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Розділ 1.

Проблеми збереження
природної та історикокультурної спадщини

Сучасний стан та охорона природних комплексів в басейні Сіверського Дінця // Мат. наук.-практ. конф.
з нагоди 20-річчя створення національного природного парку «Святі Гори» (21-22 вересня 2017 року) /
Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 5. – Святогірськ, 2017. – С. 9-9.

Залевський Віталій Дмитрович
Мосін Георгій Георгійович
Департамент екології та природних ресурсів
Донецької облдержадміністрації

ПРО ЗАХОДИ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛОЩІ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ДОНЕЧЧИНИ
Донецька область відноситься до найбільш екологічно напружених регіонів України внаслідок промислового та сільськогосподарського навантаження, а також негативного впливу
бойових дій.
Природний рослинний покрив в Донецькій області зберігся лише на 10% території регіону,
зокрема, по схилам балок та ярів і у заплавах річок, він сильно фрагментований. В той же час
область займає унікальну позицію на межі двох зон – лісостепу і степу, що визначає високе
флористичне багатство. За оцінками фахівців Донецького ботанічного саду НАН України флора
південного сходу України налічує понад 1930 видів судинних рослин [1]. Флористична репрезентативність територій природно-заповідного фонду досягає 80 % видів, при цьому практично
всі «червонокнижні» види представлені на заповідних територіях. Відповідно до попередніх
даних, біля 195 видів тварин, які перебувають на території області, занесені до Червоної книги
України, а 185 видів – до обласного переліку рідкісних видів тварин. Фауністична репрезентативність природно-заповідного фонду значно нижче і становить близько 30 % видів.
Тому реалізація природоохоронних заходів щодо збереження та відновлення місць існування тваринного й рослинного світу, унікальних та типових природних ландшафтів шляхом
виявлення та заповідання нових місцезнаходжень рідкісних видів, створення об'єктів природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ) для їх охорони набуває першочергового значення.
Станом на 01.09.2017 в Донецькій області створено 119 об'єктів ПЗФ загальнодержавного та місцевого значення, які займають фактичну площу 93,1 тис. га, що складає 3,51 %
території області.
У складі ПЗФ області найбільшу площу займають національні природні та регіональні
ландшафтні парки – близько 80 % заповідної території. В умовах густонаселеного промислового регіону це дозволяє забезпечити постійну охорону природних комплексів та об'єктів і,
одночасно, вирішити інші завдання, що притаманні установам ПЗФ України: створення умов
для розвитку екологічного туризму, забезпечення наукових досліджень, проведення систематичної еколого-освітньої роботи.
Сучасна соціально-політична ситуація, що склалася на цей час на території Донеччини,
призвела до призупинення робіт по збільшенню площі ПЗФ, а також до втрати зв'язку з частиною існуючих територій ПЗФ. Так, в даний час облдержадміністрацією здійснюються заходи
щодо ліквідації регіональних ландшафтних парків «Донецький кряж», «Зуївський» та «Меотида» як юридичних осіб публічного права.
Сучасний стан та охорона природних комплексів в басейні Сіверського Дінця

9

В Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, яка затверджена
Постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385, питома вага площі ПЗФ до
загальної площі Донецької області повинна досягнути до 01.01.2017 – 6,2 %, до 01.01.2021 –
не менше 8,9 % [2].
Стратегією розвитку Донецької області на період до 2020 року, яка затверджена спільним
розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації та голови обласної ради від 12.05.2015 №195/16, також визначені прогнозні показники зростання площі ПЗФ, зокрема, відповідно до реалістичного сценарію розвитку області до 2020 року – 3,75% та традиційного сценарію розвитку – 3,58 %.
Розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військовоцивільної адміністрації від 01.03.2016 № 144 визначені індикативні показники щодо збільшення площі ПЗФ в Донецькій області у період до 2020 року для кожного району та міста.
З метою розширення мережі територій ПЗФ, збереження та відтворення цінних природних
комплексів, різноманітності ландшафтів, генофонду рослинного і тваринного світу в 2016 році
оголошені ботанічні заказники місцевого значення «Урочище Орлове, площею 62,7 га, та «Ділянка Різниківська», площею 80,0 га, які розташовані в Бахмутському районі.
Проаналізувавши склад земель міст та районів області за угіддями, встановлено, що
всі адміністративні утворення області у своєму складі мають в середньому від 10 % до 20 %
угідь, які за своєю категорією можуть бути визначені як перспективні для розширення (створення) територій ПЗФ. Це перш за все: сіножаття, луки, пасовища в складі сільськогосподарських угідь – 12,5 %, ліси та інші лісові площі – 7,7 %, відкриті без рослинного покриву
землі – 3,8 %, відкриті затоплені землі – 0,4 % і інші. В області також враховано 205 тис. га
деградованих и забруднених земель, які підлягають виводу з активної сівозміни. В перспективі ці землі, також, можуть бути використані для відновлення природної рослинності
та подальшого заповідання.
Загалом, протягом 2016-2017 років з райдержадміністраціями області було попередньо узгоджено створення 40 нових об'єктів ПЗФ області, загальною площею майже
6 тис. га, в Бахмутському, Волноваському, Великоновоселківському, Добропільському,
Костянтинівському, Олександрівському, Покровському, Слов'янському районах та на території Краматорської міськради. Станом на 01.09.2017 вже отримано рішення сільських
рад про погодження створення (оголошення) нових об'єктів ПЗФ на території Бахмутського
(1 ділянка), Великоновоселківського (1 ділянка), Добропільського (4 ділянки), Олександрівського (5 ділянок), Покровського (4 ділянки) районів. Продовжуються погодження
с сільськими радами (міськими радами) в Волноваському (2 ділянки), Костянтинівському
(2 ділянка) районах, м. Краматорськ (5 ділянок). При цьому, площі більшої частини запропонованих до заповідання природних ділянок були зменшені в результаті передачі
частини їх земель в приватну власність.
Даний перелік природних територій, перспективних для заповідання, не є вичерпним.
Заповідання зазначених в ньому ділянок дозволить збільшити загальну площу ПЗФ області
з 3,5 % лише до 3,7 %, при визначеному індикативному показнику збільшення площі ПЗФ
області на 2017 рік – 6,2 %. Тому, до складу ПЗФ Донецької області можуть бути включені
пропозиції щодо заповідання природних територій, які ще досліджуються або заплановані
до вивчення науковцями, а також рекультивованих техногенно порушених земель. Нажаль,
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незважаючи на необхідність подальшого виявлення цінних природних територій, перспективних для заповідання, місцевими органами влади протягом 2016–2017 рр. власних пропозицій щодо заповідання природних територій та збільшення площі ПЗФ до департаменту
не надходило.
Однією з основних причин, що уповільнюють процес розширення площі ПЗФ, є відмова
органів місцевого самоврядування в узгодженні пропозицій для створення нових заповідних територій, а також розпаювання природних ділянок у складі сільськогосподарських
земель.
Використані джерела:

1. Остапко В.М., Бойко А.В., Мосякин С.Л. «Сосудистые растения юго-востока Украины», Донецк, 2010.
2. доступно на сайті: http://donoda.gov.ua/ та http://dn.gov.ua.
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Приймачук Сергій Іванович
Національний природний парк «Святі Гори»
84130, Україна, Донецька обл., Святогірськ, вул. Курортна, 1
svyatygory@yandex.ua

