтри-
мана Міністром О. Семераком та ініційовано СЕО Програми. 

Особливо ця Програма стосується транскордонного басейну Дністра і напевне ще 

радянських планів будівництва каскаду ГЕС на його повне знищення та деградацію. Слід 
зазначити, що окремі рішення, дії й обговорення з реалізації затвердженого Програмою в 
липні 2016 р. «виплили» ще восени 2015 року (а може і раніше), і це викликало велику 

стурбованість, особливо на Тернопільщині, оскільки Програмою передбачено збудувати 
тут каскад із шести ГЕС і значно розширити Дністровський гідровузол, що матиме  

негативний вплив на природу Дністровського каньйону зокрема та басейну Дністра в 
цілому. Тому рішення Івано-Франківської (грудень 2015 р.) та Тернопільської (3 березня 
2016 р. і 3 березня 2017 р.) обласних рад були однозначними і стосувалися заборони  

будівництва каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на території цих областей, а 
рішення Чернівецької облради потрібно ще почекати. Для аргументації рішення терно-
пільських депутатів було використано напрацювання науковців й експертний висновок 

Інституту екології Карпат НАН України щодо Програми. І зауважте, це було зроблено ще 
до її прийняття. 

Прийняття Програми викликало широкий резонанс, бурхливе обговорення й обурення 

в суспільстві. Низка громадських організацій природоохоронного спрямування та громад-
ських активістів заявили відкрито про свою незгоду з урядовими рішеннями, які ухвалю-

ються без консультацій із громадськістю і всупереч Оргуській конвенції, не дотримую-
чись існуючих процедур та суперечать європейським пріоритетам України. Були  
проведенні засідання комітету Верховної Ради України з екологічної політики, приро-

докористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (16 лютого 2017 р.), 
громадських рад при ЦОВВ, круглі столи, тематичні радіо та телепередачі, дискусії просто 
неба, особливо в районі можливого будівництва. Разом з тим, в Україні розпочалася боро-

тьба з «незручними» громадськими активістами й еко-НУО. 
Перша офіційна заява громадськості України щодо затвердження Програми була опри-

люднена 15 липня 2016 р. від Робочої групи 5 «Енергетика, транспорт, довкілля та зміна 
клімату» Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС [5], де 
зокрема йшлося про те, що Програма не відповідає цілям і положенням Угоди про  

асоціацію Україна-ЄС та міжнародним договорам України у сфері збереження довкілля. 
25 липня 2016 р. кілька громадських організацій екологічного спрямування та пред-

ставники експертної спільноти України виступили із заявою з приводу ухвалення урядом 

України Програми [7].  У заяві йшлося про те,  що цей  документ не пройшов публічних 
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обговорень, екологічних оцінок згідно чинного законодавства України, і був затверджений 
з порушенням процедур. 1 серпня 2016 р. із заявою щодо схваленої Програми публічно 
виступила ВЕГО «Мама-86» [4], де зокрема йшлося про необхідність мінімізації негатив-

них екологічних наслідків функціонування діючих гідроелектростанцій на р. Дністер. 
Міжнародні природоохоронні інституції не стояли осторонь цих проблем, а підтримали 

громадські національні, регіональні та місцеві ініціативи. У листопаді 2016 р. оприлюдне-
но позиційний документ Дунайсько-Карпатської програми WWF [12]. У січні 2017 р. 
Міжнародною екологічною асоціацією «Еко-ТІРАС» було зібрано більше 50 підписів 

організацій природоохоронного спрямування з обидвох берегів Дністра під зверненням до 
урядів України і Республіки Молдова та 17 міжнародних інституцій із питання недопу-
щення реалізації планів Програми щодо знищення Дністра [11]. 

Коли 8 грудня 2016 р. ПАТ «Укргідроенерго» оголосило тендер на розробку проекту 
техніко-економічного обґрунтування будівництва каскаду гідроелектростанцій на Верх-

ньому Дністрі, активність природоохоронців стала вищою, хоча і не було спільних  
узгоджених дій. 

Коротко про окремі події 2017 року. 21 січня було оприлюднено «Публічну позицію 

НЕЦУ щодо Програми розвитку гідроенергетики до 2026 року» [9]. На регіональному 
рівні Тернопільський обласний відокремлений підрозділ НЕЦУ ініціював стратегічну 
зустріч з питань організації адвокаційної кампанії з недопущення будівництва каскаду 

ГЕС на Дністрі, яке може привести до погіршення соціально-екологічної ситуації не лише 
в частині Верхнього (Карпатського) Дністра, а всього транскордонного басейну. Згодом 

НЕЦУ підготував «Аналіз урядової програми розвитку гідроенергетики України на період 
до 2026 року» [6]. 

24 січня керівники семи інститутів громадянського суспільства (ІГС) Тернопільщини 

підписали звернення до голови Тернопільської обласної ради Віктора Овчарука та Терно-
пільської ОДА Степана Барни, де зокрема було наголошено на повну таємність інформації 
для громадськості області про плани будівництва, і в т. ч. на території НПП «Дністров-

ський каньйон», каскаду з шести ГЕС на Дністрі. Тернопільська ОДА зі свого боку органі-
зувала зустріч делегатів від області, включаючи вісім активістів ІГС, із представниками 
ПАТ «Укргідроенерго». Зустріч відбулася 26 січня на території Дністровської ГАЕС  

(с. Розкопинці Сокирянського району Чернівецької області). Про зустріч можна сказати 
трьома словами: маніпуляції, імітації та дезінформація. Усі спроби громадськості бути 

учасниками заходів й отримати офіційну інформацію про плани будівництва об’єктів 
гідроенергетики на Дністрі залишалися лише бажаними. 

Про загрози будівництва каскаду ГЕС на Дністрі для громадськості краю в січні 2017 р. 

оприлюднили свою позицію Л. П. Царик і В. В. Грубінко (ТНПУ) Г. П. Проців і С. Б. Люш-
няк (Екологічний клуб «Край», НЕЦУ), О. Г. Філь (ГО «Екоальянс») та інші. 30 січня в 
Тернополі започатковано Громадський рух «Вільний Дністер», який об’єднав у своїх 

лавах представників громадських організацій, політичних партій, місцевих громад, 
туристичних об’єднань, науковців, журналістів, окремих громадських активістів. Робота із 

громадами більше активізувалася, але це була виключно ініціатива та волонтерська робота 
громадських активістів, а не чиновників. Особливо потрібно згадати про роль окремих 
представників НПП «Дністровський каньйон», які найактивніше долучилися до просвіти 

громад із Каньйонового Придністров’я. 
10 лютого вже 13 представників ІГС Тернопільської області підготували інформацію 

для громад та активно почали розповсюджувати її різними способами. У лютому 2017 р. 

десять лідерів  громадських організацій,  представники  української  наукової еліти зверну- 
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лися до міністра І. Насалика із пропозицією провести публічне обговорення проблеми, яка 
склалася. Але міністр проігнорував пропозицію громадськості, а через рік дії Програми не 
прозвітував про хід її реалізації (виконання). Вичерпавши всі важелі впливу, окремі НУО, 

а саме НЕЦУ [10] і МБО «Екологія-Право-Людина» [5], подали позови до суду щодо 
порушення процедури її схвалення та недопущення реалізації Програми. 

14 березня, в Міжнародний День боротьби проти гребель на річках, десятки еко-НУО 
України вийшли на акції, публічні заходи з метою поінформувати громадськість про  
небезпеки, які можуть нести реалізовані заходи Програми. 7 червня Верховна Рада  

України ратифікувала Дністровський договір [1] (підписаний під час VI Зустрічі Сторін 
Водної конвенції ЄЕК ООН у Римі 29 листопада 2012 р.), а 28 червня він набрав сили. 7 лип-
ня 2017 р. відбулося засідання Громадської ради при Держводагенстві, де основним  

питанням було про недопущення будівництва каскаду ГЕС на Дністрі (доповідали  
представники НЕЦУ В. Мельничук і Г. Проців). 

13–14 липня в Києві, а 28 липня 2017 р. в Чернівцях у рамках проекту Національного 
екологічного центру України «Розвиток гідроенергетики України – громадський аналіз в 
контексті євроінтеграційних процесів», який виконується під егідою Української сторони 

Платформи громадянського суспільства Україна -ЄС і Української національної 
Платформи Форуму Східного Партнерства та фінансується Європейським Союзом і  
Міжнародним фондом «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія» відбувся 

семінар «Програма розвитку гідроенергетики до 2026 року: регіональний рівень (басейн 
Дністра)» [8]. На цих семінарах були розроблені спільні стратегічні дії громадськості для 

порятунку р. Дністер. 
Сподіваємося, що всі наші спільні зусилля дадуть нового поштовху громадської актив-

ності у справі порятунку річок та місця безпечного мешкання на їх берегах людей. Наше 

завдання зробити все для того, щоб не стирав Дністер прожитих днів. 
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Vanzar O. N., Romanyuk V. V., Ravlyus I. V. The state of anthropogenic transformation of the 

adventitious fraction of flora of meadow complexes of the Galician national nature park. The anthropogenic 

transformation of the adventitious fraction of the flora of meadow complexes of Galician NNP was investigated. 
The ecological structure of the adventitious fraction by the degree of naturalization has been analyzed. It is 

established that the share of adventitious species is insignificant and does not pose a significant threat to the 

structure and functioning of natural groups. 
 

Синантропізація рослинного покриву є негативним явищем, оскільки спричиняє 
збіднення видового складу флори Землі в цілому і окремих її регіонів, заміну корінних 
рослинних угруповань похідними та синантропними. Тому важливим є аналіз адвен-

тивної фракції флори для подальшого розроблення шляхів збереження природних  
ценозів [1–3]. 

Нами проведено дослідження адвентивної фракції флори лучних комплексів Галицько-

го національного природного парку. Встановлено, що у складі флори лучних комплексів 
цього заповідного об’єкта адвентивна фракція представлена 26 видами, що становить 

6,3 % від загальної кількості видів. Отже, їх частка є незначною і це свідчить про те, що 
адвентивні види рослин на території Галицького НПП не становлять помітної загрози. 

Виявлено, що адвентивна фракція флори Галицького НПП налічує 15 родин, з яких 

найчисельнішою є родина Asteraceae (6 видів з такої ж кількості родів); крім того, ця 
родина є провідною серед аборигенної фракції флори. 

Нами встановлено, що за часом занесення серед адвентивних рослин переважають 

кенофіти – 16 (61,5 %) видів, що свідчить про посилення ступеня антропогенної трансфор-
мації в сучасних умовах. Археофіти представлені 10 видами, що становить 38,5 % від 

загальної кількості (рис. 1). 
Важливою складовою оцінки неаборигенних організмів є визначення ступеня їх нату-

ралізації. У результаті проведених досліджень встановлено, що у складі адвентивної фрак-

ції флори лучних комплексів Галицького НПП найбільша кількість видів (16 або 61,5 %) 
натуралізувалися в антропогенно змінених місцезростаннях, але досить суттєва частка 
агріофітів – 9 (34,6 %) видів, що є негативним показником, оскільки всі представлені 

агріофіти є видами-трансформерами, а 1 (3,8 %) вид належить до ефемерофітів (рис. 2). 
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Рис. 1. Розподіл адвентивної фракції 

флори лучних комплексів 

Галицького НПП за часом занесення. 