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «СВЯТІ ГОРИ»:
ПІДСУМКИ, ЗАДАЧІ, ПРОБЛЕМИ
Серед рівнинних національних парків України національний природний парк «Святі Гори»,
безсумнівно, має наймальовничішу природу і є еталоном поєднання природної та культурної спадщини. Він займає середню течію р. Сіверський Донець і розкинувся на площі більше
40 тис. га у Слов’янському, Лиманському та Бахмутському районах Донецької області. До складу НПП входить курортне місто Святогірськ.
Основними задачами НПП «Святі Гори» є охорона, збереження і вивчення цінних природних та історико-культурних комплексів і об`ектів на його території, а також створення умов для
організованого туризму і відпочинку населення й екологічна освіта відвідувачів.
Територія НПП згідно Проекту розподілено на такі функціональні зони: заповідна – 2650 га
(6,5 %), регульованої рекреації – 32 182 га (79,7 %), стаціонарної рекреації – 1130 га (2,8 %),
господарська – 4486 га (11 %).
Основні типи рослинності: ліси – 36,8 тис. га – 91 % площі НПП; луки – 0,6 тис. га – 1 %;
болота – 1,0 тис. га – 2,5 %; водойми – 0,2 тис. га – 0,4 %. Соснові ліси – домінуючий тип рослинності – займають площу 16,5 тис. га, або 45 %. Ліси дуба звичайного займають 12,8 тис. га,
або 35 % площі лісів НПП.
За відомостями багатьох дослідників в парку росте 1160 видів рослин, в тому числі 120 видів
дерев і чагарників, що свідчить про високу репрезентативність флори Південного Сходу України.
Визначну наукову цінність парку становить раритетний фонд флори. До Червоної книги України занесено 52 види, 15 – до Європейського червоного списку. Охороняються на регіональному
рівні 186 видів, Бернською конвенцією – 4 види. Більше третини рослин – «червонокнижників»
зростають на крейдяних оголеннях правого берега Сіверського Дінця, в тому числі третинний
релікт сосна крейдяна. Це єдине місцезростання даного виду в межах України. В межах території
національного парку виявлено близько 50 асоціацій, які занесені до Зеленої книги України. Це
дубові і соснові ліси скумпієві, клейковільхові ліси із страусовим пером звичайним у травостої,
кретофільні і степові фітоценози, водні угруповання сальвінії плаваючої, глечиків жовтих та латаття білого. Варто також відокремити і сфагнові болота-блюдця, які у степовій зоні розташовані
за крайньою південною межею свого суцільного поширення.
У середній течії Сіверського Дінця збереглися характерні для Східної Європи фауністичні
комплекси заплавних і нагірних дібров, хвойних лісів і степу. Всього для території парку відомо більше 300 видів хребетних тварин, у тому числі 59 видів ссавців, 222 – птахів, 10 – плазунів
і 9 – земноводних. У річці Сіверський Донець, в озерах і старицях водиться 41 вид риб та рідкісніший вид – мінога українська.
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До Червоної книги України занесено 85 видів фауни, з них 67 – хребетних, а до Європейського червоного списку – 12 видів, охоронних за Бернською конвенцією – 127 видів фауни,
Боннською конвенцією – 69 видів. Так, у заплаві річки та байрачних дібровах зустрічається
горностай – дуже рідкісний для Східної України вид, а у скелях крейдяних гір живе рідкісний
для Європи птах – пугач. Серед інших видів тут можна зустріти лісову гадюку, мідянку, видру;
таких птахів, як скопа, змієїд, орлан-білохвіст, журавель сірий.
Неповторну красу ландшафту крейдяних гір підкреслюють і пам`ятки історії та культури –
архітектурний комплекс Святогірського Свято-Успенського монастиря ХVІІ-ХІХ ст. Тут існує цілий
лабіринт крейдяних печер. Культурно-історична спадщина національного парку представлена
129 пам`ятниками археології і 73 пам`ятниками історії і культури. В зоні регульованої рекреації
на території Теплінського відділення розташовані: колишній монастирський скіт з печерами, що
збереглися, гора «Фавор», територія монастирського хутора з похованнями подвижників Святогірської пустелі: Іоана Затворника, Германа, Вассиана й інших, залишки цінного пам’ятника
архітектури XVII-XIX ст. – палацу графа Потьомкіна, на найвищій ділянці крейдяної гори – Святогірське городище салтово-маяцької культури. У заповідній зоні парку в урочищі Миньєвський
Яр виявлена стоянка перших людей Придінців’я. Тільки поселень і городищ різних періодів історії на території НПП налічується близько 70: Теплінське, Маяцьке (Царіно), Брусівське, Щурівське, Сидоровське, Дробишевське, Форпостне, Новоселівське та інші.
Основною науково-дослідною темою відділу науки є «Літопис природи». На даний момент
виготовлений ХІХ том «Літопису природи» за 2016 рік. Розроблено рекомендаціі щодо заходів боротьби з інвазійними видами рослин на території національного природного парку «Святі Гори».
Відділом науки щорічно збирається гербарій. Зараз в колекції більше 860 видів вищих рослин, більш 1400 гербарних аркушів, ведеться картотека на види судинних рослин (1031 одиниць), картотека спостережень за хребетними тваринами (678 одиниць), підготовлені 31 паспорт на пробні площі та маршрути, матеріали інвентаризації 46 кліматипів сосни звичайної,
матеріали інвентаризації 120 видів деревно-чагарникових порід, які ростуть на території НПП.
За 20 років співробітниками відділів науки, рекреації, пропаганди та екопросвіти опубліковано 139 наукову и науково-популярну роботу. Вони прийняли участь в 177 конференціях та
семінарах, в том числі в 39 міжнародних.
В 2017 році опубліковано і підготовлено до друку 14 наукових робіт.
Головним напрямком наукових робіт є:
-- інвентаризація флори та фауни в басейні ріки Сіверський Донець в межах Донецької області и на прилеглих ділянках Харківської и Луганської областей;
-- стеження за річними і сезонними змінами рослинності и населення наземних хребетних
тварин на стаціонарах;
-- вивчення впливу рекреації на природні комплекси на стаціонарах, закладених в зонах регульованої і стаціонарної рекреації.
НПП «Святі Гори» являє собою унікальний куточок природних багатств Придінців’я, і найцінніше багатство – це соснові ліси і діброви, збереження, відтворення і раціональне використання яких є одним з головних завдань парку. Загальна чисельність працівників парку на
території постійного користування – 115 осіб. Для охорони цієї території створена служба державної охорони природно-заповідного фонду, до складу якої входить 53 посадові особи.
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В НПП «Святі Гори» на території, яка надана у постійне користування, за період з 2006 по
2017 рік виконані наступні природоохоронні заходи:
-- створено лісових насаджень сосни на загальній площі 110,4 га;
-- вирощено сіянців сосни звичайної – 1195 тис. шт.;
-- здійснено заготівлю насіння сосни звичайної – 153 кг.
Одна з найнебезпечніших, але дуже важлива робота – це попередження та гасіння лісових
пожеж, які виникають щорічно у пожежонебезпечний період (квітень–жовтень), здебільшого
з вини населення – необережне, а точніше – злочинно недбале поводження з вогнем у лісі. З метою попередження лісових пожеж щорічно виконуються наступні протипожежні заходи: влаштування мінералізованих смуг – 170 п. км, протипожежних розривів – 200 п. км, та догляд за
ними, встановлення протипожежних аншлагів кількістю до 100 шт., інформаційних знаків, шлагбаумів для перекриття несанкціонованих лісових доріг, догляд за протипожежними водоймами, очищення лісу від захаращеності. Також працівниками парку проводиться протипожежна
пропаганда: бесіди, зустрічі з відвідувачами лісу. Особовий склад природоохоронної пожежної
станції, майстри та інспектори з охорони ПЗФ з гідністю виконують свої обов’язки, завдяки чому
за останні роки в парку не було великих (площею більше 5 га) лісових пожеж.
Служба державної охорони ПЗФ НПП «Святі Гори» регулярно проводить природоохоронні
рейди по виявленню лісопорушників і браконьєрів, на них складаються протоколи про адміністративне правопорушення і направляються на розгляд в судові інстанції. Чисельність самовільних рубок лісу за останні роки зменшилась.
Парком постійно проводяться масові акції по прибиранню сміття та вивезенню його на сміттєзвалища з залученням мешканців м. Святогірська, с. Богородичне, с. Ярова та інших селищ.
На поточний рік на території Святогірського і Теплінського ПОНДВ існує:
-- годівниць для підкормки копитних – 28;
-- майданчиків з навісом для годівлі кабанів – 11;
-- солонців – 28;
Заготовлено: сіна – 3 тони і 2000 одиниць гілкового корму.
Національний парк здійснює рекреаційну діяльність по наступних напрямках:
-- керування і регулювання рекреаційної діяльності на території парку;
-- благоустрій території рекреаційних зон;
-- розробка лімітів на відвідування відпочиваючими території рекреаційних зон;
-- творення і облаштування екологічних стежок, маршрутів, рекреаційних пунктів;
-- визначення існуючих рекреаційних навантажень на природні комплекси;
-- регулювання потоків неорганізованих відпочиваючих і туристів у зонах масового відпочинку для запобігання деградації фітоценозів;забезпечення раціонального використання
природних ресурсів;організація платних рекреаційних послуг.
В даний час на землях постійного користування НПП «Святі Гори» створені:
-- 7 екскурсійно-туристичних маршрутів, в тому числі 2 екологічні тропи: «Дубовий гай» і
«Зустріч» і 5 маршрутів на крейдяних горах Артема (Святих горах). Створені 2 екостежки
«Лісова палітра» та «Лісове намисто» на землях без вилучення на території Лиманського
району;
-- діє 9 рекреаційних пунктів з наданням платних рекреаційних послуг;
-- функціонує пункт харчування на одному рекреаційному пункті;
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-- було укладено більш ніж 30 договорів про спільну рекреаційну, еколого-просвітницьку діяльність з оздоровчими установами, школами, фізичними особами (до АТО);
-- охоплено екологічними лекціями з показом фільмів, екологічними екскурсіями діти
з 10 шкіл та більше 20 дитячих таборів. Для дітей-сиріт і з малозабезпечених сімей, а також місцевих школярів екологічні екскурсії, лекції проводяться безкоштовно (до АТО).
Перспективні заходи щодо підвищення ефективності рекреаційної й екологопросвітницької діяльності на території НПП «Святі Гори»:
Прискорити створення еколого-просвітницького центру з музеєм природи з метою поліпшення еколого-освітньої діяльності, природоохоронної пропаганди по збереженню цінних природних
комплексів, рідкісних видів флори і фауни і підвищення екологічної культури, особливо серед підростаючого покоління, зважаючи на те, що на території НПП розміщені десятки дитячих таборів.
Сприяти створенню самостійного відділу по екологічній освіті з постійно діючою групою
екскурсоводів-екологів у штаті відділу, тому що тільки Святогірську курортно-рекреаційну
зону відвідують за рік тисячі екскурсантів, туристів та інших.
Продовжити створення при відділі рекреації парку Центру по підвищенню кваліфікації вихователів, вожатих оздоровчих установ, учителів шкіл з екологічного виховання й освіти підростаючого покоління.
Підвищити рівень надання платних рекреаційних послуг шляхом залучення туристичних
фірм і укладання з ними договорів згідно ст. 22 закону України «Про ПЗФ» і заборони проведення екскурсій на території НПП приватними, без ліцензій, часто не професійними екскурсоводами.
Регулювати потоки відпочиваючих і туристів шляхом створення нових екостежок, екскурсійно-туристичних маршрутів і поліпшення благоустрою території рекреаційних зон, що стримується відсутністю або недостатнім фінансуванням даних заходів.
Ширше залучати приватних підприємців на створення нових рекреаційних пунктів для
короткочасного відпочинку рекреантів у зоні регульованої рекреації на основі договорів про
спільну рекреаційну-туристичну діяльність.
В числі задач парку нагальною є розширення території парку, яке заплановане ще на 20102014 роки. Є потреба в розширенні штату співпрацівників парку, зокрема відділів науки та рекреації,
покращення господарчої бази, необхідне формування наукової лабораторії, бібліотеки, музею.
Негативного впливу на природні комплекси парку надає нерегульований туризм та масовий відпочинок рекреантів. В зоні стаціонарної рекреації в місцях активного відпочинку число
відпочиваючих в комфортний період перевищує допустимі рекреаційні навантаження, викликаючи деградацію і захаращеність цінних природних об’єктів. Не відпрацьовані механізми
компенсації за користування рекреаційними ресурсами закладами відпочинку і неорганізованими відвідувачами. Національний парк має великі можливості для організації рекреації и
екотуризму, екологічної просвіти і виховання населення, рекреантів й туристів.
Однією з перспективних задач НПП «Святі Гори» є створення інформаційного центру з постійними екологічними виставками, музеєм и лекторієм.
Мальовничість ландшафту, багатство культурно-історичних пам’яток, лікувальні кліматичні умови, тривалий комфортний період для відпочиваючих обумовлюють високий рекреаційний потенціал території парку й створюють можливості для цілорічного відпочинку, оздоровлення, лікування та туризму.
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Святі гори: 100 років ідеї, 90 років охоронного статусу
В цій роботі зібрана інформація про надання в минулому охоронного статусу (пам’яток природи) низці природних територій, що сьогодні входять до складу національного природного
парку (НПП) «Святі Гори» на Донеччині. Всі території, про які йтиметься у статті, вперше отримали природоохоронний статус орієнтовно в проміжку 1927-1928 років.
Заповідна справа на Україні бере початок задовго до появи юридичної можливості оголошення заповідників та пам’яток природи. 1919 року був оголошений перший природоохоронний об’єкт України – «народний заповідний парк» (по аналогії із американським
«national park») «Асканія-Нова» [25]. 1921 року, після появи декрету РНК СРСР «Про охорону
пам’ятників природи, садів і парків» [4], який регламентував можливість оголошувати державні заповідники, хоча і не визначав процедури, були оголошені заповідники «Конча-Заспа»
(1921) [27] і «Середньодніпровський» (1924) [21], а статус «Асканії-Нова» був приведений до
норм новоприйнятого законодавства і змінений на «державний заповідник» [28]. Крім того,
ще з 1918 року українські природоохоронці розвивали концепцію оголошення невеликих за
площею пам’яток природи за німецьким зразком [3].
16 червня 1926 року Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом та Радою народних комісарів УСРР було затверджено «Положення про пам’ятники культури і природи» – перший законодавчий акт України в області заповідної справи. Згідно з Положенням всі пам’ятки
природи на території УРСР підлягали реєстрації (п. 8). Реєстрація здійснювалася за фактом
наукової цінності пам’яток, незалежно від форми користування або власності земельною ділянкою, на якій розміщена пам’ятка (п.9) [16]. Проте, деякі особливо цінні пам’ятки природи,
які потребували штату охорони, а отже – і асигнування бюджетних коштів, – додатково оголошувалися державними заповідниками. Для цього видавались декрети РНК або постанови
окрвиконкомів (за вказівками НКП) виконкомами (п. 5-9) [12]. Пам’ятки природи поділялись
на «державні заповідники» і «пам’ятки природи у вузькому розумінні». На республіканські
пам’ятки кошти відпускав НКП, на місцеві – його органи на місцях (п. 19-21). Натомість всі
«пам’ятки природи у вузькому розумінні» – лише реєструвались в НКП [23].
Заказники, які ми звикли сприймати в наш час як найбільш поширену категорію природоохоронних територій, також існували у період роботи УКОПП, але мали зовсім інше трактування. Вони оголошувались на термін 3-5-10 років установами, що здійснювали заготівлю дичини. Відповідно, заказники були призначені для поновлення «запасів» дичини на мисливських
угіддях. М. Шалит зазначав, що віднесення заказників до пам’яток природи, з огляду на їх
тимчасовість, можливе лише умовно [23, с. 12].
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Для допомоги НКП і його територіальним органам був створений Український комітет охорони пам’яток природи (УКОПП). УКОПП складався з Бюра (почало роботу лише 1928 року) [23,
с. 6], Головного інспектора (у Харкові) і чотирьох крайових інспектур (у Харкові, Києві, Одесі та
Дніпропетровську) [23, с. 6]. Краєві інспектори отримали завдання складати реєстри пам’яток
природи, вивчати їх та відбирати найбільш важливі для затвердження декретами РНК [12]. На
громадських засадах до УКОПП було залучено велику кількість «кореспондентів» (переважно
мисливці, лісівники і шкільні вчителі), які втілювали завдання УКОПП на місцях [23, с. 6].
НКП щорічно розсилав до окрвиконкомів переліки зареєстрованих пам’яток природи і
роз’яснення про те, що об’єкти, включені до переліків, знаходяться під охороною держави.
В листах зазначались також бажані заходи з охорони кожної з пам’яток [19, арк. 522, 633,
634, 635, 681, 688]. Листи відсилались з Харкова, з підписами керівництва НКП та Управління
науки, щоб збільшити вагу рекомендацій, які не виглядали на місцях переконливими з вуст
місцевих інспекторів УКОПП. Сьогодні зазначені листування є безцінними джерелами інформації про переліки тогочасних пам’яток природи.
Цікаво, що самі члени УКОПП, навпаки, сприймали прийняття рішень про оголошення
пам’яток природи на рівні окрвиконкомів, в порівнянні з їх реєстрацією, як вторинний, маловажливий факт. Тож переліків пам’яток, оголошених в округах, взагалі не вели. Відомості про
кількість зареєстрованих пам’яток суттєво різняться. 1926 року Голова УКОПП О. Федоровський
зазначав, що УКОПП «взяв на рахунок» приблизно 600 окремих місцевостей [18]. За даними
Є. Лавренка, 1929 року в УРСР було виявлено 2000 пам’яток природи [12], хоча, з листування
УКОПП із окрвиконкомами, станом на той самий період, відомо лише про 199 взятих на облік
пам’яток [20, арк. 120]. 1932 року М. Шалит опублікував переліки 125 взятих на облік пам’яток
[23]. При цьому ні Є. Лавренко, ні М. Шалит не включали до публікацій пам’ятки, зареєстровані
по Київській інспектурі, оскільки вони не мали достатньо докладних описів [23, с. 40; 41].
Дві пам’ятки природи були зареєстровані інспекторами УКОПП в межах території, що сьогодні входить до складу НПП «Святі Гори».
З 1929 року розпочались репресії української інтелігенції, що значною мірою торкнулись і
природоохоронців. До 1936 року в жорнова репресивної машини потрапило не менше третини
працівників центральних музеїв, а осередки, підпорядковані НКП, позбулись приблизно кожного четвертого співробітника [13; 30]. Припинилася діяльність і низки громадських організацій, які сприяли розвитку заповідної справи в Україні. 1934 року НКП повністю згорнув роботу
крайових інспектур УКОПП [22], що фактично паралізувало мережеву роботу комітету. Постановою РНК СРСР від 14 жовтня 1939 року Український комітет охорони пам’яток природи був
остаточно ліквідований, а всі природоохороні справи передані комітетові з охорони природи
РНК УРСР [27]. Скасування Постанови «Про пам’ятки природи і культури» фактично ліквідувало механізм «взяття на облік» пам’яток природи, яким природоохоронці успішно користувались понад десятиліття. Після 1939 року всі пам’ятки природи, що не були оголошені окремими декретами, втратили юридичний статус. Деякі, такі як «Савур-Могила», змогли поновити
охоронний статус лише через довгі десятиліття. Інші ж взагалі залишились у минулому.
У зв’язку з адмінреформою, 26 вересня 1936 року рішенням Сталінського облвиконкому
було оновлено список заповідників в області, яким додатково було оголошено обласним заповідником урочище «Гори Артема» [14]. 1958 року відомим ботаніком Є. Лавренком була здійснена спроба ініціювати створення єдиного державного степового заповідника (опубліковано
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в розробленому ним плані географічної мережі заповідників для всього УРСР). До проекту
він включив усі попередні пропозиції УКОПП щодо заповідання у степовій зоні, в тому числі і
«Гори Артема» [11].
Зупинимось детальніше на відомостях про пам’ятки природи, створені 1928 року, що на
сьогодні увійшли до складу НПП «Святі Гори».
«Бip на крейді»
Пам’ятка природи була зареєстрована в межах Артемівської округи, від с. Богородичного
вверх по р. Дінцю [23, с. 60], в межах Теплинського лісництва. Площа – 5 га [5]. Як синонім до
назви пам’ятки в літературних джерелах зазначаються назви «Артемівські гори», «Святі гори»
[8]. Площа – 32 га. За описом М.Шалита (1932 р.), «надзвичайно рідкий випадок бору не на
піску, а на крейді, один з кількох в Союзі СРР. Мілова форма сосни. Знайдено скумпію, або сумах
(Rhus cotinus)» [23, с. 48].
Історія заповідання пам’ятки бере початок 1914 року. Перші ідеї заповідання Святих гір опубліковані В. Талієвим ще 1914 року. «Въ настоящее время, когда движенія въ сторону защиты
природы все шире и шире захватываетъ западную Европу и перебросилась уже къ намъ, является своевременнымъ, пока не поздно, напречь всљ силы къ тому, чтобы сдљлать научное
значеніе и красоту Святыхъ Гор вљчными, по крайней мљрљ въ прљделахъ историческаго
масштаба и превратить мљстность въ «національный паркъ»… «Крайне важно при этомъ,
чтобы при всякихъ хозяйственныхъ вмљшательствахъ въ здљшнюю природу, сознательно
охранялись особенности послљдней, имљющія цљнность для науки» – писав він [17].
1918 року відомий природоохоронець М. Шарлемань у своїй першій природоохоронній
книжці, надихаючись ідеями В. Талієва, також писав: «Святі Гори на лівому березі р. Донця,
хутір Коробів в Зміївському повіті на Харківщині… будем бажати щоб в цих місцевостях
були утворені українські національні парки, або заповідники» [29]. Про Святі гори він писав також і у виданнях УНР: «Дуже гарний краєвид та науковий інтерес мають Святі гори на лівому березі р. Донця» [24]. За ініціативи М. Шарлеманя та В. Талієва питання оголошення Святих
гір національним парком обговорювалось на Попередній нараді природників, що відбулась
у Києві в серпні 1918 року. Учасники наради звернулись до керівництва молодої української
держави з вимогою оголошення національного парку [15].
1919 року у Харкові була опублікована книжка Г. Бризгаліна та Б. Захарова «Что такое
национальные парки и для чего они учреждаются?», у якій, посилаючись на американський
досвід, автори вперше запропонували перелік національних парків, бажаних для створення
в Україні. Зокрема, серед них були названі «Святі гори» (іншими запропонованими національними парками були «Гомільшанські ліси», крейдяні степи Старобільського повіту, околиці Ахтирського монастиря, та степова цілина Капниста в Лебединському повіті) [2, с. 12; 88]. «Слід
відмітити, що нині місцевості, що відповідають умовам національних парків, тобто такі
що поєднують в собі красу ландшафту, богатство природи та ін. привабливі сторони, як
наприклад Святі гори на Донці в Харківській губ., давно стали улюбленими місцями для екскурсій» – писали автори [2].
В роки роботи УКОПП, ініціативу створення заповідного об’єкту в Святих горах взяв на себе
ботанік М.Котов. «Одно з найвидатніших місць на Україні є безперечно «Святі гори»... Найкращий участок бору на крейді нависає на правому березі над р. Дінцем поміж монастирем
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та с. Богородичним... По другий бік колишнього монастиря крейдяний бір дуже зіпсутий і
засмічений. Тут пасуть скотину» [2, с.12, 88; 26, с. 191]. Автор згадує, що вперше обстежив
бір 1916 року, згодом, побачивши його 1923 року [9], тому добре міг порівняти, що після війни
і революції бір дуже порідшав. Крім того, значної шкоди урочищу нанесла масштабна пожежа 1920 року та буревій 1921 року [7, с. 191-192]. М. Котов називав головними проблемами
пам’ятки випас, зрізання сумаху. «Треба вжити всіх заходів, щоб зберегти природу Святих
Гір і організувати тут заповідник з науково-біологічною станцією. Помешкання колишнього
монастиря та гостиниця, що міститься біля самого крейдяного бору, дають можливість
організувати тут станцію... природа Святих гір гине» [7, с. 196].
За підписами Головного інспектора УКОПП Дубровського та секретаря Зайченка
27.2.1927 року до ВУПЛ було направлене звернення з клопотанням про необхідність заповідання Святих гір [7, с. 196]. Хоча 1927 року М. Котов зазначав, що частина крейдяних борів мала
охоронний статус ще з 1926 року, проте подробиці цього ми не змогли встановити. Також він
писав, що «треба організувати тут заповідник з науково-біологчною станцією. Помешкання колишнього монастиря та гостиниця, що міститься біля самого крейдяного бору,
дають можливість організувати тут станцію» [7].
1929 року в листі [19, арк. 633] НКП до Артемівського окрвиконкому були рекомендовані
заходи до охорони пам’ятки, а саме: «Вимагає безумовно абсолютної охорони, бо зараз хоч і
належить до захисної смуги, але дуже випасується, що заважає природному відновленню
бору. В майбутньому треба об’явити заповідником союзного значіння» [19, арк. 635].
Станом на 1932 рік, в виданнях УКОПП зазначалось, що пам’ятка природи має союзне значення, за проектом УКОПП, мала стати заповідником у ІІ п’ятирічці [20, арк. 115+зв]. Натомість,
замість цього, 26 вересня 1936 року, рішенням Сталінського облвиконкому, бір отримав статус заповідника обласного значення. Святогірському будинку відпочинку доручено боротьбу
з «шкідниками» в заповіднику [8, с.106].
Протягом всього періоду вивчення флори східної України спостерігався підвищений інтерес ботаніків до Святих гір. 1928 року Є. Лавренко писав: «Це один з небагатьох навіть в межах цілого Союзу і єдиний на Україні випадок, що сосна росте на крейді. Тут ще трапляються
зарості сумаху Rhus cotinus, що в цій частині Дінцевого правобережжя є ізольований від
свого суцільного ареалу» [12, с. 177]. М. Котов також наголошував (1937 р.), що «на меловых
склонах растет знаменитый бор, один из немногих, уцелевших в СССР. «Горные сосняки» являются очень важным объектом изучения реликтовой растительности, и эта местность
известна в ботанической литературе по продолжительной полемике о древних реликтах и
о происхождении растительности и флоры меловых обиажений, богатых эндемами и редкими видами. В меловом бору встречается в виде подлеска много сумаха (Cotinus coggygria
Scop), имеющего здесь на р. Донце островное местонахождение» [8].
Найбільш важливі описи пам’ятки за часи роботи УКОПП містяться у публікаціях В. Талієва
1914 року [17], та М. Котова – 1927 [7] та 1928 [10] років.
У післявоєнний час статус пам’ятки був частково відновлений у вигляді державних ландшафтних заказників «Гори Артема» (1000 га, створений в 1963 році в якості пам’ятки природи,
у 1975 – в якості ландшафтного заказника в межах Теплинського лісництва та «Святогірський»
(268 га), на території Святогірського лісництва, хоча територія і постраждала під час війни
(частково був вирубаний ліс) [6, с. 73].
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Згодом, в значно ширших межах, колишній «Бір на крейді» отримав статус національного
природного парку. Указом Президента України №135/97 від 13.02.1997 року «Про створення
національного природного парку «Святі Гори», охоронний статус отримала ділянка загальною площею 40589 га. Згодом, Указом Президента України №57/2010 від 22.01.2010 року «Про
розширення території національного природного парку «Святі Гори» територія національного
парку була розширена і на сьогоднішній день складає 40605,5 га.
Маяцьке лісництво
Пам’ятка природи була зареєстрована в Артемівській окрузі, в межах кв. 73 Маяцького
лісництва. За описом М. Шалита (1932 р.) – «листяний ліс з грабом. Острівне, найсхідніше на
Україні, находище європейського граба» [23, с. 48].
Історія заповідання пам’ятки бере початок 1926 року. Ініціатива створення природоохоронної території тут належить лісознавцю В. Акопову. «Літом 1926 р. я працював у Маяцькому
Лісництві, на правому березі Донця, де мені довелося установити дійсне існування граба,
але не біля хут. Макитихи, а трохи далі на схід, в Маяцькій засіці. Граб займає тут площу,
мабуть близько одного гектару. Тепер він парасний від пеньків і належить до складу молодого (років 20-22) дубово-ясеневого насадження… Височиною граб майже рівний з дубом та
ясенем і взагалі росте досить добре. За моїми відомостями про перелік усього насадження,
маємо там 378 стовбурів граба. Мені здається, що перелічено не всі стовбури. У звідомленні
лісовпорядження 1923 р. про граб указівок не було ніяких. Тепер у Маяцькому лісництві відбувається ревізія лісовпорядження, співробітникам якої я висловив побажання про виділ
насадження, де є граб, в окрему ділянку. Буде це зроблено, чи ні, – цього не досить для того,
щоб змінити умови існування граба в Маяцькому Лісництві. Проте охорона цієї надзвичайно
рідкої у нас рослини має велике наукове значення і вимагає радикальніших заходів. Ця охорона граба тім більш потрібна, що він дуже попсований випасом та пожежею, а в наслідок
цього, може і якимсь шкідником. З огляду на це, мені здається, що ділянку молодого лісу, де
є граб, у кварталі 73, конче треба відокремити огорожею, зробивши з його невеликий, але
дуже цікавий заповідник» [1].
1926 року інспектор народної освіти Артемівського Окрвиконкому звернувся до УКОПП та
НКЗС з повідомленням про те, що ВУСМР клопоче про організацію заказника біля с. Студенок
в Маяцькому лісництві [18, арк. 30].
1929 року в листі [19, арк. 633] НКП до Артемівського окрвиконкому були рекомендовані
заходи до охорони пам’ятки, а саме: «Участки з грабом вимагать охорони. Не випасувати,
не вирубувати» [19, арк. 635]. Щоправда, в листі зазначалось і сумне становище пам’ятки:
«Дуже пошкоджене бувшою пожежею та шкідниками» [19, арк. 635].
У післявоєнний час статус природоохоронної території був відновлений у вигляді ботанічної
пам’ятки природи місцевого значення «Граб, квартал 114» (18 га; рішення виконкому Донецької
обласної ради № 310 від 21.06.1972 року «Про заходи з покращення заповідної справи»). Незабаром статус пам’ятки природи був підвищений до республіканського значення з перейменуванням в нову назву «Маяцька дача» (Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 14.10.1975 року
№780-р). Указом Президента України №135/97 від 13.02.1997 року «Про створення національного
природного парку «Святі Гори» територія «Маяцької дачі» повністю увійшла до складу новоствореного національного парку із збереженням індивідуального статусу.
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Висновки
Таким чином, з числа створених у 1926-1927 роках пам’яток природи повністю увійшли
до складу НПП «Святі Гори» території об’єктів «Маяцьке лісництво» та «Бір на крейді», що і
до цього часу є одними з ключових територій національного парку. Таким чином вважаємо за
необхідне вести відлік охоронного статусу Святих Гір з цього часу, а отже відзначати не лише
20 років з часу створення НПП «Святі Гори», але й 90 років з часу надання його території першого природоохоронного статусу.
Водночас, ще десятьма роками раніше, а отже – 100 років тому була вперше опублікована
ідея створення національного парку в Святих Горах, що є першою згадкою про необхідність
створення національних парків в межах України.
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Анализ структуры районных схем
экологической сети Донецкой области
Программа построения Всеевропейской экологической сети достаточно унифицирована,
однако предполагает вариабельность ее реализации в разных странах Европы с учетом национальных особенностей и возможностей, как природного, так и социально-экономического
характера.
Программа формирования национальной экологической сети Украины предусматривает охват в едином пространстве страны практически все территории «природного
содержания», то есть, участки земного пространства, где еще преобладает природная
растительность и соответствующий ей животный мир, над антропогенно трансформированными ландшафтами [5]. Географическая схема национальной экологической сети,
основанная на зональном и азональном (речные долины крупнейших рек) подразделении Украины, охватывает всю территорию страны по принципу физико-географического
ее районирования. Выполнение данной Программы в регионах – в административных
областях страны – происходит в виде формирования региональных (областных) схем
экологических сетей исключительно по административно-территориальному принципу. В результате во многих областях Украины имеет место чисто формальный подход
к формированию региональных экологических сетей в виде своего рода «кальки» схемы
национальной экосети на территорию области, где в качестве природных ядер берутся
только объекты природно-заповедного фонда (ПЗФ), а подавляющее большинство участков «природного содержания» – лесопокрытых территорий, пастбищ, лугов, овражнобалочных систем и пр., остаются за пределами региональных схем экосети. Кроме того,
в отличие от национальной схемы экологической сети, до сих пор не выработаны единые подходы и принципы разработки региональных схем экологических сетей, которые
должны охватывать два уровня их формирования – региональный (областной) и местный
(районный).
С 2006 года идет процесс формирования региональной экологической сети Донецкой
области как структурной части национальной экологической сети Украины. Данная работа
осуществляется в соответствии с Законом Украины «Про національну екомережу України» и
распоряжением Кабинета Министров Украины по выполнению Плана мероприятий по реализации Закона Украины «Про національну екомережу України». Цель её – показать на примере
ряда административных районов Донецкой области общие подходы и принципы формирования региональной схемы экологической сети области, а также провести сравнительный
анализ их экосетевого потенциала.
К настоящему времени разработаны концепция, программа, план реализации и Модельная схема региональной экологической сети (РЭС) Донецкой области [1, 3, 4].
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Принцип иерархичности формирования экологической сети подразумевает определенную последовательность в определении ее структурных элементов соответственно
национального (общегосударственного), регионального (административных областей) и
локального (административных подразделений внутри области) уровней. Причем «разноуровневые» структурные части экосети могут соотноситься относительно друг друга по принципу «количество переходит в качество». Это означает, что, например, каркасное (природное) ядро национального уровня может состоять из серии ядер – их кластера, объединенных
общей сетью коридоров регионального или локального уровней, или, напротив, природные
ядра локального уровня, пространственно связанные между собой и обладающие относительно высоким биологическим или экосистемным (ландшафтным) разнообразием, могут
считаться как единое каркасное ядро регионального или даже национального уровня. Точно также и экологические коридоры (точнее их фрагменты) национального уровня могут
складываться из совокупности природных ядер и коридоров регионального уровня, а последние соответственно из элементов экосети локального уровня. В любом случае процесс
формирования экологической сети любого уровня упирается, прежде всего, в проблему
выявления на местности и оценки участков территории, которые могли бы соответствовать
тому или иному структурному ее элементу. Эта степень соответствия определенному уровню экологической сети и определяется некоторой «качественной» оценкой любого участка,
потенциально пригодного для его включения в экологическую сеть.
Другой проблемой в выяснении иерархичности структурных элементов между собой
является нарушение пространственной логики построения экологической сети страны:
структурные компоненты национальной экосети Украины складываются из ее природных
подразделений – экокоридоров и каркасных ядер, отражающих ландшафтные зоны и долины крупнейших рек страны, в то время как региональные и локальные (местные) схемы
экосети определяются в рамках административно-территориальных подразделений (а не
в границах более мелких таксонов физико-географического или гидрологического районирования, как должно было быть). Однако поскольку формирование экологической сети
национального – регионального – местного уровней идет через административно-территориальное управление, то перед ее разработчиками стоит задача свести воедино природную
структуру элементов экосети в границах определенных административно-территориальных
подразделений.
На сегодняшний день в рамках Модельной схемы Донецкой РЭС местными схемами охвачены примерно 30% территории области – вся ее северная часть. На основе анализа картографических схем и районных земельных кадастров были рассмотрены и оценены потенциальные
участки экосети территории шести административных районов области – Александровского,
Бахмутского, Добропольского, Константиновского, Лиманского, Славянского и трех городов –
Бахмута, Краматорска и Славянска.
В качестве потенциальных элементов экосети выбирались участки территории «природного содержания» – объекты ПЗФ, лесопокрытые территории, пастбища, сенокосы, каменистые земли и земли, покрытые кустарниками, неудобья, болота, а также земли, находящиеся под водой. Их территориальные образования с четко выраженной изодиаметрической
конфигурацией рассматривались как местные (локальные) природные ядра, объединенные
через гидрологическую сеть средних и малых рек области в единую экологическую сеть
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региона. Речные долины, соединяющие природные ядра между собой (или имеющие их
в своем составе), включающие также аналогичные земли «природного содержания», рассматривались как экологические коридоры экосети. Подобные им участки речных систем,
не имеющие в своем составе природных ядер, рассматривались в качестве интерактивных
элементов экосети.
По разработанной методике [2] через оценочные (в баллах) характеристики были оценены
площади, биологическое разнообразие (флористическое и фитоценотическое богатство), экосистемное разнообразие (типы земельных угодий) всех выделенных участков в рамках каждого из админрайонов и городов. Определена биоцентрично-сетевая структура фрагментов
экосети в их границах и на основе этого дана общая характеристика потенциальной структуры
экологических сетей данных административно-территориальных образований в виде общей
и средней площади их структурных элементов (ядер, коридоров и интерактивных элементов),
а также совокупной и средней их балльной оценки (см. таблицу).
Результаты исследования
Как по общим, так и по средним значениям площадей структурных элементов экосетей
абсолютно лидирует Лиманский район, причем по средним значениям имеет место превышение в несколько раз. Второй по данным показателям Славянский район также существенно
опережает все остальные. Это связано с тем, что на территории этих двух районов расположен
крупнейший объект ПЗФ области – национальный природный парк «Святые Горы», представляющий кластер крупнейших в регионе лесных массивов.
В целом имеет место уменьшение абсолютных значений площадей элементов экосети
в последовательности: Лиманский – Славянский – Бахмутский – Александровский – Константиновский – Добропольский районы, и далее по городам – Краматорск – Славянск – Бахмут.
Уменьшение средних значений площадей элементов экосети происходит в ряду Лиманский
район – Славянский район – Бахмутский район – Константиновский район – Славянск – Добропольский район – Александровский район – Краматорск – Бахмут.
Совокупные балльные оценки районных экосетей зависят как от совокупных балльных
оценок их структурных элементов, так и от количества самих структурных элементов их экосетей. Поэтому в сравнительной оценке районных экосетей более показательны средние оценки в баллах их структурных элементов. Здесь весь рассматриваемый ряд районов и городов
можно разбить на четыре группы по убыли средней балльной оценки: 1) лидеры – Лиманский
и Славянский районы (средний балл 140,6 и 129,6 соответственно); 2) в два раза уступающие
первым – Бахмутский и Константиновский районы (средний балл 65,2 и 60,8 соответственно);
3) в полтора раза уступающие предыдущей группе – Добропольский и Александровский районы и г. Краматорск (соответственно, средний балл 46,8; 46,7 и 45,3) и 4) города Славянск и
Бахмут (средний балл 37,9 и 30,3).
Таким образом, полученная комплексная оценка потенциальной структуры экосети названных административных подразделений позволяет, с одной стороны, выявить наиболее
ценные с экосетевых позиций структурные ее элементы, с другой – охватив таким исследованием всю Донецкую область, выявить весь ее «экосетевой потенциал» и на основе этого
определить пространственную иерархическую структуру Донецкой РЭС в виде ее структурных
компонентов национального, регионального и локального уровней.
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ПЕРСПЕКТИВНЕ РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖІ ПЗФ
У НІКОЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Протягом історичного часу (останні більш ніж 200 років), з початку господарського освоєння Півдня України землеробським населенням, а надалі – розвитку важкої промисловості, відбувається невпинне катастрофічне зменшення площі природних біоценозів внаслідок
максимально можливого розорювання степових просторів, росту населених пунктів та промислових підприємств, видобутку корисних копалин, степового лісорозведення, створення
штучних водойм, відведення земель під садові та городні кооперативи, проведення комунікацій, створення звалищ твердих побутових відходів тощо. Найбільш мальовничі місцевості
зазнають забудови та посиленого рекреаційного впливу. Екстенсивний і нераціональний
характер природокористування призводить до безповоротної втрати як деяких природних
екосистем в цілому, так і їх окремих компонентів різного ступеню значущості, а в результаті – до деградації природного довкілля людини, погіршення у задоволенні потреб суспільства і зниження якості життя.
Такими, що найбільш потерпають від нераціональної господарської діяльності людини, є
степові екосистеми. У Степовій зоні розташовано 40 % території України, але майже вся її поверхня докорінно змінена господарською діяльністю, степові біоценози збереглися лише приблизно на 3 % території (ЗУ «Про основні засади...», 2011). Умови існування всієї степової біоти
катастрофічно погіршилися, багато біологічних видів опинилися під загрозою зникнення або
вже зникли з теренів України. Незадовільний стан саме степової біоти відображує той факт,
що її представники складають 30 % від загальної кількості видів, що занесені до Червоної
книги України (ЗУ «Про основні засади...», 2011). Для зміни ситуації на краще перед нашою
державою серед інших стоїть завдання невідкладного резервування та збереження залишків
цілинних територій як необхідних складових частин збалансованого природокористування,
виконання територіями своїх екологічних функцій з метою сталого розвитку суспільства, збереження біологічного різноманіття в усіх його проявах. Необхідно забезпечити сприятливі
умови для збереження та відновлення ключових компонентів цих екосистем на достатніх для
їх довготривалого існування площах, а також можливість обміну генетичною інформацією між
ними, адже здебільшого природні екосистеми збереглися лише фрагментарно, на малих ділянках, роз’єднаних великими просторами антропогенних ландшафтів.
Основою такої роботи є планомірне збільшення площі об’єктів природно-заповідного
фонду, і в Україні прийнято кілька законодавчих актів з цього питання. Це, зокрема, Закон
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України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 року № 2818-VI та постанова Кабінету Міністрів України
від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року». Зокрема, в першому з них безпосередньо сказано: «З метою
припинення процесів погіршення стану навколишнього природного середовища необхідно
збільшувати площі земель екомережі, що є стратегічним завданням у досягненні екологічної
збалансованості території України. Збільшення площі національної екомережі має насамперед
відбуватися в результаті розширення існуючих та створення нових об'єктів природно-заповідного фонду.» На виконання цих положень було прийняте розпорядження голови Донецької
обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
01.03.2016 № 144 «Про подальше збільшення площі природно-заповідного фонду в Донецькій
області», де встановлено існуючі та перспективні показники площі земель та питомої ваги
площі природно-заповідного фонду (далі ПЗФ) в Донецькій області на період до 2020 року.
Для області в цілому планується збільшити показник площі ПЗФ з 3,5 % від загальної площі
на початок 2016 року до 8,9 % – у 2021 році ( більш ніж у 2,5 рази). Для території Нікольського
(Володарського) району, що наразі нами розглядається (загалом 122,1 тис. га), ці показники
складають відповідно 3,21 % (3919,4 га) та 7,5 % (9157,5 га). Метою нашої роботи був пошук та
дослідження добре збережених природних територій для кардинального розширення площі
ПЗФ у районі.
Наразі Нікольський район має кілька об’єктів природно-заповідного фонду.
1. Відділення «Кам’яні Могили» Українського природного степового заповідника (далі УСПЗ)
(площа у межах Донецької області 289,2 га).
2. Відділення «Половецький степ» національного природного парку (далі НПП) «Меотида»
(1428,1 га у межах Нікольського району)
3. Ландшафтний заказник місцевого значення «Бесташ» (437 га).
4. Ентомологічний заказник місцевого значення «Старченківський» (5 га).
5. Ентомологічний заказник місцевого значення «Кальчицький» (2 га).
6. Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Чердакли» (84 га).
7. Лісовий заказник місцевого значення «Азовська дача» (1678 га).
Нікольський район розташований у південно-західній частині Донецької області, має площу 122,1 тис. га і є середнім за розміром серед інших районів області. За фізико-географічним
районуванням України він відноситься до Приазовської височинної області Приазовського
північностепового підкраю Лівобережно-Дніпровсько-Приазовського північностепового краю
Пвнічностепової підзони Степової зони (Пащенко В., 1999).
За геоботанічним районуванням територія району належить до Володарського геоботанічного району Маріупольського геоботанічного округу Приазовсько-Чорноморської степової
підпровінції Причорноморської степової провінції Європейсько-Азіатської степової області
(Геоботанічне районування…, 1997). За агрогрунтовим районуванням Нікольський район відноситься до Дніпровсько-Донецької провінції підзони чорноземів звичайних північного степу
степової зони (Природа Украинской ССР…, 1986).
Розташування району на Приазовській височині повністю обумовлює специфічні риси його
рельєфу, гідрології, характер грунтового покриву та інші природні особливості, що є базисом
для існування біоти цієї території.
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Рисунок 1. Схема розміщення проектованих та існуючих об’єктів ПЗФ в Нікольському районі.
Проектовані об’єкти ПЗФ: 1 – Балка Крутенька; 2 – Балка Панасова; 3 – Балка Чернеча; 4 – ВеліТарама; Верхня; 5 – Горицвіт; 6 – Кальчицький; 7 – Кальчицький ліс; 8 – Караташ; 9 – Касянівський; 10 – Катеринівський; 11 – Кременівський; 12 – Степ на Солоній; 13 – Суженський.
Існуючі об’єкти ПЗФ: 14 – відділення «Кам’яні могили» УСПЗ; 15 – ділянка «Половецький степ»
НПП «Меотида»; 16 – Бесташ; 17 – Азовська дача; 18 – Чердакли.

Рельєф району глибокохвилястий, дуже почленований долинами річок та балками, на
яких створене Кальчицьке (Старокримське) водосховище та 29 ставків, загальна площа водного дзеркала яких досягає 1184 га. Розораність території становить 72 %, лісистість – 3,1 %
(штучні ліси займають 3304 га). Грунти переважно звичайні чорноземи різного ступеня гумусності й щебенистості. Фітобіота району репрезентує різноманітність рослинного світу меотичних петрофітних та справжніх степів, характерних для долин малих річок Берди та Кальчика
(Бурда та ін., 1998).
Найбільш докладно вивченою ділянкою району є «Кам’яні Могили», що привертають увагу
науковців ще з 20-х років ХХ сторіччя. «Половецький степ» – створена у 2000-ні роки ділянка
національного природного парку «Меотида» – досліджена поки що недостатньо. Флора ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Чердакли» і ландшафтного заказнику «Бесташ»
вивчалася вченими Донецького ботанічного саду НАН України, а лісовий заказник місцевого
значення «Азовська дача» є пам’яткою степового лісорозведення на півдні України.
Своєрідна флора і рослинність басейну р. Берди слугували об’єктом наукових досліджень ботаніків з другої половини ХХ сторіччя. У 90-ті роки вони були досліджені більш
докладно. Території деяких ділянок вперше розглядаються у роботі Вакаренка та ін. (1996),
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в якій вказується на добру збереженість рослинних угрупувань у цій місцевості. Фітосозологічна характеристика 15-ти цілинних ділянок наводиться у роботі Бурди та ін. (1998), де
пропонується їх внесення до складу природно-заповідного фонду. Однак за минувший час
пропозиції вчених не були втілені в життя і зараз ми повертаємося до них вже на новому
етапі розвитку суспільних відносин.
Вищезазначені літературні джерела, а також матеріали власних польових досліджень, що
збиралися під час експедиційних виїздів по території Нікольського району протягом польових сезонів 2016-2017 років, слугували базою для складання наукових обґрунтувань з метою
включення до мережі ПЗФ 13 перспективних ділянок (рис.1).
На усіх проектованих ділянках представлені природні комплекси долин малих річок та/
або прилеглих до них розгалужених балок, плакори між якими нині майже суцільно розорані, тож природна рослинність збереглася лише на схилах та по днищах улоговин рельєфу. Поверхні з невеликим градусом уклону були також піддані залісненню, що додатково
скоротило площі природних рослинних угруповань. Однак деякі степові види рослин, в тому
числі й раритетні, ще збереглися на розріджених ділянках новоствореного лісу, що поряд
з фауністичною складовою стало підставою для включення таких ділянок до складу пропонованих заказників. Ділянки лісових культур різної площі наявні у 8-ми з 13 проектованих
охоронюваних територій.
Типові зональні рослинні угруповання різнотравно-типчаково-ковилових степів та їхні петрофітні відміни разом з рослинністю кам’янистих оголень є найбільш розповсюдженим в районі типом природної рослинності. Набагато меншу площу займають угруповання чагарникових степів, лучної та гігрофільної рослинності. Усі вони в минулому зазнавали часто надмірного
пасовищного навантаження, що призвело до суттєвої деградації значних площ, особливо поблизу населених пунктів, тож усі більш-менш збережені ділянки природних біоценозів мають
велике значення як резервати флористичного, ценотичного, фауністичного і т.п. різноманіття,
що потребують ретельної охорони.
Пріоритетне значення для виділення перспективних для організації об’єктів ПЗФ ділянок
мав ступінь збереженості степових біоценозів і наявність в їхньому складі рідкісних, ендемічних та охоронюваних видів флори та фауни. Загалом за літературними та власними даними на
території пропонованих заказників відмічено 19 рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України, та 8 рослинних угрупувань, включених до Зеленої книги України (далі ЗКУ).
Розподіл їх по конкретних ділянках подано в таблиці 1.
Таблиця 1. Поширення видів рослин, які занесені до ЧКУ, та рідкісних рослинних угруповань на
проектованих ділянках.
Вид рослини
Adonis vernalis
Adonis wolgensis
Astragalus henningii
Caragana scythica
Elytrigia stipifolia
Erodium beketowii