 
 

Рис. 2. Розподіл адвентивної фракції 

флори лучних комплексів 

Галицького НПП за ступенем натуралізації. 

 

Встановлено, що найбільша кількість видів (17 або 65,4 %) досліджуваної флори  

належить до категорії ксеноергазіофітів, які є перехідною групою рослин із незрозумілим 
сценарієм появи в новому 
регіоні. Проміжне місце зай-

мають егразіофіти – 8 видів 
(30,8 %), а ксенофіти пред-

ставлені лише 1 видом, що 
становить всього 3,8 % від 
загальної кількості (рис. 3). 

Таким чином, у резуль-
таті проведеного аналізу 
адвентивної фракції флори 

лучних комплексів Галиць-
кого НПП за первинними 
ареалами, ступенем натура-

лізації, часом та способом 
занесення встановлено переважання видів, які характеризуються північноамериканським 

походженням (28,0 %), переважанням епекофітів (60,0 %), кенофітів (64,0 %) та ксеноерга-
зіофітів (68,0 %). 
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Рис. 3. Розподіл адвентивної фракції флори лучних 

комплексів Галицького НПП за способом занесення. 
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Tretiak R. A. Land Management as a mechanism for integrating the registration of territories and lands 

of the nature reserve fund in the information of the State Land Cadastre. The land and nature protection 

policy, the accounting system, tools and functions of the state land cadastre and cadastre of territories and objects 

of the nature reserve fund of Ukraine are analyzed. The ways of integration of the inventory of natural reserve 

fund of Ukraine in the information of the State Land Cadastre as an element of land management are proposed. 
 

Земельний менеджмент (або «управління територіями») – це процес планування, орга-

нізації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації люд-
ських і матеріальних ресурсів, зокрема земельних ресурсів, необхідних для ефективного 

виконання завдань земельної політики. За роки створення держави Україна та земельної 
реформи відбуваються постійні зміни в законодавстві спрямованні на регулювання обліку 
та на охорону цінних земель. На жаль галузеве законодавство розвивалось окремо, а тому 

облік земель та облік територій природно-заповідного фонду не містить взаємозв’язків і не 
використовується для гарантування прав держави в питаннях охорони територій, земель-
них ділянок, зобов’язань і обмежень у використанні ресурсів ПЗФ. Розвиток форм власно-

сті та користування спричинив нові земельні відносини, де суспільні інтереси програють у 
судах перед приватними інтересами. 

Проблематика відображення відомостей про об’єкти ПЗФ, їх території, їх земельні 

ділянки, їх права, обмеження і зобов’язання землекористувачів у буферній зоні зазнача-
лася в дослідженнях низки науковців [1; 6; 7; та ін.]. 

Метою роботи було визначити напрями інтеграції відомостей державного земельного 
кадастру та кадастру природно-заповідного фонду для формування системи захисту 
територій ПЗФ, земельних ділянок, наданих землекористувачам у межах територій ПЗФ 

для визначення та відображення зобов’язань і обмежень у використанні та гаранту-
вання суспільних прав, визначених Конституцією, як національного багатства народу 
України. 
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Відсутність офіційної інформації про права, обов’язки та зобов’язання знижує вартість 
територій ПЗФ й ускладнює захист у судах суспільних інтересів. Земельне законодавство 
проголошує рівність форм власності приватної, комунальної, державної, але при відсутно-

сті інформації про заповідні й режимоутворюючі території та земельні ділянки ПЗФ суди 
надають перевагу сторонам, що оформили своє право на землю, відомості про яку відобра-

женні в Державному земельному кадастрі. 
За результатами даних обліку територій та об’єктів природно-заповідного фонду, пода-

них органами виконавчої влади на місцевому рівні, що забезпечують реалізацію державної 

політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, станом на 1 січня 2017 р. 
ПЗФ України має у своєму складі 8245 територій і об’єктів загальною площею 4,318 млн га 
у межах території України (фактична площа 3,985 млн га) та 402500,0 га у межах акваторії 

Чорного моря. 
Згідно закону України «Про Державний земельний кадастр» дані галузевих кадастрів 

мають бути інтегровані в систему ДЗК для відображення в Публічній інформації [2]. На 
даний час Держгеокадастр зазначає на сайті (http://land.gov.ua/info/), що площа територій 
та об’єктів ПЗФ України становить 3,1 млн га. На кінець 2016 р. межі цих територій та 

об’єктів встановлені в натурі на площі 683,9 тис. га (22,1 %). З них загальнодержавного 
значення – 420,9 тис. га (13,6 %) і місцевого значення – 263 тис. га (8,5 %). 

На сьогодні, за даними Департаменту моніторингу, використання, збереження та  

відтворення земельних ресурсів, правовстановлюючі документи на право користування 
земельними ділянками ПЗФ видані на площу 405,4 тис. га (13,1 %), у тому числі об’єктам 

загальнодержавного значення – на площу 393,9 тис. га (12,7 %) та об’єктам місцевого зна-
чення – на площу 11,5 тис. га (0,4 %). 

Слід зазначити, що ряд науковців вважають головним чинником внесення відомостей 

про межі ПЗФ у відомості ДЗК це винесення меж земельних ділянок ПЗФ. Однак об’єктами 
Державного земельного кадастру є не лише відомості про земельні ділянки! Так ст. 10 Закону 
України «Про Державний земельний кадастр» зазначає, що об’єктами Державного земельно-

го кадастру є: землі в межах державного кордону України; землі в межах території адміні-
стративно-територіальних одиниць; обмеження у використанні земель; земельна ділянка. 

Отже, зони заповідного режиму мають вноситись у відомості ДЗК в розділ «землі в 

межах територій» без погодження із землекористувачами як інформація про території 
суспільного та державного інтересу без погодження із приватними інтересами. 

Щодо «обмежень у використанні земель», то в зазначений розділ ДЗК мають вноситись 
охоронні зони ПЗФ та буферні зони режимоутворюючих об’єктів ПЗФ й ареали екоме-
режі [3] які містять об’єкти обліку Червоної книги України та Зеленої книги України. 

Отже, розділ «земельні ділянки» містить вимоги щодо порядку внесення інформації 
про земельні ділянки землекористувачів ПЗФ та вимагає після внесення відомостей до 
ДЗК робити винос меж в натуру! 

Кадастр природно-заповідного фонду повинен мати інтегровані дані про зобов’язан-
ня для власників і землекористувачів у межах ПЗФ та в межах територій і буферних зон 

ПЗФ [4; 5]. Технічно його мають формувати як кадастр ПЗФ. Відповідно до Закону «Про 
природно-заповідний фонд України» (1992 р.) кадастр ведеться з метою оцінки складу та 
перспектив розвитку природно-заповідного фонду, стану територій і об’єктів, що входять 

до нього, організації їх охорони та ефективного використання, планування наукових дос-
ліджень у цілях, передбачених законодавством. Земельний менеджмент забезпечує досяг-
нення цілей завдяки наповненню офіційної інформаційної бази даних про території, зони, 

угіддя та землекористувачів ПЗФ. 
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Marushchak O. Yu., Abrazhevych P. A., Vasyliuk O. V. Canceled objects and territories of the Natural 

reserve fund 1964–2010: Autonomous republic of Crimea. In this paper, the results of the analytical study of 
documents relating to the creation and cancellation of objects of Nature reserve fund (NRF) of the Crimean 

peninsula are presented. In the course of the research it was discovered that since 1964, 41 objects of the NRF 

were lost, 37 of which were included in the larger NFPs, and 4 were abolished in connection with the loss of 

value. Overall, 0,06 % of protected objects were lost, which is the smallest indicator of similar studies on the 
dynamics of NRF losses in other regions of Ukraine. 

 

Проведено аналітичне дослідження документально засвідчених скасувань об’єктів 

природно-заповідного фонду (ПЗФ) Автономної Республіки Крим з 1969 р. по 2016 р. 
Дослідження проводилося за архівними документами радянських часів [10–14] і Держав-
ним кадастром територій та об’єктів природно-заповідного фонду України [2]. Наведено 

причини втрат заповідних території або їх зменшення і скасування об’єктів ПЗФ, методо-
логію виявлення подібних порушень в архівних документах та статистику співвідношення 
частки скасованих і нині існуючих ПЗФ. 
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Станом на 1 січня 2010 р. ПЗФ Автономної Республіки Крим нараховував 156 об’єктів 
загальною площею 150291,4 га. 

Об’єкти загальнодержавного значення: природні заповідники (n=6; S=63855,1 га); національні 

природні парки (n=1; S=10900,0 га); заказники (n=13; S=35457,7 га), з них ландшафтні (n=3; S=848,7 га), 

ботанічні (n=5; S=2247,0 га), орнітологічні (n=2; S=27696,0 га), гідрогеологічні (n=1; S=250,0 га), 

геологічні (n=2; S=4416,0 га); пам’ятки природи (n=13; S=639,0 га), з них комплексні (n=6; S=410,0 га), 
ботанічні (n=2; S=132,0 га), гідрогеологічні (n=1; S=24,0 га), геологічні (n=4; S=73,0 га); ботанічні 

сади (n=1; S=55,0 га); парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва (n=10; S=267,2 га); 

Об’єкти місцевого значення (n=112; S=38825,9 га): регіональні ландшафтні парки (n=6; S=24235,0 га); 

заказники (n=16; S=10282,8 га), з них ландшафтні (n=7; S=5740,0 га), ботанічні (n=10; S=4370,8 га), лісові 
(n=1; S=172,0 га); пам’ятки природи (n=56; S=2760,1 га), з них комплексні (n=16; S=737,5 га), ботанічні 

(n=3; S=0,1 га), гідрогеологічні (n=15; S=1980,0 га), геологічні (n=22; S=42,5 га); дендрологічні парки (n=1; 

S=3,2 га); парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва (n=21; S=291,8 га); заповідні урочища (n=8; 

S=1217,5 га); ботанічні сади (n=1; S=33,2 га); зоологічні парки (n=1; S=2,5 га). 

У результаті порівняння даних Державного кадастру природно-заповідного фонду 

України вдалося встановити, що раніше існували й інші ПЗФ, рішення про створення яких 
відомі, але яких нема в сучасних списках. 