1

+

2
+

3

+

4

5

+

+

+
+

+

Проектована ділянка
6
7
8
+
+
+
+
+

9

10

11

+

+

+

+
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+
+

12

+
+

13
+
+
+
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Вид рослини

1

2

3

4

5

Проектована ділянка
6
7
8

9
10
11
12
13
Hyacinthella
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
pallasiana
Pulsatilla bohemica
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Pulsatilla pratensis
+
+
Stipa anomala
+
Stipa capillata
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Stipa graniticola
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Stipa lessingiana
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Stipa pulcherrima
+
+
+
+
Stipa stenophylla
+
Stipa ucrainica
+
+
+
+
+
+
Thymus
+
+
kaljmijussicus
Tulipa graniticola
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Tulipa quercetorum
+
Загальна кількість
8
8
9
9
8
15
7
6
8
12
8
10
9
видів з ЧКУ
Площа, га
262,4 135,4 80,0 151,6 229,3 850,8 756,9 131,3 179,6 573,4 91,7 154,9 45,7
Рослинні угрупу4
3
4
5
4
5
3
3
4
6
4
5
3
вання з ЗКУ
Проектовані об’єкти ПЗФ: 1 – Балка Крутенька; 2 – Балка Панасова; 3 – Балка Чернеча; 4 – Велі-Тарама; Верхня;
5 – Горицвіт; 6 – Кальчицький; 7 – Кальчицький ліс; 8 – Караташ; 9 – Касянівський; 10 – Катеринівський; 11 –
Кременівський; 12 – Степ на Солоній; 13 – Суженський.

Схожість геоморфології та специфічних едафічних умов на всій території району обумовлює спільні риси раритетної складової флори проектованих заказників. До неї входять як
широкоареальні петрофітно-степові види, так і ендемічні й облігатно-петрофільні види рослин. Так, на всіх без виключення пропонованих ділянках зростають ковила волосиста Stipa
capillata L., ковила Лессінга Stipa lessingiana Trin. et Rupr., ковила гранітна Stipa graniticola
Klokov, гіацинтик Палласів Hyacinthella pallasiana (Steven) Losinsk., тюльпан гранітний Tulipa
graniticola (Klokov et Zoz) Klokov. Популяції цих видів, хоча й зменшують свої площі, у відповідних біотопах ще доволі численні та щільні. Такі види, як карагана скіфська Caragana
scythica (Kom.) Pojark. та сон богемський Pulsatilla bohemica (Skalický) Tzvelev, зафіксовані на
більшості перспективних ділянок, однак популяції другого, як правило, чисельні і знаходяться у кращому становищі, бо приурочені здебільшого до крутосхилів, тоді як популяції карагани здебільшого нечисленні та займають невеликі площі на відносно пласких поверхнях, що
зазнають більшого антропогенного навантаження. Горицвіт волзький Adonis wolgensis Steven
ex DC. зафіксовано на 6 пропонованих ділянках на відміну від горицвіту весняного Adonis
vernalis L., який відмічено лише на двох, але є вірогідними нові знахідки останнього при
проведенні більш докладних досліджень території. Ковила українська Stipa ucrainica P. Smirn.
та ковила найкрасивіша Stipa pulcherrima K. Koch. відмічені відповідно на 6 та 4 ділянках,
а ковила вузьколиста Stipa stenophylla Czern та ковила відмінна Stipa anomala P.Smirn. ex
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Roshev.– кожна лише на одній ділянці, але найбільш рідкісним видом, відомим лише з кількох місцезростань в Україні, є остання. На жаль, балка Чернеча, де зафіксоване місцезростання к.відмінної, наразі знаходиться майже на лінії розмежування сторін військового конфлікту,
тому обстежити цю ділянку нам поки що не вдалося. Там же знаходиться одне з місцезростань пирію ковилолистого Elytrigia stipifolia (Czerne.ex Nevski) Nevski, рідкісного стенотопного
виду, відміченого ще на трьох проектованих ділянках. Астрагал Геннінга Astragalus henningii
(Stev.) A. Boriss. більш приурочений до угруповань різнотравно-типчаково-ковилового степу,
що збережені дуже слабо, тож на наших ділянках він відомий лише з двох місцезростань.
Сон лучний Pulsatilla pratensis (L.) Miller зустрічається в районі взагалі значно рідше, ніж
P. bohemica, і його відмічено лише на двох пропонованих ділянках. Такі облігатно-петрофільні й вузькоендемічні види, як грабельки Бекетова Erodium beketowii Schmalh. та чебрець
кальміуський Thymus kaljmijussicus Klokov et Des.-Shost., зростають на оголеннях гранітних
порід навколо Старокримського водосховища, їхні місцезростання входять до складу відповідно однієї та двох проектованих заповідних ділянок. Тривожною тенденцією є скорочення
площі зростання E. beketowii за неповні 20 років (1998 – 2017) вдвічі, що робить нагальною
необхідність заповідання та суворої охорони цієї ділянки. Цінною в науковому відношенні є
знахідка тюльпану дібровного Tulipa quercetorum Klokov et Zoz на південній межі його ареалу,
місцезростання якого теж включене до однієї з перспективних територій.
На пропонованих для охорони ділянках зустрічаються наступні види, що включені до Переліку рослин, що охороняються на території Донецької області: аспленій північний Asplenium
septentrionale (L.) Hoffm., мигдаль низький Amygdalus nana L., роговик несправжньоболгарський Cerastium pseudobulgaricum Klokov, р. київський C. kioviense Klokov, гвоздика видовжена Dianthus elongatus C.A. Mey., г. блідоквіткова D. pallidiflorus Ser., щитник шартрський
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs, ефедра двоколоскова Ephedra distachya L., зірочки богемські Gagea bohemica (Zauschn.) Schult.& Schult, гаплофілум війчастий Haplophyllum
ciliatum Griseb., солодушка великоквіткова Hedysarum grandiflorum Pall., півники солелюбні
Iris halophila Pall., рястка Фішера Ornithogalum fischerianum Krasch., вуханка Гельмана Otites
hellmannii (Claus) Klokov, загнітник головчастий Paronychia cephalotes (M. Bieb.) Besser, чебрець несправжньогранітний Thymus pseudograniticus Klokov et Des.-Shost., ластовень проміжний Vincetoxicum intermedium Taliev.
Суцільне розорювання степів та висадження лісових культур негативно вплинуло на степову фауну. Зникли або знаходяться на межі зникнення такі види, як орел степовий Aquila
nipalensis (Hodgson, 1833), журавель степовий Anthropoides virgo Linnaeus, 1758, дрохва
Otis tarda Linnaeus, 1758, хохітва Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758), ховрах малий Spermophilus
pygmaeus (Pallas, 1778), тхір степовий Mustela eversmanni Lesson, 1827. На цьому фоні ще
більш актуальною стає охорона природних територій, на яких ще збереглися залишки степового фауністичного ядра.
На відносно великих ділянках з пасовищним навантаженням (n=7) ще зустрічається
тушкан великий Allactaga major (Kerr, 1792) (Тимошенков, Бронсков, 2015), хоча зменшення
флористичного різноманіття внаслідок перевипасу, особливо цибулинних рослин, впливає на
стан популяцій цього виду вкрай негативно і рекомендації зменшення (але не припинення)
випасання худоби мають мету покращити цю ситуацію. Найбільш дослідженою є фауна ссавців
у проектованому заказнику «Караташ» (Мельниченко, Пилипенко, 2006), де, крім тушкана, виСучасний стан та охорона природних комплексів в басейні Сіверського Дінця
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явлені такі рідкісні види як тхір степовий, хом’ячок сірий Cricetulus migratorius Pallas, 1773 та
перегузня Vormela peregusna (Güldenstädt, 1770) (усі включені до ЧКУ).
Дуже цікавою є знахідка полоза візерункового Elaphe dione Pallas, 1773 (ЧКУ) на схилі до
Кальчицького водосховища, яка вказує на вірогідність його існування відразу на 3-х проектованих ділянках. Крім того, на деяких ділянках (n=4) з відслоненнями гранітів наявні відповідні
умови для мешкання полоза жовточеревого Dolichophis caspius Nagy et al., 2004 (ЧКУ), який,
однак, не був зареєстрований нами, скоріш за все, через брак часу для проведення обстежень.
Для виявлення цього виду, а також гадюки степової, вже відомої з «Бесташу» та «Кам’яних
Могил» (Котенко, Курячий, 2008), слід провести відповідні обстеження степових ділянок
у найбільш сприятливий час навесні.
Обстежені ділянки цікаві своїми знахідками птахів, які занесені до ЧКУ. Журавель степовий був зустрінутий тільки на ділянці «Велі-Тарама», але потенційно придатні для його гніздування місця розташовані ще й у «Катеринівському» та «Кальчицькому» проектованих заказниках. Зустріч на «Катеринівському» пари огарів Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) у гніздовий
сезон і наявність тут відповідних для гніздування умов свідчать про вірогідність розмноження
виду на цій ділянці. Є на ділянках і місця, які придатні для гніздування сиворакши Coracias
garrulus Linnaeus, 1758. Це урвища вздовж річок та на крутих схилах балок. Принаймні ці птахи
гніздяться у проектованому заказнику «Кременівський». На ділянках з розвиненою чагарниковою рослинністю гніздиться вівсянка чорноголова Emberiza melanocephala Scopoli, 1769, яка
зареєстрована тільки на ділянці «Балка Крутенька», але потенційно може розмножуватися й
на інших. Деякі птахи гніздяться на територіях прилеглих до обстежених ділянок у штучних лісонасадженнях, а степи використовують для полювання. Це орел-карлик Hieraaetus pennatus
(Gmelin, 1788) та шуліка чорний Milvus migrans Boddaert, 1783, які відмічені на 3 ділянках.
Кальчицьке водосховище, що простягається у межах 3 проектованих заказників, слугує кормовим угіддям під час міграцій для скопи Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758), яку відмічено тут
декілька разів. Вздовж р. Кальчик проходить міграційний шлях, навесні і восени тут зустрічаються великі зграї горобцеподібних.
Висновки
Оскільки розширення мережі об’єктів ПЗФ є одним з найдієвіших засобів збереження біологічного різноманіття, затвердження і взяття під охорону нових заказників в Нікольському
районі дозволить покращити умови існування усіх компонентів степових біоценозів, а також
сприятиме більш повній представленості петрофітностепових біотопів у загальному спектрі
об’єктів ПЗФ Донецької області. Слід відзначити, що наші дослідження не є вичерпними, тож
існує необхідність подальшого вивчення як пропонованих ділянок, так і нових з метою розбудови ефективної системи екологічної мережі в межах як Нікольського району, так і регіону в
цілому. Для комплексного охоплення дослідженнями усіх компонентів біоценозів їх вивчення
потрібно проводити на протязі всього календарного року.
Останні рефугіуми природної флори та фауни в регіоні у значній мірі зберегли особливості
зональних степових і петрофітних угруповань. Безумовно, ці невеликі ділянки, залишки знищеного степового біому, не здатні виконувати біогеохімічну та ландшафтну функції на рівні
первинних степових екосистем, але йдеться про шанс на майбутнє, на який заслуговуємо і ми,
і степи (Вакаренко та ін., 1996).
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НОВІ АРХЕОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ НА ТЕРИТОРІЇ СВЯТОГІР’Я
І ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ
В останні 7 років під час наукових розвідок у середній течії р. Сіверський Донець, зокрема на Святих Горах, в межах Теплінського лісу національного природного парку (далі НПП)
«Святі Гори» біля с. Богородичне, а також в лісових масивах околиць сіл Тетянівки, Сидорово, Маяки, міста Святогірська виявлені і передані до фонду СДІАЗ комплекси залізних речей періоду середньовіччя, які отримали в літературі назву скарбів, або тайників. На вказані
комплекси і місця їх знаходження звернули увагу донецькі і харківські археологи, які провели
власні дослідження і атрибутували їх як пам’ятники культового характеру, залишені населенням салтівської археологічної культури VIII-X ст.[3;4;5;6]. Одночасно була висунута гіпотеза про
належність частини комплексів залізних речей для сільськогосподарського виробництва до
тимчасових схованок, пов’язаних з сезонною обробкою землі [7]. Метою роботи є систематизація нових археологічних комплексів, які походять з території НПП «Святі Гори», визначення їх
наукової, культурної цінності, заходів для забезпечення збереження і експонування. Попередні
науково-дослідні роботи на вказаних археологічних об’єктах, визначення їх меж, дозволяють
ставити питання про збереження їх як пам’ятників археології, внесення їх до списку пам’яток,
які знаходяться під охороною держави.
Абсолютна більшість комплексів залізних речей походить з урочища під назвою Государів
Яр в межах Теплінського лісництва НПП «Святі Гори». «Государів Яр» як археологічний об’єкт
був виявлений в 2010 р. під час роботи археологічної експедиції Донецького національного
університету під керівництвом Колесника О.В. [5]. Пам’ятка дістала своєї назви за найменуванням яру – «Государів», що виходить до заплави р. Сіверський Донець на правому її березі. Проведені історичні дослідження показали, що Государів Яр відомий під такою назвою
святогірським ченцям ще з XVIII ст. У записах І. Манжури збереглися розповіді ченця Святогірського монастиря з с. Богородичне про гайдамаків, що заснували свої схованки у Святих
Горах, зокрема у Государевому Яру, який назвали так тому, що там захоплену государеву казну закопали [6]. В публікації В.В. Давиденка вперше наданий опис пам’ятки, план-схема яру
з місцями археологічних знахідок (іл.1). Автори опублікували 6 речових комплексів і окремі
предмети, які були передані до фондів СДІАЗ [8]. Згідно облікової документації СДІАЗ комплекси мають в своєму складі наступні предмети: 1-й комплекс в складі 9 речей, в тому числі
ніж для розкрою, тесло-мотика -2 шт., леміш від плугу, коса, серпи – 2шт., дужка від казана,
предмет г-образної форми; 2-й комплекс в складі 9 речей, в тому числі серп, пута для коня,
коса – 2 шт., леміш від плугу, пластина, чересло, дужка від казана – 2 шт.; 3-й комплекс
в складі 7 предметів, в т.ч. сокира провушна, коса – 2 шт., леміш від плугу – 3 шт., чересло;
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4-й комплекс в складі 6 предметів, в т.ч. чересло – 2 шт., серп, сокира провушна, леміш від
плугу, коса; 5-й комплекс в складі 13 предметів, в т.ч. стремено – 2шт., серп, коса – 4 шт.,
дужка від казана, ботало, чека від возу, замок з кільцями, леміш від плугу, ложкоріз; до 6-го
комплексу належать 2 предмета, в т.ч. тесло-мотика, розвал горщика, які залишилися в ямі
після пограбування комплексу скарбошукачами. Окремо дослідниками виділено скупчення
предметів з шурфу в складі: жорна в металевій обоймі, 2 розвали горщиків, залізні предмети
побутового призначення. На той час означені комплекси не отримали остаточної культурної
та хронологічної атрибуції. Авторами статті зроблені попередні висновки про наявність тут
поселення з розташованим поряд ґрунтовим поховально-поминальним комплексом з речами, аналоги яким зустрічаються на пам’ятниках салтово-маяцької культури IX-Xст. Висунуте
припущення щодо впливу культових стандартів поховальної обрядності населення Подінців’я
періоду раннього середньовіччя, в т.ч. пеньківської археологічної культури і можливої належності Государевого Яру до кола пам’яток типу «Суха Гомільша» в Харківській області[5].
В 2012 р. до науково-дослідницької лабораторії Харківського національного педагогічного
університету ім. Г.С. Сковороди поступили ще два комплекси залізних предметів з Государевого Яру, які також були віднесені до салтівського кола пам’яток. Комплекс №1 в складі 16 предметів і комплекс №2 в складі 17 предметів опубліковані харківським дослідником В.В.Колодою
[6]. В публікації наданий картографічний матеріал XIX ст. з місцем розташуванням Государевого Яру в Теплінському лісі і позначкою місця знаходження комплексів (іл. 2). Предмети комплексів були умовно розподілені автором за призначенням [11]. В першому комплексі виділені:
1) господарські знаряддя, перш за все землеробського призначення (чересло, наральник, мотика, коса-горбуша), а також пішня; 2) знаряддя коваля: 2 молотки, кувалда, напилок, ножиці
по залізу, стрижень; 3) предмети військового та кочового вжитку: стремена, бойова сокира,
залізна ручка казана. В другому комплексі були виділені наступні групи предметів: 1) землеробські знаряддя: чересло, наральник, 2 мотики, серп; 2) знаряддя праці і предмети побуту:
ніж, шило, ложкоріз, струг, шорний ніж, дужка казана; 3) предмети воїна-вершника: кільця
збруї, стремена, пластина від луки сідла, бойова сокирка. Було висунуте припущення, що речі
походять з кремаційного могильника, який належав населенню, що проживало на селищі поруч з Теплінським городищем VIII-X ст. Важливим висновком є те, що така велика кількість
землеробських знарядь свідчить про розвиток орного землеробства на цій території, а самі речі
викликають науковий інтерес в плані вивчення господарства, ремесла і побуту середньовічного
населення Подінців’я. Таким чином, в 2013 році кількість опублікованих комплексів залізних
речей, що мають походження з Государевого Яру збільшилася до 8.
В 2015 році на території Государевого Яру були здійснені археологічні розвідки з шурфуванням групою харківських дослідників за участю наукових співробітників заповідника і
Слов’янського краєзнавчого музею (керівник І.В.Голубєва). У цьому яру, як і на території всього
Теплінського лісу, зафіксовано сліди Другої світової війни та ями, що залишені пошуковцями
та скарбошукачами. Під час розвідок був виявлений чисельний підйомний матеріал, а також
два комплекси залізних предметів – кремаційне поховання і тайник. Місцезнаходження вказаних двох комплексів (іл. 3) співпадає з місцями знаходження комплексів, опублікованих
в статтях В.В. Давиденка в 2011 р. і В.В.Колоди. Матеріали з розвідок 2015 року отримали
наукову атрибуцію в звіті про розвідки [4] і опубліковані в 2017 році в фаховому журналі археологів [3]. Шурф №1 було закладено на місці кремаційного поховання на схилі яру. ВиявСучасний стан та охорона природних комплексів в басейні Сіверського Дінця
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Іл. 1. План-схема місцезнаходження знахідок
по Давиденко В.В., 2011, с. 25, рис. 2.