Юридично припинили існувати 37 об’єктів ПЗФ загальною площею 41135 га: «Кримське 
заповідно-мисливське господарство» та державне заповідно-мисливське господарство 
«Лебедині острови», державний геологічний заказник «Чорна річка», пам’ятки природи 

обласного значення «Скелі Ласпі», «Байдаро-Кастропольська стіна», «Вапняковий гірський 
масив – відслоненець Біюк-Ісар», «Гора Ай-Нікола», «Сосна-літак», «Карстова печера 
Ведмежа», «Печера Висяча», «Печера Перлинна», «Печера Місхорська», «Шахта Геофізич-

на», «Печера Каменепадна», «Шахта Каскадна», «Печера Ставрикайська», «Гора Ак-Кая», 
«Давньовулканічний масив мису Фіолент», «Карстова печера Миру», «Бельбекська тисова 
роща», «Гай деревовидного ялівця на мисі Март’ян», «Прибережний аквальний комплекс 

біля мису Март’ян», «Карадаг», «Прибережний аквальний комплекс біля Карадага», 
«Зарості вовчника кримського у верхів’ях річки Бурульчі», «Скелі Кішка і Крило лебедя» 

й інші. Всі перелічені об’єкти увійшли до складу інших ПЗФ чи були реорганізовані в 
різні заповідні урочища, ботанічні та ландшафтні заказники [3–9]. 

Варто зазначити, що вичерпний список скасованих ПЗФ із зазначеними причинами 

скасування нам отримати не вдалося, тому це може бути причиною певних неточностей у 
наших дослідженнях через брак даних. 

Проте, при вивченні більш ранніх джерел було виявлено факти скасування кількох 

ПЗФ півострова. Із заповідного фонду Криму було вилучено: 1) лісопарк у с. П’ятихатки 
Красногвардійського району, 70 га; 2) дендропарк у с. Клепиніно Красногвардіського 

району, 4 га; 3) парк радгоспу-заводу «Приморье», Нижньогірський район, 8 га; 4) парк 
радгоспу-заводу «Нижнегорский», Нижньогірський район, 2,5 га. Всі 4 парки-пам’ятки 
садово-паркового мистецтва були оголошені заповідними об’єктами в 1964 р. Основними 

причинами виключення цих об’єктів зі складу ПЗФ були загибель деревних насаджень у 
зв’язку з несприятливими погодними умовами, їх підтоплення чи затоплення, вторинне 
засолення ґрунтів, хоча цілком можливо, що такі факти стали результатом відсутності 

належного догляду за насадженнями з боку землекористувачів та місцевих жителів. Як ре-
зультат, у документах наведено наступне формулювання: «Насадження втратили естетичне, 

наукове та природоохоронне значення як парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва» [1]. 
Отже, можна зазначити, що на території півострова Крим за час його існування як 

частини території України було втрачено 4 об’єкти ПЗФ, рахуючи з 1964 р., загальною 

площею 84,5 га,  що складає 0,06 %  від усіх ПЗФ,  створених  з 1964 р.  на території пів- 
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острова. Лише 37 об’єктів ПЗФ були юридично скасовані, але в натурі не були втрачені, 
увійшовши до складу інших заповідних територій, тобто втрати є лише номінальними. Це 
на сьогоднішній день є найкращим показником збереження режиму заповідності та дотри-

мання всіх законодавчих процедур, пов’язаних із заповідною справою в порівнянні з інши-
ми областями України. 

Автори висловлюють щиру подяку небайдужим жителям АР Крим за допомогу в отримані даних, які 
сприяли проведенню даного дослідження та написанню цієї роботи. 
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Havryshok B. B. Ways of optimization of agricultural land use in Podilski Tovtry. The article is dedicated 

to the study of the possibilities of agricultural land use in the Podilski Tovtry. The ecological problems of land use in 
the reef zone of Podillya are outlined. There is considered the possibility of reducing the plowed area in the con-

ditions of private ownership of land and the perspectivesfor the development of organic agriculture in the study area. 
 

Методологічні підходи до оптимізації землекористування в Україні, зокрема сільсько-
господарського, викладені в роботі Ф. Кіптача [2]. У межах рифової зони Подільських 

Товтр проблеми оптимізації сільськогосподарського землекористування розглядались у 
публікаціях  низки  авторів:  Р. Волошина,  П. Царика,  І. Каплуна,  К. Москалюк  та інших. 
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Провідною ідеєю в них є збільшення частки екологічно стабільних угідь шляхом залу-
ження чи заліснення орних земель на схилах крутизною понад 5°. Проте незрозумілим є 
механізм реалізації цих пропозицій після розпаювання та приватизації земель сільсько-

господарського призначення. Не розглядаються також шляхи використання створених у 
такий спосіб пасовищ і сіножатей в умовах занепаду тваринництва. 

Першочерговим завданням у регіоні є проведення інвентаризації сільськогоспо-
дарських земель та територій несільськогосподарського призначення, зокрема в межах 
сільських населених пунктів з метою створення інформаційної бази для ведення дер-

жавного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального викори-
стання й охорони земельних ресурсів. Достовірні дані про площу, межі, склад угідь та 
конфігурацію земельних ділянок нададуть можливість прогнозувати використання земель, 

передбачати економічний ефект від їх експлуатації, обґрунтовано нараховувати земельний 
податок тощо. Доцільним є також проведення повторного масштабного ґрунтового  

обстеження регіону. З одного боку воно надасть об’єктивну інформацію для земельного 
кадастру і грошової оцінки земель, а з іншого – зіставлення даних різночасових 
обстежень дозволить виявити тенденції в розвитку ґрунтового покриву Подільських 

Товтр і прилеглих територій під впливом інтенсивного сільськогосподарського викори-
стання. 

Результатом бездумного реформування сільського господарства в регіоні за останні 

20 років було втрачено систему сівозмін, практично припинено внесення органічних 
добрив. Частина полів, на яких у часи колгоспів планувалися ґрунтозахисні сівозміни, 

були роздані під городи, що унеможливило оранку впоперек схилів. Виправити це без 
негативних соціальних наслідків практично не можливо до тих пір, поки ці наділи будуть 
використовуватись. У результаті занепаду тваринницьких комплексів із сівозмін «випали» 

багаторічні трави. Фермерство в регіоні значного розвитку так і не набуло, а більшість 
паїв потрапили в оренду до великотоварних господарств рослинницького спрямування, 
що активно використовують мінеральні добрива та важку сільськогосподарську тех-

ніку. 
У контексті сталого розвитку регіону вважаємо за доцільне стимулювати розвиток 

тваринництва як провідної галузі сільського господарства та органічного землеробства. У 

тваринництві регіону провідне місце має належати розведенню великої і малої рогатої 
худоби. Потреба в кормовій базі стимулюватиме залуження схилів крутизною понад 5° і 

вилучення змитих земель із активного обробітку, дозволить ввести в сівозміни кормові 
трави. Доцільно поєднувати розвиток великотоварних, фермерських та підсобних селян-
ських господарств, створюючи їм рівні умови. Для вирощування ВРХ можуть викори-

стовуватися вцілілі приміщення тваринницьких ферм колишніх колгоспів. Додатковою 
передумовою для розвитку м’ясного тваринництва в регіоні є існування спиртзаводів у 
селах Зарубинці і Новосілка, цукрових заводів у Збаражі та Хоросткові. Відходи цих 

підприємств раніше успішно використовувались як кормова база для відгодівельних 
тваринницьких комплексів. На даний час такі відходи є додатковим чинником усклад-

нення екологічної ситуації. Розвиток великотоварного тваринництва на сучасному етапі 
можливий лише за умови залучення значних коштів для модернізації чи будівництва 
корівників та формування продуктивного поголів’я ВРХ. 

Головне завдання рослинництва – зниження розораності й консервація малопродуктив-
них земель. Повне припинення господарської діяльності на будь-яких ділянках після їх 
розпаювання та приватизації є неможливим, а тому доцільно переводити їх у сіножаті чи 

пасовища. Можливості заліснення розглянемо нижче. 
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Карбонатні ґрунти рифової зони перспективні для вирощування цукрових буряків. 
Стримуючим фактором є розчленований рельєф, адже вирощування просапних культур на 
схилах понад 3° вважається екологічно не виправданим. Перспективними для інтенсив-

ного землеробства є території Луб’янецьких Товтр з мінімальним вертикальним розчлену-
ванням та, частково, прилеглі рівнини. Високою родючістю відзначаються чорноземно-

карбонатні ґрунти в межах Чернихівецької, Стриївецької, Кретівецької й інших сільських 
рад, а тому зниження розораності цих територій економічно не доцільне. Важливим є 
висівання в регіоні максимально можливих з екологічної точки зору площ медоносних 

культур (ріпак, соняшник, гречка; кормові трави: буркун, люпин, конюшина). 
За даними В. І. Кисіля [1] екологічна ситуація на території рифової зони Подільських 

Товтр у межах Тернопільської області сприятлива для розвитку органічного землеробства. 

Останнє може стати однією з передумов розвитку зеленого туризму та добре поєднується 
з усіма можливими галузями землекористування, зокрема може здійснюватися в межах 

національного парку. 
М. І. Кобець [3] трактує органічне землеробство як систему сільськогосподарського 

менеджменту агроекосистем, що ґрунтується на максимальному використанні біологічних 

факторів підвищення родючості ґрунтів, агротехнологічних прийомах захисту рослин, а 
також на виконанні комплексу інших дій, які забезпечують екологічно, соціально й еконо-
мічно доцільне виробництво сільськогосподарської продукції та сировини. 

Органічне землеробство передбачає впровадження низки заходів, що сприяють збере-
женню й підвищенню родючості ґрунтів: оптимізацію розміщення посівів сільськогоспо-

дарських культур у межах кожного господарства; ефективне використання наявних  
ресурсів органічних добрив (гною, торфу, органічних відходів переробки сільськогоспо-
дарської продукції та інше); використання переваг біологізації землеробства завдяки 

розширенню посівів багаторічних трав і впровадженню бактеріальних препаратів, збіль-
шення площ під посіви зелених добрив; відновлення планової хімічної меліорації із  
застосуванням місцевих покладів вапняків, крейди і мергелів; використання місцевих 

сировинних ресурсів для підвищення родючості ґрунтів (сапропелі, фосфорити, глауко-
ніти, фосфатгіпс, дефекат та інші); застосування контурної організації території землеко-
ристування, що передбачає оптимізацію стану природного середовища на території  

водозбірного басейну, або яружно-балкової системи; доведення водоохоронної та полеза-
хисної лісистості до оптимальної; всебічна реставрація й підтримка єдиної системи поле-

захисних лісосмуг як найважливішого засобу стабілізації агроландшафтів і закріплення 
меж полів. 