Іл. 2. Карта XIXст. з нанесенням місця
комплексів по Колода В.В., 2013, с.162, іл. 2.

Іл. 3. Карта XIX ст. з нанесенням місця розташування кремаційного могильника
«Государів Яр» по Голубєва І.В., Голубєв О.М., 2016, л. 54, рис. 5.
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лено ручку залізного казана та уламки від нього. У східній частині шурфу знаходився серп,
у західній – гак; скупчення перепалених людських кісток з включенням дрібних фрагментів
кераміки, деревного вугілля, перепаленої глини та каміння. Було виявлено також уламок чересла, скупчення керамічного бою у вигляді розвалу гончарного керамічного горщика з двома
ручками, фрагментів ще одного глечика, керамічного прясла та керамічної чашки. Всього до
складу комплексу входить 14 одиниць матеріалу, включаючи кальциновані кістки людини і
шматки глиняної обмазки. У шурфі №2 було зафіксовано тайник з комплексом залізних речей.
На поверхні та різних глибинах у шурфі було виявлено дужку та фрагменти залізного клепаного казана. Також до складу комплексу входили: кам’яні жорна, чересло, фрагмент вудила з
кільцем, половини вудил з цвяхоподібним псалієм, вудила з такими ж псаліями, наральник,
підніжки стремені, дві мотики, уламок леза сокири, ніж, свердло, залізний стрижень (уламок
псалію), обойма, кресало, вушко казана та залізний виріб. Всього до комплексу належало 19
одиниць. Таким чином, протягом 2010-2017 років були опубліковані 10 комплексів залізних
речей з пам’ятника Государів Яр, 8 з яких зберігаються в фондах СДІАЗ і 2 – в фондах ХНПУ ім.
Сковороди, а також чисельний підйомний матеріал, що вірогідно також походить із зруйнованих війною та скарбошукачами комплексів. За висновком дослідників пам’ятка є салтівським
кремаційним могильником. Шурфуванням та колом знахідок підйомного матеріалу окреслено
його межі. Комплекси розташовані як на дні яру, так і на його схилах. Сам яр у його верхів’ї
складається з трьох рукавів. Південно-східний рукав ймовірно повністю (дно та схили) входить
до складу могильника. Речовий інвентар з виявлених комплексів типовий для салтівських
старожитностей та може датуватися в рамках культури у цілому. Відкриття кремаційного могильника у Государевому Яру, аналогії обряду якого є у похованнях Верхнього Подінців’я –
Суха Гомільша, Червона гірка, Лисий Горб та ін. [1; 2] – розширює ареал кремацій у Середньому Подінців’ї та підтверджує наявність аналогічного могильника біля с. Маяки [9]. Особливістю
усіх виявлених комплексів Середнього Подінців’я є наявність у похованнях та тайниках практично повного набору знарядь праці для обробки землі та збору врожаю, а також практично
всіх різновидів ремісничих інструментів при мінімальній наявності озброєння.
Подібний до комплексів з Государевого Яру салтівський кремаційний комплекс речей виявлено біля с. Тетянівка у лісі, у верхів’ї яру, що виходить до р. Сіверський Донець з правого берега. До складу комплексу входять: уламки бронзового казана з залізними вушками, дужка від
нього, стремено, пінцет, пряжка від збруї, оплавлений бубонець з залишками ланцюга, обойма
з заклепкою, чересло, скоба та футляр з бронзового листа. Всього до комплексу входять 12 одиниць. Усі предмети комплексу мають окалину або оплавлені [4]. Під час розвідок 2015 року
виявлені ще два комплекси в іншому яру Теплінського лісу, що виходить до Видилихи (біля
Теплінського городища). Перший комплекс був пограбований шукачами і розчистка виявила
лише фрагменти мідно залізного казана і фрагменти кераміки доби бронзи. В другому комплексі на різних глибинах знайдені наступні предмети: фрагменти клепаного бронзового казана
з залізним вінцем, кістки корови, серп, дві коси, уламок леза сокири, два наральники, кільце,
верхівка шабельного руків’я. Всього 11 од. включаючи стінку ліпного посуду доби бронзи і кістки тварини. За висновками археологів комплекси з Теплінського лісу поблизу Видилихи хронологічно відносяться до постсалтівського часу, у межах XII – 1пол.XIV ст. і представляють собою
культові комплекси поховального характеру за аналогією з салтівськими «тайниками» та пеньківськими скарбами. У 2015 р. до фондів СДІАЗ надійшли ще два подібних комплекси залізних
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речей, що походять з лісу біля Сидоровського городища. Попередня атрибуція за аналогіями
стремен та зброї дозволила зробити висновок про їх ідентичні хронологічні рамки комплексам
Теплінського лісу. 1-й комплекс включає в себе стремено, три коси, два серпи, кинджал. Всього
7 од. Другий комплекс складається з таких предметів: стремено, три коси, три серпи, дужка
казана, ніж та уламок шаблі. Всього 10 од. [4]. Незважаючи на різницю датування комплексів
з Государевого Яру і комплексів з яру Теплінського лісу поблизу Видилихи, Тетянівки і Сидорова, всі вони відносяться до спорідненої культурної середи, яка була сформована і продовжувала
існування протягом всього періоду середньовіччя на території Подінців’я поблизу відомих середньовічних городищ – Теплінського, Сидоровського, Тетянівського. Підтвердженням такому
висновку є поява подібних комплексів вже на лівому березі Дінця, на східній околиці Святогірська, засадженій сосновим лісом (навпроти дачної забудови берега Дінця в с. Тетянівка). В 2016
році до фондів заповідника поступив комплекс залізних предметів у складі сокири провушної,
двох половин наральника, чересла, коси – горбуші, серпа і списа. Всього сім предметів. За формою списа комплекс датований золотоординським часом, тобто XIII-XIV ст. З метою перевірки цього висновку, а також виявлення можливого поселення цього часу на вказаній території,
влітку 2016 року були проведені розвідки групою науковців Харкова, Слов’янська, Святогірська
під керівництвом І.В. Голубєвої. На вказаній території була зафіксована значна кількість ям, залишених пошуковцями та скарбошукачами. З використанням металошукача було виявлено залишки тимчасового (сезонного) поселення часів Золотої Орди і козаччини. В складі знахідок:
залізний наральник, подібний тому, що входить до комплексу з ями, джучидські монети, замок
бронзовий на скриню, кістень та кулі.
Таким чином, на території Святогір’я виявлений новий археологічний комплекс з назвою
по місцю знаходження – Государів Яр, який за висновками більшості дослідників представляє з себе кремаційний могильник середньовічного населення середнього Подінців’я в період VIII-X ст. Пам’ятка відноситься до салтово-маяцької археологічної культури і представлена
розташованими по схилах яру ямами глибиною від 0,5 до 1 м, підквадратної форми з розмірами 1,0-1,5 м, заповнених залізними речами, переважно знаряддями сільськогосподарського виробництва. 8 з зазначених комплексів знаходяться на обліку в Святогірському історико-архітектурному заповіднику, реставруються і готуються до експозиційного показу. Значна
кількість ям з вибраними раніше предметами скарбошукачами і пошуковцями свідчить про
поступове знищення пам’ятки і неможливість її збереження в первісному стані. В цій ситуації
перспективними є систематичні дослідження пам’ятки стаціонарною експедицією, а також запобігання фактам руйнації пам’ятки з боку чорних археологів. Комплекси залізних предметів
виявлених під час розвідок в період 2015-2016 років на території Теплінського лісу поблизу
Видилихи, лісних масивах поблизу Тетянівки, Сидорова, Святогірська також знаходяться на
землях національного природного парку «Святі Гори» і відносяться до періоду середньовіччя
в широких рамках від VIII до XIV ст. і також свідчать про наявність археологічних об’єктів подібного Государевому Яру на цих територіях. Враховуючи наукову і культурну значущість піднятої теми, Святогірський історико-архітектурний заповідник проводить на сучасному етапі
комплекс заходів по організації обробки інформації щодо вказаних комплексів, їх реставрації і
оприлюдненню результатів наукових досліджень по ново виявленим археологічним об’єктам,
а також їх експонуванню як на окремих тематичних виставках, так і в складі стаціонарної експозиції історичного музею заповідника.
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ГІДРОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЗЕРА «БЕЗДОННЕ».
Озера та болота в заплаві Сіверського Дінця є невід’ємною частиною ландшафтного різноманіття національного природного парку «Святі Гори». Вони забезпечують багатство природних умов та дають можливість існування великої кількості рослин та живих організмів, тобто
являються умовою високого біологічного різноманіття території.
Ріка Сіверський Донець залишила в заплаві чисельні озера-стариці характерної підковоподібної форми, що утворилися в результаті меандрування річки при промиванні русла. Озера
Банне і Бездонне є найбільшими озерами в межах міста Святогірськ.
Існує гіпотеза, що озеро Банне спрадавна було популярним місцем для масових купань,
оскільки в річці Сіверський Донець на прилеглій до монастиря території купатися було заборонено. Свою назву озеро отримало у зв’язку з тим, що купальні іменувалися банями. Ця досить
велика, довжиною понад 1 км водойма, знаходиться між містом і річкою. До 1964 року назву
Банне носив і сам населений пункт, попередник Святогірська.
Озеро Бездонне в порівнянні з озером Банним невелике, трохи більше 100 метрів в довжину, але воно не менш відоме. Навколо цього озера існує багато чуток, байок та припущень. На його берегах і в воді майже відсутня водяна та прибережно-водяна рослинність,
хоча на болотах та озерцях поблизу і на самій річці вона дуже різноманітна. Стандартні аналізи води не виявляють нічого надзвичайного. Взимку під кригою вода насичена сірководнем, але в ній прекрасно себе почувають краснопірка, лин, карась. Щорічно ранньою весною
в озері нерестяться сірі ропухи, вид амфібій, виявлений в середній течії Сіверського Дінця
за межами свого ареалу.
Вважається, що начебто колись озеро Бездонне було місцем поклоніння богомольцями
Святогірського монастиря. З приводу його назви існує легенда. Прочани при відвідуванні озера кидали в його воду підношення у вигляді мідних і срібних монет, а також різні прикраси.
Ченці монастиря, знаючи про це, опускали полотнище з мішковини у воду так, щоб його не
було видно, і таким чином збирали всі подаяння. Один селянин хотів дістати те, що люди кидали в озеро. Пірнувши кілька разів і не знайшовши на дні нічого, він сказав: «Як у безодню
кануло.» І з тої пори і зветься воно Бездонним.
Це озеро розташоване поруч головного офісу національного природного парку «Святі
Гори» на території Теплінського ПНДВ (землі колишнього державного заказника «Гори Артема»). Рельєф – долинний, заплава ріки Сіверський Донець. Мікрорельєф відносно рівний
із мікропониженнями і мікропідвищеннями. На біогалявині біля озера ростуть одиничні або
розташовані куртинами такі деревно-чагарникові породи, як дуб звичайний, вільха чорна,
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ясен звичайний, тополя біла, осика, берест, груша лісова. Підлісок представлений кленом
татарським, глодом чорноплодним та обманливим. Підріст – одиничний, в основному представлений тополею білою.
Тут же знаходиться рекреаційний пункт, який має огорожу, стоянку для автотранспорту
та обладнаний місцями для відпочинку і де з 2004 року ведуться стаціонарні дослідження
по вивченню впливу рекреаційних навантажень на природні комплекси заплави Сіверського
Дінця. Слід також зазначити, що від озера Бездонне починається екологічна стежка «Дубовий Гай», яка проходить по 58 кварталу (11, 13, 18, 22, 24, 36, 37 виділи) та по 59 кварталу
(27, 25, 16, 10, 31, 14, 13, 12 виділи) Теплінського ПНДВ. Стежка є кільцевим маршрутом, обладнана місцями короткострокового відпочинку з лісовими меблями, інформаційними щитами та вказівниками. Вона проходить лівим берегом ріки Сіверський Донець по унікальній
300-річній заплавній діброві насіннєвого походження площею більш ніж 100 га. Довжина
екологічної стежки – 2,2 км.
Сукупність усіх вище згаданих факторів має істотний вплив на інтенсивність відвідування
відпочиваючими даної території. Тут комбінуються декілька видів рекреаційного відпочинку –
пікніковий, пляжний, прогулянковий. Навесні та восени тут переважає прогулянковий та пікніковий вид відпочинку, влітку в зв’язку з наявністю придатної для купання водойми до цих
видів додається ще й пляжний вид відпочинку. Біогалявина, де знаходиться озеро Бездонне,
по умовах зростання відноситься до вологої діброви (Д3) і тому має 2-й клас рекреаційної
стійкості. Стійкість до рекреаційних навантажень у даного стаціонару є достатньо високою,
оскільки для виникнення ІV стадії дигресії, коли лісові біоценози втрачають здатність до самовідновлення, потрібні постійні навантаження від 12,0 до 23,8 чол\дн\га. (1).
За 14 років спостережень стаціонар «Озеро Бездонне» зазнавав різної інтенсивності рекреаційних навантажень (Рис. 1). Порівнюючи результати наших спостережень, видно, що після
2010 року, коли рекреаційні навантаження досягли свого піку 20,38 чол.\дн.\га (що відповідає
ІV стадії дигресії по Генсіруку), почалось їх поступове зменшення. В 2016 році вони досягли
свого мінімуму за всі роки спостережень і становили 3,13 чол.\дн.\га. Отже, рекреаційні навантаження в даний час відповідають ІІ стадії рекреаційної дигресії.