Впровадження органічного землеробства дозволить значно збільшити кількість робо-

чих місць у сільській місцевості та відкрити нові перспективи розвитку малих і середніх 
фермерських господарств. Зменшиться залежність сільського господарства від хімічної 
промисловості та мінімізуються екологічні ризики. Окрім того, будуть вироблятися еколо-

гічно чисті повноцінні продукти харчування, вартість яких на світовому ринку постійно 
зростає. 
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Mushinska Yu. A., Demyanenko S. O., Kupach T. G. Climate as condition of the organization of the 

resort area in the Ternopil Transnistria of Zalishchiky district. In article the analysis of climatic resources of 

the Zalishchiky district is carried out. Results of analysis indicate expediency of use of microclimatic specifics of 

the territory of the Ternopil Transnistria in recreational activity. Development and the organization of the resort 
area of the Zalishchiky district can become a starting point of implementation of the concept sustanable  

development. 
 

В умовах недостатньої забезпеченості ресурсами та перманентного зростання  
людських потреб, концепція сталого розвитку є ключовим поняттям у відношенні  

«людина – навколишнє середовище». Рекреаційно-туристична діяльність, як найбільш 
динамічна та перспективна, в контексті розвитку Тернопільської області в межах націо-
нального господарства, може стати доцільним шляхом реалізації концепції сталого роз-

витку, особливо на Придністровських територіях Заліщицького району [4]. 
Зважаючи на той факт, що станом на 2016 рік рівень середньої заробітної плати по 

області характеризувався як найнижчий в Україні, з економічної точки зору одним із 

завдань втілення концепції сталого розвитку в досліджуваному регіоні є збільшення 
кількості робочих місць та зниження рівня безробіття населення, забезпечення його 

високого рівня зайнятості. Відновлення статусу курортної місцевості у Придністровській 
зоні Заліщицького району може стати одним із шляхів вирішення цього питання, покра-
щення економічної ситуації в регіоні загалом. 

Заліщицький район характеризується потужним рекреаційно-туристським потенціа-
лом. Сприятливі кліматичні умови (особливий місцевий мікроклімат), наявні джерела 
мінеральних вод, лікувальних торфових грязей, флора і фауна, значні масштаби водних 

ресурсів, поєднання яких зумовили утворення унікальних ландшафтних комплексів, що 
сьогодні слугують базою функціонування та розвитку тут курортно-рекреаційного госпо-

дарства [2]. 
Особливі кліматичні умови досліджуваного району виступають головною передумо-

вою виділення на даній території курортної зони. Під унікальними в межах західної 

частини України кліматичними умовами маються на увазі близькі за своїми основними 
характеристиками до середземноморського, сприятливого для ведення курортного госпо-
дарства, типу клімату [6]. Зазначені мікрокліматичні особливості на визначеній території 

сформувалися внаслідок унікальних рис геолого-геоморфологічної будови. Так, здебіль-
шого, літологія відкладів та морфологія земної поверхні й зумовлюють наближеність 

кліматичних параметрів території до середземноморського типу. 
Загалом клімат Заліщицького району помірно-континентальний, характеризується 

теплим літом і прохолодною, з частими відлигами, зимою (табл. 1 і 2). Середньорічна 

температура повітря становить +7,2 °С. Середня температура січня становить +5,3 °С, 
липня – +19,6 °С. Тривалість безморозного періоду коливається від 130 до 180 днів. Сума 
річних опадів складає 570–620 мм.  Висота сонця над  горизонтом  на території району в 
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червні у полудень досягає 63–65°, у грудні – 17–19°, а у дні рівнодення – 40–42°. Трива-
лість дня коливається від 8 до 16,5 год. 

Неоднакові показники висоти сонця над горизонтом та зміни хмарності упродовж року 

впливають на зміну денної сонячної радіації від 130 кал/см
2
 у грудні до 532 кал/см

2
 у 

червні. Кількість сумарної 

сонячної радіації в дослід-
жуваному регіоні становить 
3600–3800 мДж/м

2
/рік. Ра-

діаційний баланс характери-
зується показниками 1400–
1500 мДж/м

2
/рік. Тривалість 

сонячного сяйва коливається 
в межах 1800–1900 год/рік. 

Показники відносної во-
логості повітря в січні 85–
86 %, у липні 72–74 %. Сні-

говий покрив утворюється у 
другій половині грудня і 
тримається, як правило, до 

першої декади березня. Тов-
щина його незначна (8–

10 см). Упродовж року на 
території досліджуваної міс-
цевості переважають північ-

но-західні та північно-схід-
ні вітри, улітку переважають 
північно-східні. Швидкість 

вітру коливається, в серед-
ньому, від 4,5 до 6,0 м/с. 
Сильні вітри (понад 11 м/с) 

дмуть рідко, найчастіше – 
взимку і навесні. 

Надзвичайно важливим 
фактором у функціонуванні 
рекреаційно-туристської діяльності є наявність стихійних лих, несприятливих погодних 

процесів, які, зазвичай, лімітують більшість видів рекреаційно-туристських занять. Для 
прикладу, в середньому кількість днів із туманами 22,4 за теплий період, що власне і 
виступає основним у контексті функціонування тут рекреаційних занять та 65,3 за холод-

ний період, що, у свою чергу, зумовлює обмеженість для даної території у проведенні 
різноманітних рекреаційно-туристських заходів. Особливо це питання стосується тран-

спортної розв’язки, оскільки обмеженість транспортного руху, у свою чергу, є перешко-
дою для прибуття рекреантів та туристів у певну місцевість [1]. 

На основі аналізу основних кліматичних показників досліджуваного регіону можемо 

зробити висновок, що дана територія беззаперечно може використовуватися для різних 
видів кліматолікування. Подібний за своїми основними параметричними показниками до 
середземноморського тип клімату, що притаманний цій місцевості, є основою функціону-

вання різного роду аеро- і геліотерапії, а в поєднанні з купаннями в р. Дністер,  які можливі 

Таблиця 1 

Зведені кліматичні показники Заліщицького району* 
 

Показник Кількісна характеристика 

Середня температура січня +5,3 °С 

Середня температура липня +19,6 °С 

Середньорічна температура +7,2 °С 

Тривалість безморозного періоду 130–180 днів 

Сума річних опадів 570–620 мм 

Денна сонячна радіація у грудні 130 кал/см2 

Денна сонячна радіація в червні 532 кал/см2 

Кількість сумарної сонячної радіації 3600–3800 мДж/м2/рік 

Радіаційний баланс 1400–1500 мДж/м2/рік 

Тривалість сонячного сяйва 1800–1900 год/рік 

Відносна вологість у січні 85–86 % 

Відносна вологість у липні 72–74 % 

Товщина снігового покриву 8–10 см 

Швидкість вітру 4,5–6,0 м/с 
 

*Узагальнено за: [1; 3]. 
 

Таблиця 2 

Основні показники несприятливих погодних явищ 

для рекреаційно-туристської діяльності на території 

Заліщицького району* 
 

Показник 
Кількісна 

характеристика 

Кількість днів із грозою 27,2 днів/рік 

Кількість днів з опадами більше 30 мм/добу 1,7 днів/рік 

Кількість днів із туманами 87,7 днів/рік 

Кількість днів із хуртовинами 12,5 днів/рік 

Кількість хмарних днів 125,0 днів/рік 
 

*Узагальнено за: [1; 3]. 
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тут протягом всього теплого періоду року, завдяки значному поширенню пляжного відпо-
чинку, може слугувати базою для потужного функціонування тут курортної справи. Ігно-
рування такого природно-ресурсного потенціалу в межах області вважаємо недоцільним 

особливо в рамках існування концепції Сталого розвитку регіону, що була прийнята за 
основу у проектній розбудові загальної стратегії розвитку області [5]. 
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Tsaryk P. L., Tsaryk L. P. Potential and risk of recruitment of Dzhuryn canyon. The perspectives of 

development of the recreational sphere of the Dzhuryn canyon were considered, the main types of recreational 

activities were revealed, and tourist objects were identified. All of this resulted in the prospects for the 
development of various types of recreational activities, in particular: cognitive, pedestrian, equestrian walking 

tourism, prospects for the development of cycling, motorcycle, quadrocycles, mountain trails due to the significant 

intersection of the area, speleotourism, scientific, recreational, rural green, agro-style, etc. 
 

Дослідження рекреаційних ресурсів передбачає оцінку інтенсивності їх рекреаційного 
використання, а тому важливо врахувати і рекреаційний потенціал природних систем. 
Його визначення необхідне для обґрунтування шляхів отримання максимального рекреа-

ційного ефекту, при якому не будуть відбуватися негативні зміни стану ресурсів та втрата 
рекреаційних властивостей [2–4]. 

Під рекреаційним потенціалом слід розуміти наявність певних рекреаційних ресурсів і 
передумов, що ефективно впливають на можливість рекреантів проводити певні види 
рекреаційної діяльності та відпочинку. Рекреаційний потенціал безпосередньо залежить 

від присутності та тій чи іншій території певних рекреаційних ресурсів. 
Унікальною в такому відношенні є місцевість біля с. Нирків Заліщицького району – 

Джуринський (Червоногородський) каньйон з однойменним замком та водоспадом. 

Залишки замку початку ХІХ ст. на сьогоднішній день знаходяться в жалюгідному стані, 
зазнають руйнації. Наразі екскурсійне відвідування замку не рекомендоване через високу 

ймовірність обвалу споруди. Поблизу замку розташовані руїни костелу, каплички  на старо- 
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винному цвинтарі. Але головною принадою долини (окрім неймовірних краєвидів) є найви-
щий на рівнинних річках України Червоногородський водоспад розташований на р. Джу-
рин (висота обох каскадів сягає 16 м). Долина є місцем масового відвідування рекреантами, 

тут кілька років проводився фестиваль «Джурин-фест». Поблизу є кілька печер (Джурин-
ська, Поросячка), функціонує екологічна стежка в межах НПП «Дністровський каньйон». 

До рекреаційних об’єктів Джуринського каньйону належать такі. 1. Каньойоноподібна долина 
Джурина з унікальним мікрокліматом і ландшафтами. 2. Стаціонарний заміський оздоровчий табір  

«Ромашка». 3. Печери та гроти («Джуринська», «Поросячка», грот «Відлюдника» тощо). 4. Перспективні 

траси для гірських велосипедів, квадроциклів, мотоциклів тощо. 5. Існуючі та перспективні туристичні 

маршрути для велосипедних і піших туристів. 6. Екологічна стежка «До Червоногородського водоспаду». 
7. Руїни замку та костелу. 8. Виходи корінних порід у вигляді відслонень. 

Все це зумовило перспективи розвитку різноманітних видів рекреаційних занять (рису-
нок), зокрема пізнавального, пішохідного, кінного прогулянкового туризму, є перспективи 

розвитку велосипедних, мотоциклетних, квадроциклетних, гірських трас через значну 
пересіченість місцевості, спелеотуризму, наукового, 

оздоровчого, сільського зеленого, агротутизму тощо. 
Технологічний тип оцінки розглядає оцінку вод-

них, пляжних і земельних рекреаційних ресурсів. З од-

ного боку оцінюється придатність тих чи інших комп-
лексів для видів рекреаційних занять, з іншого – можли-
вість інженерно-будівельного використання території. 

Психолого-естетичний тип передбачає оцінку емо-
ційного впливу окремих компонентів природного ланд-

шафту на людину. Методика цієї оцінки ускладнена 
необхідністю визначення емоційної реакції людини на певний природний комплекс. 

Використовуючи методику Є. Ю. Колбовського, Г. О. Мотошиної і Л. М. Вдовюк [1] 

ми розробили схему естетичної оцінки ландшафтів для рекреаційного використання. У 
системі оцінки естетичних властивостей ландшафтів використано ряд критеріїв: контраст-
ність ландшафтів, оцінку кольорової гамми на основі її психофізичного впливу на органи 

сприйняття; глибину і різноманітність візуальних перспектив; наявність водних об’єктів у 
ландшафтній структурі, їх кількість і якість; лісистість території; ступінь антропогенної 
трансформації ландшафтів; наявність у ландшафтах культурних і природних пам’яток. 

Згідно такого типу оцінки рекреаційних ресурсів Джуринський каньйон посідає одне із 
провідних місць на території Тернопільської області, має значний рекреаційний потенціал 

і перспективи розвитку туристичної та рекреаційної діяльності. Головним завданням розвитку 
рекреаційної діяльності в каньйоні Джурину є збереження природної рослинності, винесення 
інфраструктури за межі каньйону (в села Нагоряни і Нирків), розбудови мережі екостежок, ог-

лядових майданчиків, прокладання та маркування на місцевості туристичних маршрутів тощо. 
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Kratasyuk N. V. The role of eco-educational activities in the preservation of biodiversity of NNP «Male 

Polissya». The article is considered the main directions of eco-educational activities of the National Park «Male 

Polissya» as one of the main methods of preservation of biological diversity of the region and formation of 

ecological culture in the younger generation. 
 

В умовах сьогодення основним завданням еколого-освітньої виховної роботи є 
формування екологічної свідомості та культури особистості, усвідомлення себе часткою 
природи, гармонізація стосунків у системі «людина-природа-суспільство», а також форму-

вання навичок екологічного мислення, що ґрунтуються на ставленні до навколишнього 
природного середовища як унікальної цінності [2; 4]. 

Сформована в наш час система шкільної та позашкільної освіти включає величезний 

обсяг екологічних знань, умінь і навичок, що реалізують вимоги в напрямку росту та  
розвитку екологічної культури. В умовах сучасної екологічної ситуації важлива еколо-

гізація всієї системи освіти і виховання підростаючого покоління, адже екологічна  
культура є запорукою збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та розвитку 
суспільства в цілому, необхідними елементом соціально-економічного розвитку регіонів 

та відродження держави. При цьому велика роль у реалізації вище вказаних напрямів 
роботи відводиться природоохоронним установам, зокрема, національним природним 
паркам [1; 3; 5]. 

Одним із пріоритетних завдань Національного природного парку «Мале Полісся» є 
формування сучасних уявлень про роль природно-заповідних територій у збереженні 

природного біорізноманіття, а також усвідомлення їх місця в системі сталого соціально-
економічного розвитку регіону. Тому працівники Парку постійно використовують най-
більш ефективні форми та методи роботи. Це і організація тематичних еколого-виховних 

заходів, приурочених до екологічних дат, й інформаційно-пізнавальні заняття, які дають 
змогу активно вести екологічну пропаганду, а також робота з озеленення територій місце-
вих навчальних закладів та участь у поновленні лісових насаджень. 
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Важливе місце в системі еколого-просвітницької виховної діяльності НПП «Мале По-
лісся» займають природоохоронні акції та конкурси. Так, щороку навчальні заклади й учнів-
ська молодь регіону та України активно долучаються до таких конкурсних заходів, як «Пер-

воцвіти під охороною» в рамках Всеукраїнської акції «Збережемо первоцвіти», «Людина і 
ліс» у рамках акції «Майбутнє лісу у твоїх руках», «Природа Малого Полісся очима дітей». 

Вже традиційно, з метою переконання місцевих жителів відмовитися від передноворічно-
го винищення хвойних дерев, проводиться конкурс «Замість ялинки – зимовий букет». Всі 
учасники конкурсів завжди відзначаються подяками, а переможці – почесними грамотами 

та заохочувальними подарунками. Крім того, підростаюче покоління регіону із задоволен-
ням приймає участь у щорічних природоохоронних акціях «За чисте довкілля», «Допомо-
жемо птахам перезимувати», «Година Землі», «Посади дерево миру» й інших. 

Досить дієвою складовою частиною еколого-освітньої роботи є систематичні лекційні 
виступи про екологічний стан України та окремих її регіонів, а також про антропогенний 

вплив на навколишнє природне середовище. При цьому особлива увага приділяється ролі 
природоохоронних територій у збереженні й відтворенні природи, значенню тваринного 
та рослинного світу і необхідність їхнього збереження. 

Однією з важливих форм організації трудового навчання і виховання, активізації 
науково-дослідницької діяльності та суспільно-корисної праці, у контексті охорони та 
збереження природного біорізноманіття, є шкільні учнівські лісництва. Національний 

природний парк «Мале Полісся» координує діяльність Радошівського учнівського ліс-
ництва, створеного Парком у 2014 році на базі Радошівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

З метою організації ефективного навчально-виховного процесу в учнівському лісництві 
обладнано спеціальний кабінет для проведення занять, де зібрані інформаційні матеріали 
про ПЗФ України, лісові ресурси області, лісорозведення, ілюстративний роздатковий 

матеріал, колекції та гербарії. У процесі навчання члени учнівського лісництва отримують 
базові теоретичні та практичні знання в галузі лісівництва і дендрології, поглиблюють 
знання з біології й екології, формують практичні навички та вміння з вирощування посад-

кового матеріалу лісових і декоративних культур, займаються навчальним дослідництвом. 
За період діяльності учнівського лісництва співробітниками НПП «Мале Полісся» 

спільно з юними лісівниками було закладено дендропарк, а також сплановано і підготов-

лено територію розсадника на території Радошівської ЗОШ І-ІІІ ст. Наявність дендропарку 
і розсадника створює чудові умови для проведення практичної природоохоронної роботи 

учнів, яка в галузі позакласної еколого-натуралістичної освіти й екологічного виховання 
учнівської молоді набула особливого значення. Тут дослідники-початківці мають можли-
вість активно займатися своєю дослідно-експериментальною роботою і формувати повно-

цінні наукові доробки, які представляються на учнівських конференціях, зльотах юних 
лісівників та Всеукраїнському конкурсі юних дослідників МАН. 

Таким чином, еколого-освітня виховна діяльність НПП «Мале Полісся» робить знач-

ний внесок у підвищення рівня місцевої екологічної освіти та виховання підростаючого 
покоління регіону. Сприяє формуванню екологічної свідомості й екологічної культури 

різних верств населення, а також розвитку практичних навичок з охорони та збереження 
природного біологічного різноманіття, що нерозривно пов’язано із принципом суспільно-
економічного розвитку регіону. 
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Sidorov A. I. A role of ecological education for maintainance of natural variety and steady development. 

In the article a value and influence of ecological education for the maintainance of biovariety and steady 

development of region in the aspect of perfection of method and risks of co-operation of man and nature is 
reflected in the conditions of becoming of Ukrainian society. 

 

Культура кожного суспільства багато в чому залежить від рівня екологічної освіти 
держави, яка на порозі третього тисячоліття стала необхідною складовою гармонійного, 

екологічно-безпечного розвитку. Підготовка громадян з високим рівнем екологічних 
знань, екологічної свідомості й культури на основі критеріїв оцінки взаємовідносин 

людського суспільства та природи (не насильство, а гармонійне співіснування з нею!), 
повинна стати одним з головних важелів у вирішенні надзвичайно гострих екологічних і 
соціально-економічних проблем сучасної України. Надзвичайно важливо в цьому відно-

шенні розуміти роль екологічної освіти та її вплив на збереження природного різноманіття 
і сталого розвитку [1–3]. 

Людство розвивається, технічний прогрес ставить природу в нерівні умови, зникають 

окремі представники рослинного і тваринного світу. Має право на життя думка, що «всі 
наші біди – від низького рівня освіченості і культури». Питання екологічного виховання 
доки ще не приймається більшістю людей як особисті, що перехрещуються безпосередньо 

з життєвим шляхом окремої людини і часто навіть визначають її долю. Перед людством з 
усією серйозністю постала проблема виживання. Забруднення всіх сфер, де живе людина, 

досягли критичних значень. Це впливає не тільки на саму людину, але й на видовий склад 
рослинного і тваринного світу. Чи не головною із проблем є та, що людина швидкими 
темпами виробляє предмети та матеріали з якими природа не може дати собі раду.  

Зокрема, це стосується пластику. За деякими підрахунками до 2050 року вміст пластику у 
світовому океані перевищить вміст біомаси живих організмів. Всі видатні люди звертали 
увагу на необхідність побудови гармонійних стосунків із природою. Видатний дослідник 

морів та океанів Жак Ів Кусто писав «Природу занапастити не можна. Можна лише заги-
нути разом із нею». 

Екологічне виховання – це сукупність культурних, соціальних та виховних заходів, що 
впливають на відчуття, свідомість і погляди людей. Воно спрямоване на підвищення  рівня 
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екологічних знань і культури у школярів, студентів, керівних працівників і населення з 
метою подолання в них споживацького ставлення до природи, розвитку до неї почуття 
дбайливого відношення. Суспільство має усвідомити небезпеку глобальної екологічної 

катастрофи, що наближається. Сучасна людина має бути екологічно компетентною. Не 
останню роль у цьому має відігравати уміння сприйняття природи в її кращих проявах. 

Людина, яка розуміється на красі, йде до сприйняття цієї філософської категорії довгим 
життєвим шляхом. Американський еколог Олдо Лепольд (1881–1948) писав: «Наша здат-
ність сприймати якість природи починається, як і в мистецтві, з відчуття красивого. Воно 

зростає, переходячи через різні етапи прекрасного, доки нарешті не переростає у цінність, 
яку ще нікому не вдалося передати словами» [4]. 