Рис. 1. Динаміка змін рекреаційних навантажень на озері Бездонному по роках.
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Озеро вважається дуже глибоким. В одних джерелах говориться про глибину 10 метрів,
в інших про 14, а в деяких навіть про 20 метрів. Але пробні проміри з криги в лютому 2014 року
не виявили глибин більш 6 м.
Топографічні зйомки озера проводилися ще в грудні 2000 року, в січні 2005, в грудні 2008,
та у вересні 2013 року при зйомках різних планів, зокрема, наукових стаціонарів. 8-го лютого
2014 року була проведена докладна зйомка озера, а 10 лютого було зроблено промір глибин
озера з льоду. Після обробки отриманих матеріалів були викреслені план-схема (Рис.2), та
зроблені подовжній (Рис.3) та поперечні графіки глибин озера «Бездонне» (Рис.4.1-4.9).
Результатами проведених зйомок і проміру показали, що берег озера на 95 % обривистий, висота обриву 0,5-1,2 м до води. З його східного краю обладнана гребля (підпірна стінка)
для забору води (озеро може використовуватися як пожежна водойма). Південний і північний
шельф дна озера круті. Західний і східний шельф дна пологі. Загальна площа озера становить
4100 м2, довжина берегової лінії озера – 307,0 м, середня довжина озера – 117,0 м (максимальна 120,0 м), середня ширина озера – 40,3 м (максимальна 48,6 м), глибина озера при
максимальному значенні рівня води – 6,6 м, а середня глибина – 4,14 метра.
З креслень видно, що дно озера має витягнуту із заходу на схід чашоподібну форму з поглибленням в середині, воно укрите донним мулом шаром 0,3-0,4 м.
Живлення озера відбувається за рахунок ґрунтових вод, атмосферних опадів та повеневих
вод. Але весняна повінь спостерігалась давно, в 1995, 1998 та 2003 роках. В ці роки водойму
короткий час покривали води з Сіверського Дінця. Об’єм води в Бездонному озері при максимальному рівні складає близько 17 тис.м3. Рівень води в озері непостійний. Він залежить від
коливання глибини залягання ґрунтових вод, які в свою чергу мають залежність від кількості
опадів. В роки зі спекотним і сухим літом об’єм води істотно зменшується, навесні він знову
відновлюється. При максимальному зниженні рівня води в озері на 1,2 м, зафіксованому влітку
2010 року, об’єм води у водоймі склав близько 12 тис.м3.
21 жовтня 2015 року був проведений перший замір рівня води. Для прив’язки вибрана
точка, яка була прийнята за рівень поверхні землі, а також стала твердим тимчасовим репером. Вона представляє собою металеву рейку, яка знаходиться біля озера поряд з дамбою на
східному березі озера. До реперу також було прив’язано ложе труби переливу із озера. Максимальний рівень води в озері визначений за опитуваннями місцевих жителів, багаторічними
спостереженнями та за результатами деяких топографічних зйомок (2000, 2005, 2008, 2013,
2014 років). До визначеного таким чином максимального рівня води в озері і були прив’язані
його сезонні коливання.
21-го жовтня 2015 року рівень води в озері Бездонне знизився в порівнянні з максимальним до відмітки -1,76 м. З 1-го листопада на озері почали з’являтись крижані забереги, а 10го грудня воно повністю вкрилось льодом. 25-го грудня рівень води було зафіксовано на відмітці -1,50 м відносно максимального значення.
19-го лютого 2016 року крижаний покрив розтанув і рівень води почав підніматись. 29-го
квітня він досягнув значення -0,64 м. За цей период рівень води в озері збільшився на 86 см.
Кількість атмосферних опадів в цей проміжок часу склала 248,1 мм.
З 29.04.2016 р. по 26.05.2016 р. рівень води в озері залишався майже незмінним відповідно максимального значення, досягши 19-го травня свого максимуму за цей рік -0,60 м. Опади
в травні склали 44,8 мм.
44

Сучасний стан та охорона природних комплексів в басейні Сіверського Дінця

З 26.05.2016 р по 21.06.2016 р. почалося плавне зменшення рівня води. Він знизився на
12 см до відмітки -0,74 м. (кількість опадів в цей час була 21,0 мм).
З 21.06.2016 р. по 14.09.2016 р. почалось більш стрімке зниження рівня води. За цей період
він зменшився на 82 см, 22-го липня знизився до відмітки -1,11 м, 22-го серпня – до -1,43 м,
а 22-го вересня опустився до мінімальної позначки -1,58 м. Кількість опадів в цей проміжок
часу становила 149,1 мм.
З 22-го вересня рівень води почав поступово підніматися і 16-го листопада склав -1,45 м.
відносно максимального значення. В даний проміжок часу він збільшився на 13 см. Кількість
опадів в цей період склала 130,5 мм.
21-го листопада 2016 року поверхня озера повністю вкрилася кригою.

Рис. 2. Озеро «Бездонне». Схема створів, по яких робився промір.

Рис. 3. Озеро «Бездонне». Подовжній профіль.

Рис. 4.1. Озеро «Бездонне». Поперечний профіль.
Створ 1.

Рис. 4.2. Озеро «Бездонне». Поперечний профіль.
Створ 2.
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Рис. 4.3. Озеро «Бездонне». Поперечний профіль.
Створ 3.

Рис. 4.4. Озеро «Бездонне». Поперечний профіль.
Створ 4

Рис. 4.5. Озеро «Бездонне». Поперечний профіль.
Створ 5.

Рис. 4.6. Озеро «Бездонне». Поперечний профіль.
Створ 6

Рис. 4.7. Озеро «Бездонне». Поперечний профіль.
Створ 7.

Рис. 4.8. Озеро «Бездонне». Поперечний профіль.
Створ 8.

Рис. 4.9. Озеро «Бездонне». Поперечний профіль.
Створ 9.
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ВОДНІ РЕСУРСИ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ
Найбільша річка на сході України — Сіверський Донець – річка півдня Східноєвропейської
рівнини, що протікає через Білгородську і Ростовську області Росії, а також Харківську, Донецьку і Луганську області України, правий (найбільший) приток Дона. Сьома за величиною річка
і найважливіше джерело прісної води на сході України.
Басейн Сіверського Дінця об’єднує близько 270 річок довжиною понад 10 км, найбільша
з них – Оскіл. Площа басейну Сіверського Дінця складає понад 98900 км². На багатьох притоках створені водосховища для водопостачання и риборозведення.
У Сіверський Донець на території України впадають притоки:
-- Велика Бабка, Уди, Мжа, Шебелинка, Чепель, Берека, Казенний Торець, Бахмутка, Верхня
Біленька, Нижня Біленька, Лугань, Луганчик,– з правого берегу;
-- Вовча, Хотімля, Великий Бурлук, Гнилиця, Вербівка, Балаклійка, Савінка, Ізюмець, Оскіл,
Нітріус, Жеребець, Красна, Борова, Айдар, Євсуг, Деркул – з лівого.
Основним джерелом живлення Сіверського Дінця є опади. Безпосередньо стікаючи поверхнею землі, вони наповнюють річку. Вода, що проникає у ґрунти, з часом теж потрапляє до
річища. Лише випаровування та забір людьми для різних потреб зменшує потік води.
Стік річки на ділянці дорівнює стоку на початку ділянки, до якого додаються опади на площі цієї ділянки басейну й віднімається забір води та об’єм випаровування.
Сіверсько-Донецьке басейнове управ ління водних ресурсів проводить моніторинг водних
ресурсів Сіверського Дінця. Фахівцями проводиться збір даних щодо опадів, водозабору та запасів води у водосховищах. Завдяки цим даним проведено аналіз та зроблено висновок щодо
змін водного режиму в басейні ріки.
Динаміка водних ресурсів Сіверського Дінця у 2016 році:
-- Січень – 268,1 млн. м – 86,3 % (аналогічний період минулого року – 78,6 %). За місяць
сумарний об’єм наповнення водосховищ басейну р. Сіверського Дінця за рахунок короткочасного водопілля збільшився на 4,99 млн. м³. Вільна ємність у водосховищах басейну
р. Сіверського Дінця – 42,5 млн. м³.
-- Лютий – 279,8 млн. м³ – 90,1% (аналогічний період минулого року – 80,4 %). За місяць
сумарний об’єм наповнення водосховищ басейну Сіверського Дінця збільшився на
13,2 млн. м³ за рахунок незначного тало-дощового паводку. Вільна ємність у водосховищах
басейну Сіверського Дінця – 30,8 млн. м³.
-- Березень – 287,6 млн. м³ – 92,6 % (аналогічний період минулого року – 83,4 %). За місяць сумарний об’єм наповнення водосховищ басейну р. Сіверського Дінця збільшився
на 7,8 млн. м³. Вільна ємність у водосховищах басейну р. Сіверського Дінця – 23,0 млн. м³.
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-- Квітень – 268,72 млн. м³ – 86,5 % (аналогічний період минулого року – 83,7 %). За місяць сумарний об’єм наповнення водосховищ басейну р. Сіверського Дінця збільшився на
4,4 млн. м³. Вільна ємність у водосховищах басейну р. Сіверського Дінця – 41,85 млн. м³.
-- Травень – 273,822 млн. м³ – 88,2 % (аналогічний період минулого року – 83,4 %). За місяць сумарний об’єм наповнення водосховищ басейну р. Сіверського Дінця збільшився
на 5,1 млн. м³. Вільна ємність у водосховищах басейну Сіверського Дінця – 36,75 млн. м³.
-- Червень – 272,4 млн. м³ – 87,7 % (аналогічний період минулого року – 81,1 %). За місяць сумарний об’єм наповнення водосховищ басейну Сіверського Дінця зменшився на
1,4 млн. м³. Вільна ємність у водосховищах басейну р. Сіверського Дінця – 38,167 млн. м³.
-- Липень – 267,295 млн. м³ – 86,1 % (аналогічний період минулого року – 79,9 %). За місяць сумарний об’єм наповнення водосховищ басейну р. Сіверського Дінця зменшився на
5,108 млн. м³. Вільна ємність у водосховищах басейну р. Сіверського Дінця – 43,275 млн. м³.
-- Серпень – 259,99 млн. м³ – 83,7 % (аналогічний період минулого року – 74,7 %). За місяць сумарний об’єм наповнення водосховищ басейну р. Сіверського Дінця зменшився на
7,298 млн. м³. Вільна ємність у водосховищах басейну р. Сіверського Дінця – 50,573 млн. м³.
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Запаси у водосховищах Сіверського Дінця у 2015-2017 роках