Сприйняття природи допомагає розвивати такі якості людини, як життєрадісність, 

емоційність, чутливість та поважне відношення до всього живого. Якщо дитину привчати 
милуватися яскравими барвами неба, просторами ланів, формою сніжинки, польотом 

ластівки, в неї розвинеться природній смак, потяг до творчості й одночасно більш глибоке 
сприйняття навколишнього світу. Створювати творців і захисників лісу та всього живого 
більш важливо, ніж вирощувати сам ліс. Нині великого значення набуває екологічна осві-

та. Людство вже усвідомлює особливу важливість негативних наслідків і хижацького 
використання природних ресурсів та порушень екологічних законів у своїй господарській 
діяльності. Що може дати екологічна освіта та виховання усіх людей, що мешкають на 

Землі, для яких навчальним класом є увесь світ? По-перше, люди навчаються на практиці 
зберігати середовище, де вони мешкають в умовах напруженої сучасної екологічної 

ситуації зі збереженням природних основ життєдіяльності сучасної людини та її нащадків. 
По-друге, людина з екологічною освітою та вихованням буде сформована як гармонійно 
розвинута особистість з гуманістичним світовідчуттям природного середовища та планети 

в цілому. Основне завдання екологічної освіти та виховання – необхідність закріпити в 
суспільстві усвідомлення того, що природні багатства не безмежні. Сучасне суспільство 
не має права жити за рахунок майбутніх поколінь. Як казав Антуан де Сент-Екзюпері: «Ми 

не отримуємо у спадщину Землю від пращурів, ми отримуємо її в борг від наших дітей!». 
Таким чином, «екологізація» суспільної свідомості засобами виховання й освіти ство-

рює сприятливі передумови для успішної програми стійкого екологічного розвитку в 

Україні. Це забезпечить збереження біорізноманіття та сталий розвиток регіону. Сучасна 
екологія, екологія ХХІ сторіччя стала однією з фундаментальних комплексних наук про 

виживання на планеті Земля. Особливе її значення для людства протягом останніх десяти-
річ підкреслювали видатні вчені і діячі минулого А. Ейнштейн, В. Вернадський, Ю. Одум, 
П. Фарб, Б. Коммонер, а в наші часи – В. Данилов-Данильян, М. Реймерс, К. Ситник, 

М. Амосов, М. Кисельов, О. Яблоков, Ж. Кусто й інші. За висловом всесвітньо відомого 
українського хірурга М. Амосова «Охорона природи повинна стати моральною категорією 
і користуватися пріоритетом за будь-яких політичних ситуацій і компромісів». Тобто, в 

сучасних умовах вже виникають питання не про розвиток і вдосконалення екологічної 
освіти, а про новий її статус і важливу роль у розбудові системи освіти для сталого  

розвитку, коли формування екологічної етики та моралі набувають особливого значення й 
усе більше хвилюють світову громадськість. 

Екологічна культура в розвитку суспільства досліджує ідею природоцентризму.  

Використання навколишнього середовища людиною відбувається на основі пізнання і 
врахування дії природних законів розвитку біосфери та найближчих і віддалених наслідків 
зміни природи під впливом антропогенної діяльності. Необхідно реалізувати стратегію 

гармонійних  відносин  із  природою,  охороняти,  зберігати й відтворювати навколишнє 
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середовище. Екологічна культура є невід’ємною частиною загальнолюдської культури та 
розвивається на основі формальної і неформальної екологічної освіти та виховання. Вона 
формується на основі кращих традицій гуманізму і поваги до природи, до всіх форм життя 

на основі нової світоглядної парадигми – екоцентричної. 
Історія свідчить, що людське суспільство не може існувати без моральних засад. 

Людина перестає бути людиною, якщо втрачає чесність, доброзичливість, співчуття, гор-
дість, совість, порядність, скромність. Для справжнього щастя людям, крім матеріальних 
благ, передусім потрібні духовні цінності, небайдуже ставлення людини до Природи, 

рівень якого визначається екологічною культурою, якістю екологічної освіти і виховання. 
Протягом останнього десятиріччя ХХ ст. в Україні спостерігалася активізація розвитку 
екологічної освіти, але на початку ХХІ ст. відбувається помітний спад у розвитку еколо-

гічної науки, освіти, державного інтересу до цієї проблеми. У 1970–1985 рр. в Україні вже 
виникло занепокоєння екологічним станом навколишнього середовища, адже почали 

оприлюднюватися факти щодо забруднення природних вод, повітря, ґрунтів, висвітлюва-
тися причини екологічних негараздів. Все гучніше викреслюється нове поняття в еко-
логії – екологічна безпека. 

Екологічна безпека – це стан захищеності природи, екосистем від порушень їх еколо-
гічної рівноваги. Екологічну безпеку досягають шляхом впровадження і контролю за 
дотриманням науково обґрунтованих нормативів природокористування й охорони довкіл-

ля; зниження техногенних навантажень на навколишнє середовище; ліквідації наслідків 
екологічних катастроф та відтворення природи; впровадження екологічно-чистих техноло-

гій у всі сфери виробництва; екологізації всіх сфер людської діяльності; реалізації планів і 
програм еколого-безпечного розвитку на всіх рівнях, екологічного контролю й ефективної 
екологічної політики. Виконання цих заходів забезпечується низкою природоохоронних 

законів: Законом України про охорону навколишнього природного середовища (1991 р.), 
Законом України про охорону повітря (1992 р.), Законом України про рослинний і тварин-
ний світ (1999 р.), законодавством про ядерну безпеку (1995–2001 рр.) й іншими. Саме 

тому в 1985–2002 рр. були започатковані значні теоретичні дослідження в галузі еколо-
гічних проблем, почали готуватися у ВНЗ фахівці-екологи як галузевого, так і широкого 
спрямування. Але вже у 2002–2010 рр. почався спад зацікавленості екологічними пробле-

мами і різке зростання економічних пріоритетів, хоча в цей період (за вимогами ЄЕК ООН) 
і почався розвиток освіти для сталого розвитку в Україні. Були затверджені Концепція 

екологічної освіти, розроблений Закон про екологічну освіту, почали розвиватися нові 
прикладні екологічні дисципліни (екологічний аудит, екологічний менеджмент, екологіч-
на політика, економіка). 

Екологічна освіта для збереження біорізноманіття та сталого розвитку у стосунках 
людини і природи завжди мала і буде мати надзвичайно важливу роль, мабуть головну. 
Якщо цього не усвідомити, то життя людини, обтяжене новими викликами змін у середо-

вищі, де вона живе, заведе її у глухий кут з якого буде важко знайти вихід. 
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Iusypiva T. I., Miasoid G. I. Еnvironmental component of vocational training of specialists in Plant 

Physiology. The paper examines the teaching and learning practices of environmental education and the way it is 

embodied in the courses in the master’s degree programme in speciality 091. Biology. Plant Physiology. It lists 

environmental sustainability competences the specialists acquire. 
 

Предметною і концептуальною основою освіти сталого розвитку в Україні та одним з її 

найважливіших складових елементів (поряд з економічною і соціальною освітою) є еколо-
гічна освіта [3; 4]. Вища екологічна освіта базується на комплексному збалансованому 
поєднанні природничого, технологічного, економічного, юридичного і соціокультурного 

підходів [2]. Вона спрямована як на завершення формування екологічної культури  
фахівців за різним фахом, так і на підготовку спеціалістів-екологів, тому має бути дифе-

ренційованою, різноплановою й охоплювати всі рівні професійної підготовки. Згідно 
Концепції екологічної освіти в Україні, першочерговим завданням розвитку вищої еколо-
гічної освіти є розробка та вдосконалення навчальних програм із дисциплін екологічної 

спрямованості з урахуванням вимог часу, міжнародних принципів, можливостей ВНЗ, 
потреб регіонів і відповідних стандартів. Освітньо-професійна програма підготовки ма-
гістрів за спеціальністю 091. Біологія (Фізіологія рослин) у Дніпровському національному 

університеті імені Олеся Гончара охоплює низку дисциплін, опанування якими забезпечує 
формування компетентностей, необхідних для розв’язання екологічних задач. До них 
належать курси «Екофізіологія рослин», «Фітоіндикація та фітомоніторинг стану довкілля», 

«Фізіологія адаптацій рослин», «Фізіологія та екологія фотосинтезу» [1]. 
Компетентністю, яка є результатом навчання дисципліни «Екофізіологія рослин», є 

здатність досліджувати фізіолого-біохімічні основи існування рослин в оптимальних 
умовах та за змінених екологічних факторів, а основними вміннями, які повинні опанува-
ти магістри, є такі: в умовах професійної діяльності пояснювати реакцію рослин на умови 

довкілля, оцінювати фізіологічні параметри рослинного організму та аналізувати інформа-
цію про механізми адаптації рослин до змінених умов навколишнього середовища; у 
виробничих умовах, на основі отриманих теоретичних даних щодо фізіолого-біохімічних 

особливостей рослин, аналізувати реакцію рослинного організму на дію несприятливих 
факторів і здатність витримувати стресові навантаження; в умовах виробничої діяльності 

застосовувати новітні фізіологічні методи для визначення стійкості рослин до умов довкіл-
ля, використовувати сучасні знання фізіології рослин і технології під час догляду за ними. 

Курс «Фітоіндикація та фітомоніторинг стану довкілля» призначений для підготовки 

магістрів до проведення фітоіндикаційних і фітомоніторингових досліджень природних 
комплексів з метою оцінки і прогнозування змін стану довкілля. Під час засвоєння 
дисципліни майбутні фахівці з фізіології рослин отримують такі вміння: у природних 

умовах, використовуючи методи фітоіндикації і фітомоніторингу, визначати рівень  
забруднення ґрунтів, води, повітря,  прогнозувати зміни та вирішувати питання оптимізації 
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і ремедіації порушених фітоценозів; у виробничих умовах, використовуючи систему 
спостережень, оцінки та контролю стану фітосистем, розробляти нові методи, підходи та 
принципи фітомоніторингових досліджень; в умовах виробничої діяльності, використо-

вуючи дані експедиційно-польових, лабораторних і природоохоронних організацій, ство-
рювати бази даних, складати карти та атласи моніторингу забруднення довкілля. 

Вивчення дисципліни «Фізіологія адаптацій рослин» дозволяє фізіологу рослин  
застосовувати такі вміння: в умовах професійної діяльності, використовуючи наукові 
гіпотези сприйняття та передачі внутрішніх і зовнішніх сигналів, як відповідь на зміну 

природних і антропогенних чинників, визначати рівні регуляції фізіологічних процесів у 
рослин; у виробничих умовах, на основі фізіологічної оцінки адаптивних реакцій за дії 
негативних чинників, обирати стратегії формування механізмів стійкості рослин; в умовах 

виробничої діяльності, на основі аналізу первинних адаптивних реакцій рослин на умови 
існування, забезпечувати оптимальну життєвість рослин за дії екстремальних факторів. 

Програмним результатом навчання дисципліни «Фізіологія та екологія фотосинтезу» є 
компетентність, яка являє собою здатність проводити фізіолого-біохімічні дослідження 
процесу фотосинтезу з метою прогнозування біопродуктивності рослинних культур. Під 

час засвоєння дисципліни майбутні фахівці з фізіології рослин отримують такі вміння: в 
умовах професійної діяльності, маючи чітко сформовані уявлення про умови забезпечення 
нормального протікання процесу вуглецевого живлення рослин, визначати напрямок змін 

у процесах фотосинтезу за дії різноманітних чинників: внутрішніх (донорно-акцепторні 
відносини, вміст пігментів, утворення і транспорт асимілятів тощо) та зовнішніх (темпе-

ратура, освітлення, мінеральне живлення, вміст СО2 в атмосфері тощо); в умовах виробни-
чої діяльності, використовуючи уявлення про молекулярні механізми та наслідки дії 
екологічних факторів на процеси асиміляції рослинами СО2, визначати суттєвість для 

фотосинтезу різноманітних антропогенних впливів (промислові забруднення, надлишок 
чи нестача мінеральних добрив, неадекватні прийоми догляду за посівами тощо) та 
здійснювати правильну організацію агротехніки вирощування рослинних культур. 