-- Вересень – 254,0 млн. м³ – 81,8 % (аналогічний період минулого року – 72,1 %). За місяць сумарний об’єм наповнення водосховищ басейну р. Сіверського Дінця зменшився на
6,0 млн. м³. Вільна ємність у водосховищах басейну р. Сіверського Дінця – 56,6 млн. м³.
-- Жовтень – 254,232 млн. м³ – 81,9 % (аналогічний період минулого року – 70,9 %). За місяць сумарний об’єм наповнення водосховищ басейну р. Сіверського Дінця збільшився на
0,217 млн. м³ . Вільна ємність у водосховищах басейну р. Сіверського Дінця – 56,338 млн. м³.
-- Листопад – 252,813 млн. м³ – 81,4 % (аналогічний період минулого року – 71,8 %). За місяць сумарний об’єм наповнення водосховищ басейну р. Сіверського Дінця зменшився на
1,419 млн. м³ . Вільна ємність у водосховищах басейну р. Сіверського Дінця – 57,757 млн. м³.
-- Грудень – 251,813 млн. м³ – 81,1 % (аналогічний період минулого року – 73,5 %). За місяць сумарний об’єм наповнення водосховищ басейну р. Сіверського Дінця зменшився на
1,0 млн. м³. Вільна ємність у водосховищах басейну р. Сіверського Дінця – 58,757 млн. м³.
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Динаміка водних ресурсів Сіверського Дінця у 2017 році:
-- Січень – 254,04 млн. м³ – 81,8 %. За місяць сумарний об’єм наповнення водосховищ басейну р. Сіверського Дінця збільшився на 2,227 млн. м³. Вільна ємність у водосховищах
басейну р. Сіверського Дінця – 56,53 млн. м³,
-- Лютий – 254,34 млн. м³ – 81,9 %. За місяць сумарний об’єм наповнення водосховищ басейну р. Сіверського Дінця збільшився на 0,30 млн. м³. Вільна ємність у водосховищах басейну
р. Сіверського Дінця – 56,22 млн. м³
-- Березень – 272,62 млн. м³ – 87,8 %. За місяць сумарний об’єм наповнення водосховищ
басейну Сіверського Дінця збільшився на 18,28 млн. м³. Вільна ємність у водосховищах
басейну р. Сіверського Дінця – 37,95 млн. м³.
-- Квітень – 277,99 млн. м³ – 89,5 %. За місяць сумарний об’єм наповнення водосховищ басейну р. Сіверського Дінця збільшився на 5,39 млн. м³. Вільна ємність у водосховищах басейну р. Сіверського Дінця – 32,57 млн. м³.
-- Травень – 280,64 млн. м³ – 90,4 %. За місяць сумарний об’єм наповнення водосховищ басейну р. Сіверського Дінця збільшився на 2,64 млн. м³ . Вільна ємність у водосховищах
басейну р. Сіверського Дінця – 29,92 млн. м³.
-- Червень – 270,27 млн. м³ – 87,0 %. За місяць сумарний об’єм наповнення водосховищ басейну р. Сіверського Дінця зменшився на 3,39 млн. м³. Вільна ємність у водосховищах басейну р. Сіверського Дінця – 40,3 млн. м³.
-- Липень – 268 млн. м³ – 86,3 %. За місяць сумарний об’єм наповнення водосховищ басейну
р. Сіверського Дінця зменшився на 7,87 млн. м³. Вільна ємність у водосховищах басейну
р. Сіверського Дінця – 42,6 млн. м³.
Висновки
У зв'язку з малою відмінністю за рівнем опадів між 2015 та 2016 роками, запаси води
у водосховищах помітно збільшилися у 2016 році. Це пояснюється зниженням споживання
води у промислових та сільськогосподарських цілях, а також зменшенням об'ємів води, що
перекидалися до басейнів інших річок.
У 2016-го році середньомісячний об'єм води у Сіверському Донцю збільшився на 5,3 %
у порівнянні з попереднім 2015 роком.
Незважаючи на посушливіший 2017 рік, у січні-вересні середньомісячний об’єм у водосховищах зріс на 2,4 млн. м³, або на 0,9 % у порівнянні з 2016 роком.
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ЗАХОДИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО І
ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ «КРЕЙДОВОЇ ФЛОРИ»
Заповідник «Крейдова флора», в якості відділення Українського степового природного
заповідника НАН України, було створено Розпорядженням Ради Міністрів УРСР № 310-р від
14.07.1988 р. та Постановою Президії АН УРСР № 3262 від 13.07.1988 р. на правому, високому
березі ріки Сіверський Донець, між селами Пискунівка, Корсунівка (Лаврентьївка), Крива Лука
та Закітне. Довжина заповідника становить понад 10 км, периметр понад 25 км, ширина від
0,5 до 3,0 км. Територія не суцільна, а складається з трьох частин з відстанню між ними до
2 км. Гористий рельєф, з коефіцієнтом розчленованості місцевості у 3,5-4,0, збільшує реальну
площу заповідника в натурі майже у 4 рази. Таким чином, площа на картах плоскої проекції
у 1134 га на місцевості становить близько 4000-4500 га.
Метою створення заповідника є збереження унікальних природних комплексів крейдяних
відслонень та їх біологічного і ландшафтного різноманіття, вивчення та охорона території від
негативного впливу людської діяльності [1,2,3]. З часу створення відділення «Крейдова флора» на даної території, під впливом природного поновлення рідкісної, «червонокнижної» сосни
крейдяної Pinus sylvestris L. var. сretacea Kalen. [4,5], проходять суттєві зміни у рослинному
покриві [7]. Ці перетворення за період з 1989 по 2011 роки настільки змінили фітоценотичну
структуру рослинного покриву заповідних крейдяних відслонень, що викликали необхідність
негайного осмислення ходу сукцесій та розробки і впровадження заходів щодо запобігання
погіршенню умов для природного їх розвитку, тому що процеси відбуваються на досить невеликій унікальної території, яка розташована в густонаселеному районі Донецької області та
є достатньо уразливою.
Корінні зміни в рослинному покриві «Крейдової флори» з часу заснування привели
до стану суттєвого зменшення степового фітокомпоненту з різноманіттям кретофільних
рослинних угруповань, охорона яких ставилася за мету при організації заповідника [2].
Степи та оголення формувалися тут завдяки антропогенним перенавантаженням, головним чином, у вигляді надмірного випасу худоби та умисних підпалів, що провокувало
вітрову та водну ерозію. Випас домашньої ВРХ на визначених площах під час організації
заповідника відбувався на 70,0 га в околицях с.Закітне та на 199 га поблизу с.Крива Лука.
Крім того, оригінальністю рельєфу, мальовничими краєвидами на долину Сіверського
Дінця «Крейдова флора» приваблює відпочиваючих і туристів, тому вона дуже уразлива
в пожежному відношенні. Профілактика пожеж має першочергове значення в діяльності
служби державної охорони заповідного об’єкту, роботу в даному напрямку треба постійно
вдосконалювати [6].
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Для уповільнення процесу заліснення степових ділянок «Крейдової флори», дотримуючись вимог природоохоронного законодавства, пропонуються наступні заходи по вдосконаленню режиму охорони, які відображені на карті–схемі (див. рисунок 1).
Заповідний режим слід витримувати на всіх площах, де сформувалися або відбувається формування природних крейдяних борів, у межах умовних кварталів №2 – урочище
«Біловодка», №3 – урочища «Три яри» і «Гора», №4 – урочища «Глибоке», «Вузький яр» і
«Мар’їна гірка», №5 – урочища Ракушковий яр, «Яблуневий яр», «Скритий яр», №6 – урочище «Соснове», №8 – урочище «Горіле», №9 – урочища «Кринички», «Велике Россохувате»,
«Мале Россохувате», №10 – урочища «Балка Макартет», «Кунделева балка», «Серьожина
балка», «Боловин яр». Тут необхідне виключно втручання по формуванню протипожежних
розривів у вигляді просік хвилястої форми для збереження природного вигляду шириною
до 15 м, які також будуть слугувати площами збереження справжньої степової та кретофітної
степової рослинності у вигляді різнотравно-ковилових угруповань, чебречників та гісопників. У якості розривів доцільно використовувати площі колишніх доріг і залишкових галявин
та формувати такі розриви на згарищі 2007 року урочища «Соснового». Загальна площа розривів приблизно становитиме 15–20 га на частині території заповідника, яка знаходиться
у Слов’янському районі.
Абсолютно заповідний режим доцільно витримувати в байрачних дібровах урочища
«Байрак», «Широке -1», «Широке – 2» в межах умовних кварталів №1 та №7 загальною площею приблизно 122,0 га.
Режим регульованої заповідності бажаний частково у кв. №10 на площі до 10,0 га та
кв. №9 на площі до 12,0 га, в кв. №11 на площі до 12,0 га та кв. №12 на площі до 7,0 га, де
необхідно максимально випасати або викошувати малою механізацією відносно рівні площі та
пологі схили в верхів’ях ярів та балок, щоб зберегти ці площі від існуючої загрози природного
заліснення сосною.
Режим непрямого використання та охорони – режим, при якому здійснюється обмежене
використання природних ресурсів у рекреаційних, оздоровчих, спортивних, еколого-освітніх
та інших пізнавальних цілях, доцільно використовувати у кв. 12 – районі старого крейдяного
кар’єру, кв. 11 – верхів’я «Другого яру», кв.10 – понад лівим берегом «Кунделевої балки»
до верхів’я «Великої Розсохуватої балки». Звідси спостерігаються мальовничі краєвиди лісів
піщаної тераси Дінця та території всього заповідника. Екскурсії по лісовій частині доцільно
проводити по колишній дорозі від гирла «Яблуневого яру» через «Мар’їну гірку» до гирла
«Глибокого яру», вздовж «Вузького яру» до верхів’я «Глибокого яру» і вздовж «Ракушкового
яру» до гирла «Яблуневого яру».
Поєднати протипожежні заходи із заходами по збереженню видового різноманіття є головним завданням на сучасному етапі. При цьому втручання до призупинення поновлення
борів буде обмеженим і впроваджуватиметься шляхом регулярного викошування травостою разом із сходами сосен на визначених певних степових ділянках, насичених цінними
трав’янистими видами, та формування хвилястої мережі просік шириною до 15 м по згарищах та первинних розріджених площах поселень сосни. Виконувати такі заходи можливо лише при достатньому оснащені «Крейдової флори» необхідними технічними засобами
малої механізації.
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Рисунок 1. Заходи щодо вдосконалення режиму охорони.
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Про важливість створення
ландшафтного заказника «Сидорівський»
та внесення його до смарагдової мережі україни
Одним із завжди актуальних природоохоронних питань є збереження біологічного і ландшафтного різноманіття. Особливо для таких густонаселених та антропогенно порушених регіонів як Донецький. Вирішення цього питання частково полягає у наданні охоронних статусів
цінним природним ділянкам та формуванні екологічних мереж різних рівнів.
Законодавчо створення об’єкту ПЗФ на даній території відповідає Постанові Кабінету Міністрів України (Постанова..., 2014), у якій зазначено, що станом на 1 січня 2021 р. площа заповідних територій в Донецькій області має складати 236 тис. га, тобто частка ПЗФ повинна
становити 8,9 %. Зараз цей показник дорівнює 4,14 %.
Про Сидорове одна з перших згадок датується 1970 роком, у статті «Ботанічні пам’ятки
природи Донецького Лісостепу, які потребують негайної охорони» О. М. Дубовика з Інституту
ботаніки АН УРСР (Дубовик О.М., 1970).
Пропонований заказник (див. рис.) проектованою площею 746,3 га знаходиться на північному заході Слов’янського району Донецької області поблизу с. Сидорове. Територія має вигляд схилів з ділянками заплавної діброви, степів з відслоненнями крейди, лучними, болотними та гідрофільними флорокомплексами на правому березі р. Сіверський Донець (Остапко
В.М., Мулєнкова О.Г., Приходько С.А., 2013).
Рослинність перспективної для заповідання території представлена степовими і лучними
ділянками, відслоненнями крейди, фрагментами заплавного лісу. Най більшу наукову та созологічну цінність має флора крейдяних відслонень за рахунок великої кількості ендемічних та реліктових рослин (Василюк А.В., Коломыцев Г.А., Ширяева Д.В., 2014). Ділянки крейдяних степів
присутні на території 9 об’єктів природно-заповідного фонду зі 119 існуючих у Донецькій області.
Серед рідкісних за літературними джерелами тут наявні види Червоної книги України – бурачок голоніжковий (Alyssum gymnopodum P. Smirn.), полин суцільнобілий (Artemisia hololeuca
M. Bieb. ex Besser), косарики тонкі (Gladiolus tenuis M. Bieb.), та інші раритетні види регіону – Astragalus albicaulis DC., Jurinea charkoviensis Klokov, Helianthemum cretophilum Klokov,
Genista tanaitica P. Smirn., Rosa chomutoviensis Chrshan. & Laseb. – приазовсько-донецький
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Рис. – Схема розташування проектованого ландшафтного заказника «Сидорівський»
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ендемік, Galium raisae Ostapko – східнопричорноморський ендемік, рідкісний вид, Galium
uliginosum L. – голарктичний вид, відомий на південному сході України тільки з двох місцезнаходжень у долині Сіверського Дінця, Salvia stepposa Des.-Shost. – східнопричорноморськоприкаспійський ендемік, що зрідка зустрічається на південному сході України (Остапко В.М.,
Тохтарь В.К., Бойко Г.В., Хархота Г.І., Купенко Н.П., Мулєнкова О.Г., Шпильова Н.В., 2001).
Під час польових спостережень на ділянці виявлено місця гніздівлі лелеки білого (Ciconia
ciconia (Linnaeus, 1758), а також знахідки червонокнижного жука-оленя (Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758). Обидва є видами з Резолюції №6 Бернської конвенції про охорону дикої флори
та фауни і природних середовищ існування в Європі і, відповідно, є підставою для оголошення даного об’єкту Смарагдовим сайтом (Emerald site). Окрім того, є багато нір щурки звичайної
(Merops apiaster Linnaeus, 1758) та рідкісна знахідка севчука Сервиля (Onconotus servillei FischerWaldheim, 1846), що охороняється Міжнародним союзом охорони природи.
Проектований заказник є частиною «Маяківського» ядра локальної екологічної мережі
Слов’янського району (Остапко В.М., Блакберн А.А., Муленкова Е.Г., 2010). За показником центральності це ядро посідає друге місце серед всіх інших ядер локальної екомережі району. Але
якщо враховувати те, що воно є першим за площею та кількістю видів, можна зробити висновки про його дуже високу цінність.
Відповідно до схеми регіональної екологічної мережі Донецької області (Остапко В.М.,
Глухов О.З., Блакберн А.А., Мулєнкова О.Г., Ендеберя А.Я., 2008) цю ділянку охоплює ключова
територія № 7 «Маяцька» (загальна площа – 6470 га), у межах якої знаходиться найбільша за
площею в Донецькій області діброва на вододілі, ділянки різнотравно-типчаково-ковилового
степу, а також ділянки, зайняті лучною та степовою рослинністю на крейді. Загальний флористичний перелік ключової території включає 540 видів судинних рослин; раритетна фракція –
40 видів (7,4 %) флори.
У схемі національної екомережі України даний об’єкт входить до Сіверсько-Донецького
меридіонального екокоридору.
Наявність відповідних видів дозволяє визначати Сидорівський заказник також і об’єктом
Смарагдової мережі.
Таким чином, територія проектованого заказника відіграє роль ядра екологічної мережі – природної ділянки посеред антропогенно-трансформованих земель, що характеризується
підвищеним біорізноманіттям та є місцем зосередження видів, занесених до Червоної книги
України, Червоної книги Донецької області та Бернської конвенції. Саме тому дана територія
потребує надання їй заповідного статусу – ландшафтного заказника місцевого значення, а також внесення до Смарагдової мережі України.
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Динаміка та локалізація пірогенного впливу
на степові природоохоронні території
Донецької та Луганської областей
Територія Луганської та Донецької областей України є найбільш перспективною для охорони степів: вона цілком знаходиться в межах Степової кліматичної зони, саме тут частка
степових природних та напівприродних ландшафтів найбільша в Україні. В межах Донецької
області площа степових ландшафтів складає 214 017 га, а у Луганській – 511 309 га, що становить відповідно 8,04 % та 19,16 % від площі областей [1]. Природні території регіону представлені переважно степовими екосистемами: центральна частина Донецької та південь
Луганської областей зайнята кам’янистими степами Донецького кряжу, північна частина
Луганської області представлена угрупованнями крейдяної флори, що також відносяться
до степів. Південь Донецької області – це рівнинні чорноземні степи Приазов’я. Із заходу на схід регіон перетинається комплексом інтразональних біотопів долини р. Сіверський
Донець. Ця річка формує широку заплаву, зайняту лучною і лісовою рослинністю, а також
піщаними аренами, на яких частково збереглись природні піщані степи. Саме ці природні
комплекси мали б становити основний охоронюваний склад зональних степових біотопів
в Україні. Проте, значна частина степових ділянок лишається не охопленими охороною. Так,
наприклад у Луганській області лише 23 818 га степових ділянок входять до складу природно-заповідного фонду (ПЗФ) [2], що становить 29 % площі ПЗФ області, але це лише
4,65 % площі степів, розміщених на території області. Частка заповідності степів в Донецькій
області ще менша. Значна частина територій ПЗФ в цих областях, які включають степові
ділянки, охоплюють лише незначну частину кожної з таких ділянок. Тому, в умовах низької
якості контролю за дотриманням природоохоронного режиму, що сьогодні лишається однією з головних проблем функціонування ПЗФ в Україні, негативні впливи, що охоплюють
степові ділянки в цілому, нерідко стають причиною і впливу безпосередньо в межах об’єкту
ПЗФ (нерідко на всій його площі).
В цій статті ми наводимо результати аналізу впливу пірогенного фактору на степові природоохоронні території Донецької та Луганської областей протягом 10 років, як найбільш
поширеного поточного антропогенного впливу на степові екосистеми в Україні. Зацікавленість дослідників в проведенні дистанційного дослідження степових пожеж у останні роки
суттєво зросла з через втрату Україною контролю над частиною території обох областей внаслідок збройного вторгнення та окупації території незаконними збройними формуваннями
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з 2014 року. Додатковим фактором вибору темою нашого дослідження саме пірогенного
впливу є те, що сам по собі військовий конфлікт призводить до суттєвого зростання кількості
загорянь природної рослинності [3].
За результатами нашого попереднього дослідження матеріалів ДЗЗ, що стосувалось впливу військових дій на збільшення кількості загорянь на природну рослинність, було встановлено, що лише протягом періоду 1.06-30.09.2014 на окупованій території було зафіксовано
2901 випадків загоряння рослинності. Загалом, чисельні показники кількості зафіксованих засобами ДЗЗ пожеж, в 14,1 разів перевищували показники 2013 року (208 випадків загорянь),
в 5,2 та 5,9 разів – показники 2012 та 2011 років (відповідно – 566 і 501 випадків загорянь),
в 2,4 разів – показники 2010 року. І хоч в 2014 році спостерігалася більша щільність загорянь
в межах окупованої території, а не поза нею, загальні тенденції щодо динаміки кількості пожеж лишались подібними, що ми схильні пов’язувати із традиційним для цієї території спалюванням рослинних решток на полях після збору врожаю. Головною ж причиною збільшення
кількості зафіксованих засобами ДЗЗ загорянь є їх вільне поширення по території і тривалість
у часі, що засвідчує відсутність протипожежних заходів на окупованій території та заходів
боротьби з ними. Протягом періоду 1.06-30.09.2014 вогнем пошкоджено 18% від площі лісів
в межах зони АТО (12,19 % від загальної площі згарищ); 23,19 % від площі степів у межах зони
АТО (38,29 % від всієї площі згарищ) [4]. Проте, проведені раніше дослідження лише показують
вагомість фактору військових дій у збільшенні пірогенного впливу на степові екосистеми.
Завдання дослідження
Відсутність дієвих механізмів контролю за степовими пожежами, стихійні самовільні
підпали рослинності та відсутність моніторингу стану територій ПЗФ (в Україні спеціальні
адміністрації наявні лише у найбільших 100 природоохоронних територіях, з наявних 8300),
роблять степові пожежі фактором непередбачуваного впливу на стан збереження степових
екосистем в об’єктах ПЗФ. В минулому пірогенний фактор був одним з основних чинників
формування відкритих трав’янистих екосистем [5]. Сьогодні, в більшості випадків, він стає
причиною їхньої деградації. З одного боку, регулярні загоряння призводять по поступової
пірогенної демутації степових біотопів: втрати біорізноманіття, появи більш стійких адвентивних видів, втрати органічної речовини ґрунту [6]. З іншого боку, внаслідок недостатнього
випасу і викликаного цим накопичення дернини, нечасті пожежі стають причиною більш
масштабного скорочення чисельності видів на ділянці [7]. Менеджмент контрольованого
випалювання, що сприяв би підтриманню сталих угруповань, і який дієво запроваджено
в інших країнах [8], в Україні наразі відсутній.
В нашому дослідженні, яке охоплює степові пожежі в усіх об’єктах ПЗФ Донецької і Луганської областей, ми ставимо завдання виявити частоту загорянь таких ПЗФ та дати оцінку тому,
для якої частини ПЗФ вказаних областей пірогенний фактор є актуальним чинником впливу на
біорізноманіття. До цього часу актуальна інформація про вплив пірогенного фактору на степи
сходу України відома лише з публікацій працівників Луганського природного заповідника [9,
10, 11] і Українського степового природного заповідника [12, 13, 14] щодо пожеж на їхніх територіях. Наше дослідження може стати основою для планування комплексного дослідження
наслідків пірогенного впливу на ПЗФ східних областей в Україні а також визначити території,
що найбільше потребують уваги та контролю за загоряннями.
62