Левова частка дипломних робіт магістрів присвячена екотематиці – дослідженню 
впливу антропогенного навантаження на фізіолого-біохімічні, анатомічні й гістохімічні, 
цитогенетичні й біометричні показники вегетативного та генеративного розвитку рослин, 

що також формує вміння пояснювати механізми змін метаболічної активності основних 
ланок обміну речовин і енергії, обґрунтовувати їх взаємозв’язок, розкривати шлях регуля-

ції метаболізму росту та розвитку рослин за різних умов зростання, розробляти методи 
оптимізації стану рослинного організму, підвищення його стійкості та продуктивності. 

Таким чином, у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара під 

час вивчення студентами спеціальності 091. Біологія (Фізіологія рослин) низки навчаль-
них дисциплін та виконання курсових і дипломних робіт повною мірою реалізується 
концепція екологічної освіти, а у програмованих результатах навчання закладено досяг-

нення певних «екологічних» компетентностей. Отже, шляхом вирішення освітніх завдань і 
вдосконалення практичної діяльності досягається мета екологічної освіти – формування у 

випускників кафедри фізіології та інтродукції рослин екологічного мислення і свідомості, 
екологічної культури і навичок, поглиблення фундаментальних екологічних знань, що 
ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності [2]. 
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Murska O. P. Ecological quest «We study the native land» as an example of an effective form of 

environmental education work of nature reserve «Medobory». In the proposed material algorithms of one of 

the effective modern methods of ecological education – quest – are presented. The considered form of its 

implementation can increase the interest of participants in collecting the most complete information about natural 

objects and processes occurring in them and contributes to the ecological education of quaestors. 
 

Охорона навколишнього середовища є невід’ємною складовою процесу сталого роз-

витку, одним із пріоритетів якого є право людини на здорове і продуктивне життя в гармо-
нії з природою. Бережливе ставлення кожної людини до природи можливе лише за наяв-
ності певної суми екологічних знань та сформованої екологічної культури [1]. 

Одним із дієвих сучасних методів екологічної освіти і виховання (основних чинників 
формування екологічної культури), на нашу думку, є квест. Квест (від англ. Quest – 

«пошук») – інтелектуально-спортивні змагання, пов’язані з пошуком та розв’язанням 
різноманітних завдань. Квест багатофункціональний за своїм призначенням, оскільки всі 
учасники не тільки отримують певну інформацію, а також вчаться спостерігати, аналізу-

вати, виробляти певні навики [1; 3]. Він сприяє розвитку логіки, уваги, пам’яті. Квест 
динамічний: постійно міняються об’єкти і завдання, тому запам’ятовуються надовго. При 
проведенні квесту учасники мають можливість використати свої ресурси знань, проявити 

свої кращі риси. При продуманій організації, квести можуть бути також одним із головних 
конкурентів комп’ютерних ігор для проведення вільного часу молоді. Проведенню зма-

гання передує ґрунтовна підготовка організаторів та квестерів. 
З метою цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність учнівської  

молоді стосовно збереження природних комплексів й об’єктів природоохоронної устано-

ви, кращого ознайомлення із заповідником та його околицями, працівники природного 
заповідника «Медобори» проводять еко-квести. Спеціалісти з екологічної освіти заповід-
ника виступають організаторами і координаторами змагань. При їх організації насамперед 

чітко визначаємо тему, мету та завдання, вибираємо місце і дату проведення, маршрут, 
формуємо команди, підбираємо та консультуємо координаторів на зупинках маршруту, 
надаємо учасникам доступ до інформаційних ресурсів. 
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Як приклад наводимо етапи проведення квесту «Пізнай свій край», маршрут якого 
прокладено в околицях заповідника та який охоплює різноманіття природних комплексів: 
узлісся, чагарники, плато г. Довгої, бічні товтри, карстові лійки. 

Етапи квесту «Пізнай свій край». 
І. Організаційна зупинка (біля центрального аншлагу заповідника). 

Привітання, назва та девіз команди. Ознайомлення із правилами проведення спортив-
но-інтелектуальних змагань. Формулювання завдань. Вручення маршрутних та інформа-
ційних листів командам. На кожній наступній зупинці учасників змагань зустрічають 

координатори, які пропонують завдання та оцінюють відповіді кожної з команд. Учасни-
ки, які виконали перше завдання, отримують підказку для визначення другої зупинки і т. д. 
Групи стартують почергово з інтервалом 15–20 хв. У підсумку враховуються бали, зароб-

лені на кожній із зупинок. Час перебування на маршруті не впливає на результат. Спор-
тивна складова змагань – відстань, яку повинні подолати квестери. 

ІІ. Геологічна зупинка (закинутий кар’єр на г. Довгій в околицях заповідника). 
У закинутому кар’єрі, де добре видно відслонення рифогенних порід двох епох – 

верхнього тортону та нижнього сармату, квестери повинні продемонструвати знання 

геологічної та геоморфологічної будови Товтрової гряди й історію її формування. 
ІІІ. Лісова зупинка (підніжжя масиву г. Назарової в околицях заповідника). 
Учасникам пропонують 6–8 гілок різних порід дерев, які вони повинні назвати. 

ІV. Захист інформаційних плакатів (домашнє завдання) зі зверненням до жителів села, 
яких потрібно переконати не викидати сміття на стихійне сміттєзвалище, що періодично 

виникає неподалік городів (околиці заповідника). Тут напередодні встановлено щит, на 
якому прикріплюють готові плакати (заходи узгоджені з місцевою владою). 

Критерії оцінювання плакатів повідомляють учасникам заздалегідь. 

V. Степова перлина (біля входу на г. Гостру, яка належить до заповідника). 
Із запропонованого переліку рослин, що зростають у Медоборах, потрібно вибрати ті, 

які занесені на сторінки Червоної книги України. 

VІ. Зелена аптека (г. Лебедиха в околицях заповідника). 
Віднайти і назвати лікарські рослини, які тут зростають. 
Розповісти легенди, перекази, пов’язані з територією заповідника та його околицями. 

VІІ. Впізнай мене (г. Вавричина в околицях заповідника). 
У конвертах фото різних тварин, розрізані в довільному порядку на три частини. Учас-

ники повинні впізнати тварину по запропонованій частині фото (кожній команді по два 
конверти). 

VІІІ. Літературний базар (карстові лійки «вікнини», з яких добре видно Франкові скелі). 

Скринька з назвами літературних творів Івана Франка. Із запропонованого переліку 
вибрати твори І. Я. Франка, написання яких так чи інакше пов’язане з перебуванням пись-
менника в с. Вікні. 

Пройшовши всі етапи, учасники здають журі маршрутні листи. Підводяться підсумки. 
Визначаються переможці. 

Як бачимо, учасників на кожному кроці чекають несподівані сюрпризи та радісні 
відкриття. Щоб дістатися до кінця маршруту, потрібно подолати непростий шлях. Гравці 
розшифровують «таємниці» Сарматського моря з минулого нашої планети, долають 

«перешкоди» на маршруті й, нарешті, досягають своєї мети. Кожен з учасників збагачує 
свої знання, з’ясовує особливості життя природи, розуміє як і для чого її потрібно берегти. 

Підводячи підсумок слід зазначити, що гра-мандрівка «Пізнай свій край» є прикладом 

живого  спілкування  із  природою,  пізнання  минулого свого краю. Розглянута форма її 
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проведення дозволяє підвищити зацікавленість учасників у зборі якнайповнішої інформа-
ції про природні об’єкти і процеси, що відбуваються, та сприяє екологічному вихованню 
квестерів. 
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Miasoid G. I., Iusypiva T. I. Role of environmental education in vocational training for tourism. The 

paper addresses the problem of ecological training of specialists for tourism and related businesses so that they 

have competences for sustainable tourism. SDGs and their relation to jobs in tourism were discussed. The 
necessity to revise the curricula for jobs in tourism was ascertained. 

 

Поточний 2017 рік оголошено ООН Міжнародним роком сталого розвитку туризму. За 

словами Генерального секретаря Всесвітньої туристської організації (ЮНВТО) Т. Ріфаї, 
це створює унікальні умови для «просування вкладу туристичного сектора в економічну, 
соціальну та екологічну стійкість, а також для підвищення обізнаності про справжні  

розміри сектора, який часто недооцінюється» [6]. Поняття «стійкого туризму» з’явилося в 
межах глобальної концепції стійкого розвитку людства, і, згідно ЮНВТО та ВТТС  
(Всесвітньої Ради з подорожей та туризму), ґрунтується на принципах невиснажливого 

використання природного і культурного потенціалу, програмно-цільового підходу до 
розвитку туризму, переходу підприємств туризму на ресурсозберігаючі технології, скоро-

чення виробничих відходів, залучення місцевого населення до процесу прийняття рішень 
щодо розвитку туризму (у формі консультацій), партнерства у взаємовідносинах громад-
ського та приватного секторів, сприяння туризму соціально-економічному розвитку окре-

мих територій держав [1]. 
Розглянемо деякі цілі сталого розвитку (SDG), прийняті у 2015 році ООН та включені 

до Порядку денного 2030, серед яких туризм є пріоритетним. SDG 8 – сприяння продук-

тивній зайнятості та забезпеченню гідної роботи для всіх; SDG 12 – стале споживання та 
виробництво;  SDG 14 –  збереження  та стале  використання  океанів,  морів  і морських 
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ресурсів. ЮНВТО наголосила на ролі галузі туризму у збереженні екосистем та підтри-
мання свідомості щодо унікальності біологічного розмаїття територій [6]. SDG 15 – захи-
щати, відновлювати та просувати стале використання наземних екосистем, стало викори-

стовувати ліси, боротися з дезертифікацією, припиняти чи запобігати ерозії ґрунтів та 
зменшенню біологічного розмаїття, оскільки туризм відіграє ключову роль у збереженні й 

консервації природних ресурсів та навчанні туристів щодо цінностей природи. Досягнення 
SDG 15 сприятиме, щоб місцеві громади мали вигоду від збереження видів, які знахо-
дяться під загрозою вимирання [7]. SDG 13 – невідкладно докладати зусиль аби побороти 

зміни у кліматичних умовах та їх наслідках. Для цього галузь туризму свідомо прагне 
зменшити свій вплив та адаптувати продукти і послуги таким чином, щоби зменшити 
продукування сполук карбону [7]. Прикладами реалізації останньої цілі є низка компаній, 

які пропонують так звані «green operations», тобто послуги, що проходять еко-сертифіка-
цію, використовують відповідні технології й екологічні практики, як, наприклад, управлін-

ня готелю без відходів та їх переробку, використання біогазу тощо. 
Отже, менеджери індустрії гостинності та туризму повинні мати відповідні знання і 

навички, які слід отримати у процесі фахової підготовки. Підвищення екологічної свідо-

мості туристів є важливою метою імплементації цілей сталого розвитку, оскільки поінфор-
мовані туристи добирають види транспорту, які можуть мати низький вплив на оточуюче 
середовище, компанії, які вживають екологічні методи у своїй діяльності, та продукти, 

наприклад, зелений туризм, екотуризм, тури в дику природу [3]. Зміни в запитах туристів 
впливають на маркетингові стратегії компаній, які пов’язані з подорожами та туризмом, а 

маркетологи потребують відповідної підготовки. ВТТС декларує три основних умови для 
того, щоб туризм як галузь був успішним та сталим, а саме: люди, які подорожують,  
успішний бізнес та відповідальні практики [7]. Остання з цих умов передбачає, що туризм 

та подорожі не можуть існувати без людей і територій, які їх приймають, та є туристични-
ми дестинаціями, отже, всі компанії, що працюють у галузі, повинні бути внутрішньо 
відповідальними за максимізацію позитивного впливу та мінімізацію негативного впливу 

на них. Оскільки туризм є сектором економіки, який розвивається дуже швидко, всі 
повинні робити внесок у стале майбутнє. Це передбачає екологічно стабільний та еконо-
мічно вигідний захист людей і місць шляхом здійснення моделі зростання, яка включає в 

себе всі зацікавлені сторони; зниження внеску сектора туризму у зміну клімату відповідно 
до міжнародних угод та підготовки до наслідків змін клімату; вимірювання, моніторинг й 

управління негативними і позитивними наслідками на рівні туристичної дестинації та 
компанії [7]. 

З вищевикладеного стає зрозумілим, що екологічна освіта набуває великого значення 

для працівників усіх галузей, які взаємодіють у секторі туризму і потребують компетенцій 
сталого розвитку: транспортних компаній, туроператорів, туристичних агенцій, готелів, 
ресторанів, екскурсійних бюро, а також туристів. Але яких саме знань і умінь слід навчати 

спеціалістів та менеджерів у галузі туризму? Цією проблемою займалися дослідники 
G. Dambe і D. Atstaja [2], які відзначають, що працівники повинні мати як традиційні 

навички своєї професії, так і екологічну обізнаність, системне мислення, творчість та 
навички екологічного мислення, тобто навички, які відносяться до «зелених» технологій, 
екологічних процесів і методів. A. Kola-Olusanya [5] досліджує інтеграцію практик сталого 

розвитку в розвиток людських ресурсів, у якому повинні співвідноситися розвиток  
оточуючого середовища та цілі і стратегія самої організації. S. Gough і W. Scott [4] наголо-
шують на тому, що екологічна освіта повинна бути спрямована на аудиторію, яка має 

упереджені  погляди  навіть  на поняття  «сталий  туризм»,  але така освіта вкрай необхідна 



 

170                         Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я 
 

для сталого розвитку туризму як галузі. Досвід цього дослідження можна покласти в 
основу вивчення ставлення працівників сфери туризму, студентів і викладачів до питань, 
які слід окреслювати у програмі професійної підготовки. Потребують дослідження недо-

ліки освітніх програм, які не враховують екологічну освіту у процесі такої підготовки й не 
планують відповідні результати навчання та їх виправлення. 
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Підготовка висококваліфікованих фахівців екологічного спрямування – одна із про-
відних ланок задоволення попиту на ринку праці. Успішне вирішення завдань еко -
логічної освіти можливе завдяки оновленому, сучасному навчальному процесу. Про-

фесійна ступенева підготовка є підґрунтям освітньо-професійної самореалізації майбут-
нього спеціаліста і стає неперервним процесом перетворення студента у фахівця, крім 
того, вимагає неперервного вдосконалення науково-методичної майстерності викла-

дача [2]. 
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Проблема ступневості в освітньому процесі досліджувалася вітчизняними і зарубіжни-
ми вченими. У першу чергу слід відмітити роботи О. Мороза, С. Годника, А. Сманцера, 
А. Батаршева, В. Мадзігона й інших. 

Глобальні екологічні проблеми, які виникли в Україні та світі наприкінці ХХ ст., зро-
стання антропогенного впливу на довкілля, зумовили потребу в підготовці фахівців-еколо-

гів. Навчання на екологічній спеціальності цікаве і перспективне; здобувши спеціальність 
еколога, фахівці зможуть реалізувати свої професійні можливості у сфері охорони довкіл-
ля та раціонального використання природних ресурсів, що сприятиме працевлаштуванню 

на ринку праці в Україні й за кордоном [1]. 
У ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» здійснюється 

підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю 5.04010602 «Прикладна екологія». 

Навчальний процес при підготовці техніків-екологів у коледжі регламентується навчаль-
ним планом, який розроблений Міністерством освіти і науки України за напрямом «Еко-

логія». Навчальний план базується на системі знань, вмінь і навичок, що відповідають 
освітньо-кваліфікаційному рівню «молодшого спеціаліста». Він забезпечує виконання 
основних умов підготовки молодшого спеціаліста: гуманізація навчання, безперервність 

підготовки, одержання спеціальних знань у галузі охорони навколишнього природного 
середовища та раціонального використання природних ресурсів, тісний зв’язок з вироб-
ництвом [5]. 

За період навчання в коледжі молодший спеціаліст одержує підготовку із загально-
освітніх, гуманітарних, соціально-економічних, природничих і професійних дисциплін. 

Орієнтація підготовки – оцінка стану навколишнього природного середовища, моніторинг 
навколишнього природного середовища. Термін повного циклу навчання молодшого спе-
ціаліста за спеціальністю 5.04010602 «Прикладна екологія» складає на базі повної загаль-

ної середньої освіти 2 роки і 10 місяців, а на базі базової загальної середньої світи – 3 роки 
і 10 місяців. Підготовка молодшого спеціаліста передбачає теоретичний і практичний кур-
си в обсязі 6480 навчальних годин і 21 тиждень практичної підготовки. 

Обсяг аудиторних занять становить 2790 годин. Гуманітарна і соціально-економічна 
підготовка молодшого спеціаліста складає 864 години, природничо-наукова – 963 години, 
професійна і практична – 3231 годину. Обсяг дисциплін за вибірковою складовою нав-

чального закладу складає 1422 години. 
За період навчання студенти виконують дві курсові роботи. Для практичної підготовки 

студентів навчальним планом передбачено проведення навчальних практик: з хімічного 
аналізу; геології з основами геоморфології; біології; топографії з основами картографії; 
ґрунтознавства; моніторингу довкілля; гідрології; приладів і методів дослідження стану 

навколишнього середовища; комп’ютерної обробки екологічної інформації, здобуття ро-
бітничої професії «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу» та «Оператор комп’ютер-
ного набору». Особливе місце приділяється технологічній і переддипломній практикам. 

Конкретні завдання кожного виду практик визначаються робочими програмами, розроб-
леними викладачами-екологами. З метою забезпечення навчально-виробничого та вихов-

ного процесу для відпрацювання практик використовуються робочі місця базових й 
інших підприємств м. Заліщики, Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької 
областей [3; 4]. 

Виховання майбутніх екологів розпочало свій відлік у 2001 році під керівництвом заві-
дувача агрономічним відділенням Білінського Івана Володимировича. Процес становлен-
ня цієї спеціальності був нелегким. Це зумовлювалося великою затратою часу і зусиль для 

того, щоб на сьогоднішньому етапі фахівець  своєї справи  був затребуваним та користувався 
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широкою популярністю. Підготовку студентів-екологів здійснює кваліфікований викладаць-
кий колектив, серед них: В. В. Перит, Я. Ф. Симотюк, Х. М. Гевюк, А. В. Баран, А. В. Радик, 
Г. Б. Фреяк, О. П. Лопушинська. Також слід згадати людей, які зробили свій вклад у 

розвиток даної спеціальності, але у зв’язку з життєвими обставинами залишили працю в 
коледжі, це: В. П. Борейко, Л. П. Ткачук, Т. П. Черлінка і А. І. Сідоров, який є нашим 

випускником і одним з перших викладачів даної спеціальності. Аркадій Іванович пройшов 
нелегкий шлях від вихователя в гуртожитку до викладача, і в даний час працює провідним 
фахівцем з питань екологічної освіти в НПП «Дністровський каньйон». 

Слід зазначити, що з періоду започаткування спеціальності, а це 2001–2015 рр., диплом 
техніка-еколога отримали 225 студентів, які знайшли себе у сфері екологічної діяльності. 

Для забезпечення підготовки молодших спеціалістів у коледжі добре розвинена 

матеріально-технічна база. Напрацювання практичного досвіду в галузі екологічного 
виховання й освіти передбачає: підготовку рефератів, науково-дослідних робіт; здійснення 

екскурсій екологічної тематики; підписку на періодичні видання екологічного напрямку; 
розробку навчально-методичного забезпечення; формування фонду аудіо- і відеоматеріа-
лів, придбання літератури; проведення освітньо-виховних заходів, участь у конференціях. 

Заліщицький аграрний коледж будує зміст екологічної освіти і виховання студентів на 
загальновизнаному світовою педагогічною громадськістю принципі «мислити глобально, 
а діяти локально». Опора на цей принцип забезпечує можливість формувати у студентів 

розуміння цілісності природного світу, взаємозв’язку всіх його складових незалежно від 
рівня і масштабів їхньої організації. У коледжі регулярно проводяться різноманітні акції: 

«Чисте повітря навколо нас», «Тиждень екології», «Посади дерево», «День довкілля (WED)». 
Їх метою є розширення екологічних знань не тільки серед студентів-екологів, а й залучен-
ня громади до поліпшення стану довкілля, озеленення і благоустрою населених пунктів та 

прилеглих територій, очищення водних джерел і багато іншого. Співпраця із природоохо-
ронними установами, обмін досвідом та стажування, зокрема в НПП «Дністровський 
каньйон», дозволяє залучати студентів до проведення відкритих семінарів, бесід, еколо-

гічних екскурсій, польових практикумів, виконання проектів із проблем довкілля. Скажі-
мо, на початку 2015 року в коледжі старував проект «Збирай роздільно – живи доцільно» в 
рамках якого здійснюється роздільне збирання сміття. Нам приємно розпочинати з себе, 

адже ми розуміємо, що живемо не тільки для себе, але і для майбутнього наших поколінь. 
Залучення студентів до проектно-дослідної діяльності позитивно впливає на формування 

екологічної свідомості, виховує в них працелюбність, високу культуру поведінки на при-
роді, сприяє подальшому вдосконаленню умінь і навичок розв’язання екологічних проблем. 
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