Сучасний стан та охорона природних комплексів в басейні Сіверського Дінця

Матеріали та методи.
Для підготовки даного дослідження, нами були отримані відомості оперативної космозйомки Landsat 8 Global Fires I і матеріалів Дистанційного зондування землі (ДЗЗ) Terra
MODIS, https://earthdata.nasa.gov/firms. Зазначений масив геоданих включає інформацію
про 55 000 загорянь, що були зафіксовані супутниками NASA в межах Донецької та Луганської областей протягом 2007-2016 років. Технологія генерації таких даних заснована на
алгоритмі автоматичного детектування пожеж за допомогою «теплових» каналів супутникової зйомки MODIS – знімків, що надходять із супутників Terra і Aqua. В середньому
періодичність поновлення даних становить 4 рази на добу: орбіти супутників побудовані
таким чином, що кожен з них з’являється над однією і тією ж територією двічі на добу.
Алгоритми виявлення пожеж в автоматичному режимі засновані на їх потужному випромінюванні в інфрачервоному спектрі. На основі цих даних здійснюється RGB синтез зображень з метою візуалізації оглядового покриття знімками за поточну добу. Інакше кажучи,
супутники фіксують потужні загоряння, тривалі у часі. Не зважаючи на можливість стрімкого поширення пожеж в степовому ландшафті, яке може не відбутись між прольотами
супутників, дійсно інтенсивні пожежі, що стрімко просуваються по місцевості можливі
лише за специфічних метеорологічних обставин і лише в місцях, де пожеж давно не було
і степова рослинність встигла накопичити товстий шар повсті [15]. В більшості ж випадків пожежа триває відносно довгий проміжок часу і встигає бути зафіксованою засобами
дистанційного зондування Землі (ДЗЗ).
В нашому дослідженні, ми враховуємо лише пожежі, зафіксовані засобами ДЗЗ власне на
територіях ПЗФ і не екстраполюємо виявлені загоряння неподалік заповідних територій, хоча
й відомо що більшість пожеж в степових ПЗФ початково виникає за їх межами (переважно на
сільськогосподарських угіддях) [16, 17]. Тобто в реальності пожеж в степових ПЗФ було значно
більше, проте різке збільшення похибки для такої екстраполяції примушує нас відмовитись від
кількісних припущень.
Важливим завданням нашого дослідження було не просто відобразити точки джерел
загоряння, а й виявити території, що горіли. Однак, точкові дані, якими ми мали змогу
оперувати, не можуть містити повної інформації щодо погорілої внаслідок пожежі території. Однак ми скористались підрахунками площі пожеж за даними ресурсу www.fires.
kosmoznimky.ru, що здійснює екстраполяцію цих же даних та візуалізує пожежі в формі
полігональних геоданих. Беручи до уваги площі пожеж, визначені даним ресурсом, ми
визначили орієнтовні радіуси поля загоряння, необхідного для утворення полігональних
об’єктів такої площі. Враховуючи масові перекриття полігонів загоряння, ми підрахували середній радіус від джерела пожежі (1711,5м), і надалі використали цю цифру для
просторового аналізу погорілої території. Надалі, після генерування відповідного буферу
навколо точок пожеж, ми примінили обтинання буферів шаром перешкод поширення вогнищ – а саме шарів населених пунктів і річок. Така просторова модель не претендує на
точність в деталях, однак ми оцінюємо її як достатню для визначення тенденцій і загального стану, сукупного пірогенного впливу на ПЗФ.
Алгоритм просторового аналізу здійснений з використанням програмного комплексу
ArcGIS з використанням доступних просторових шарів адміністративного поділу, населених
пунктів, а також степів із Степового кадастру і включав наступні етапи:
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1. Створення буферу навколо зафіксованих точок пожеж з вищеописаним радіусом в 1711,5 м.
Для кожного року був створений окремий полігональний шар
2. Обтинання отриманого просторового шару збірним шаром перешкод у поширенні пожеж,
що включав населені пункти та р. Сіверський Донець.
3. Роз’єднання просторових об’єктів та видалення відособлених ділянок поза перешкодами.
4. Агрегація полігональних об’єктів.
5. Ідентифікація степів, які горіли.
6. Визначення площ та адміністративної приналежності степових ділянок, імпорт та зведення
табличних даних.
Результати та їх обговорення
В Донецькій області створено 124 об’єкти ПЗФ, з них 73 повністю або частково включають степові екосистеми. З іншого боку, 54 об’єкти, з яких 45 є степовими, на сьогоднішній
день потрапляють в зону АТО. Враховуючи розподіл площ, можна стверджувати, що більшість
степових ділянок, включених до ПЗФ Донецької області, сьогодні знаходяться на окупованій
територій (далі – зона АТО). Детальна інформація щодо фіксування пожеж в межах ПЗФ області
представлено в таблиці 1.
Протягом 10 років загоряння зафіксовані засобами ДЗЗ на території 40 об’єктів ПЗФ, з яких
22 знаходяться в зоні АТО. Серед таких об’єктів, що були уражені пожежами і знаходяться
в зоні бойових дій – 20 є степовими, тобто майже всі уражені вогнем ПЗФ зони АТО на Донеччині представляють степові екосистеми.
З тих 18 уражених вогнем ПЗФ, що знаходяться за межами зони АТО, 10 є степовими
(з 29 наявних степових об’єктів за межами зони АТО).
Таблиця 1. Виявлені пожежі в межах ПЗФ Донецької області.
NAME
ПП «Маяцька дача»*
ПП «Балка Суха»**
ПП «Рідкодуб’я»
ПП «Ступки-Голубовські»
БЗ «Балка Орлинська»
БЗ «Верхнесамарский»
БЗ «Гектова балка»
БЗ «Зорянський степ»**
БЗ «Ковила біля села Григорівка»
БЗ «Кохане»
БЗ «Крейдяна рослинність
біля села Кірове»
БЗ «Палімбія»
БЗ «Пристенське»**
БЗ «Урочище Обушок»**
ГЗ «Роздольненський»**
ЕЗ «Круглик»**
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

0

1

2

0

1

0

0

0

0

0
0
1
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
1
1
0

0
1
0
0
0

1
0
0
0
0
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NAME
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ЗУ «Маріупольська лісова дача»**
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
ЗУ «Широкий ліс»
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Заповідне урочище місцевого значення
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
«Мирне поле»
ПП «Дубові насадження»
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
ЛЗ «Артемівські садово-дендрологічні
1
1
4
2
2
1
3
5
0
4
насадження»
ЛЗ «Балка Скелева»**
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
ЛЗ «Щуча заводь»

0

0

1

1

0

ЛісЗ «Бердянський»**
0
4
0
0
0
0
ЛісЗ «Урочище Леонтьєво-Байрацьке»**
0
0
3
0
0
0
ЛісЗ «Урочище Плоске»**
0
0
0
0
1
0
ЛісЗ «Урочище Софіївське»**
0
2
0
0
0
0
НПП «Меотида»**
9
8
5
2
6
2
НПП «Святі Гори»**
16
5
12
0
4
1
ЛЗ «Приазовський чапельник»*
1
0
1
0
1
0
УСПЗ «Кальміуський»**
0
0
0
2
0
0
УСПЗ «Крейдяна флора»**
0
0
1
0
0
0
УСПЗ «Хомутовський степ»**
1
4
0
0
0
0
РЛП «Клебан-Бык»**
0
0
0
0
0
0
РЛП «Славянский курорт»**
1
0
0
0
0
0
РЛП «Донецький кряж»**
2
0
0
2
0
3
РЛП «Зуївський»**
1
1
1
2
2
0
РЛП «Краматорський»**
2
1
3
0
3
1
РЛП «Половецький степ»*
2
1
0
0
2
0
Таблиця не включає ПЗФ, на території яких не зафіксовано пожеж у жоден з років.
Виділені комірки – відомості до року створення об’єкту ПЗФ.
* – об’єкти ПЗФ, що повністю входять до складу інших.
** – об’єкти ПЗФ, що входять до зони АТО, або входили до неї на певному етапі

0

0

0

0

0

0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

5
0
0
0
10
9
1
5
2
0
2
0
22
4
3
0

0
1
0
0
13
5
3
0
0
0
0
0
0
0
1
5

0
0
0
0
6
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

В Луганській області створено 183 об’єкти ПЗФ, з яких 108 повністю або частково включають степові екосистеми. З іншого боку, 81 ПЗФ Луганської області на сьогоднішній день потрапляють в зону АТО, з яких 51 є степовими. Враховуючи розподіл площ, можна стверджувати,
що половина всіх степових об’єктів знаходяться в зоні АТО, а також, те що степові ПЗФ становлять 61 % всіх ПЗФ в зоні бойових дій.
Протягом 10 років загоряння зафіксовані засобами ДЗЗ на території 66 ПЗФ Луганської
області, з яких 27 знаходяться в зоні АТО. Серед таких об’єктів, що були уражені пожежами і знаходяться в зоні АТО – 24 є степовими, тобто майже всі уражені вогнем ПЗФ
зони АТО на Луганщині представляють степові екосистеми. Детально дані представлені
у Таблиці 2.
З тих 39 вражених вогнем об’єктів ПЗФ, що знаходяться за межами зони АТО, 31 є степовими (з 57 наявних степових за межами зони АТО).
Таким чином, найбільш ураженими вогнем є степові об’єкти ПЗФ в зоні АТО.
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Таблиця 2. Виявлені пожежі в межах ПЗФ Луганської області.
NAME
ЗЗ «Іллірійський»**
ЛЗ «Врубівський»
ЛЗ «Новоганнівський»
ЛЗ «Кам’янський»
ЛЗ «Балакирівський»
ЛЗ «Ведмежанська»**
БЗ «Кошарський»**
ЛЗ «Барсуча Балка»**
ПП «Ганівський ліс»
БЗ «Великоцький»
БЗ «Білоріченський»
ЛЗ «Степові розлоги»**
ЛЗ «Луганський»**
ЛЗ «Першозванівський»**
БЗ «Новорозсошанський»
ПП «Новочервоненська»
ЛЗ «Нагольний кряж»**
ЛЗ «Кружилівський»**
ЗЗ «Містківський»
ЛісЗ «Мінаєвська діброва»
ЛЗ «Новозванівський»**
ЛЗ «Долина р. Юськіної»**
ЛЗ «Долина р. Оріхової»**
ЗЗ «Урочище Мурзине»
ЛісЗ «Горіхівська Діброва»**
БЗ «Урочище Розсохувате»
ЛЗ «Урочище Скелевате»
ЛЗ «Шарів Кут»**
ПП «Ліснополянська»
ПП «Зарічна»
ЗЗ «Гончарівський»
БЗ «Кленовий ліс»
ЛЗ «Самсонівська заводь»
ЗЗ «Лісова перлина»
ЕЗ «Кримський»**
ГЗ «Кримська Дача»**
ПП «Селезнівська балка»**
ЗЗ «Перевальський»**
ЗУ «Киселева балка»**
ПП «Гришино»**
ЛЗ «Краснянське водосховище»**
ЗУ «Піщане»**
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2007
4
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
6
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
3
0
0
0
2
0
0
1
0

2008
11
1
0
0
0
5
0
0
0
0
3
1
0
2
1
0
0
1
4
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2009
3
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
1
3
2
0
4
1
1
0
0
0
0
0
0

2010
3
0
1
2
0
7
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

2011
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2012
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
1
1
0
0

2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0

2014
3
0
0
0
0
8
0
2
0
2
4
0
3
0
0
1
1
0
6
0
2
2
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
3
0
1
1
18
0
0
4
3

2015
4
0
0
1
0
8
2
0
0
0
2
1
0
0
0
0
2
0
5
0
0
1
0
1
0
0
0
2
1
0
7
0
0
0
0
0
0
1
0
1
4
0

2016
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
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NAME
БЗ «Камишнянський»**
ПП «Знам’янський яр»**
БЗ «Лісне»**
БЗ «Курячий»
ЗЗ «Балка Березова»
РЛП «Біловодський»
ЗЗ «Гераськівський»
ЗУ «Капітанівський ліс»
ЗЗ «Євсуг-степове»
ЗЗ «Гераськівський»
ЛПЗ «Стрільцівський Степ»
ЛПЗ «Трьохізбенський Степ»
ЛПЗ «Станично-Луганське»
ЛПЗ «Провальський Степ»
ЛЗ «Боково-Пплатово»**
ЗЗ «Кононівський»
ЗЗ «Терни»
ЗЗ «Мілуватський лиман»
ЛісЗ «Білолуцький»
ЛісЗ«Новопсковський»
ПП «Балка Плоська»**
ПП «Осинівська»
ЗУ «Московське»

2007
0
0
0
0
3
7
1
0
6
0
3
1
5
0
0
10
2
0
7
0
2
3
1

2008
0
0
0
0
6
10
3
0
1
0
0
0
0
1
0
17
1
2
2
2
4
1
0

2009
0
1
0
0
0
4
2
0
4
2
0
0
1
4
1
2
2
0
0
1
0
1
0

2010
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0

2011
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
0
0
2
0
0
0
0

2012
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
1
0
3
1

2013
0
0
0
0
0
6
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
4
0
0

2014
1
0
2
0
0
8
2
0
9
1
0
0
0
8
2
4
1
1
0
0
0
6
0

2015
0
0
1
1
5
19
3
2
3
0
0
0
14
0
0
1
2
0
0
0
0
4
1

2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Просторовий аналіз і оцінка пожеж, які відбулись в межах степів Східної України показує масовий характер пірогенного впливу: тільки упродовж останніх 2-х років горіло значно
більше 50 % території степів досліджуваної території. Дослідження не враховувало також те,
що ряд територій, за даними екстраполяції площ загорянь, горіли упродовж року одного року
двічі і частіше. За весь період, охоплений у дослідженні, на переважній території степів відбулись пожежі, лишились лише «острівці» степових територій, в межах яких не було зафіксовано масштабних загорянь. Усю повноту пірогенного впливу на степові території ще потрібно
детально проаналізувати, визначивши просторові правила виникнення пожеж. Але вже зараз
можна визначити ті території, яким ймовірно вдалось уникнути впливу пожеж. Ці території
можуть стати об’єктами вивчення та зберігати види, нестійкі для впливу пірогенного фактору.
Такі ділянки можуть стати модельними при порівнянні та проведенні польових досліджень
пірогенного впливу.
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ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОПУЛЯЦІЇ PAEONIA TENUIFOLIA L.
ШЛЯХОМ РЕІНТРОДУКЦІЇ
Проблема збереження біологічного різноманіття, зокрема рідкісних і зникаючих видів
рослин, особливо актуальна для України, територія якої зазнає постійного антропогенного та
техногенного навантаження. Необхідним компонентом вирішення цієї проблеми є створення
штучних популяцій на території природного ареалу (реінтродукція). Пріоритет має бути за ендемічними, реліктовими та пограничноареальними видами. До останніх належить Paeonia
tenuifolia L. (родина Paeoniасеае).
P.tenuifolia – Причорноморський ендемік (Бурда, Остапко, Ларин, 1995). Природоохоронний
статус виду – вразливий. В Україні поширений в південній частині Лісостепу та в Степу, в Гірському Криму (Червона книга України, 2009). В Донецькій області поширений спорадично по всій
території, крім долини Сіверського Дінця (Остапко, 2001; Червона книга Донецької області, 2010).
P.tenuifolia – багаторічна трав’яна рослина з бульбоподібним коренем, гемікриптофіт. Зростає в степах, на узліссях байрачних лісів, по схилах балок, на плакорних ділянках.
Про місцезростання популяції півонії тонколистої, що знаходиться поблизу с. Андріївка
Слов’янського району Донецької області, ботанікам не було відомо і дослідження її не проводились. У зв’язку із наявністю спеціального дозволу ПАТ «ВЕСКО» на користування надрами та акту про надання гірничого відводу (Андріївське родовище, ділянка Західна-1) і на
виконання рішення Андріївської сільської ради виникла необхідність додаткового ботанічного
обстеження та фітосозологічної оцінки цієї території. Мета даної роботи – вивчення стану популяції Paeonia tenuifolia і можливості збереження виду шляхом реінтродукції.
За геоботанічним районуванням України досліджувана ділянка розташована в Євразійській
степовій області, Степовій підобласті, Понтичній степовій провінції, Середньодонській степовій
підпровінції, Сіверськодонецькому окрузі різнотравно-злакових степів, байрачних дубових лісів
та рослинності крейдових відслонень (томілярів) (Дідух, Шеляг-Сосонко, 2003).
Вивчення стану та структури популяції Paeonia tenuifolia, геоботанічні дослідження проводились за загальноприйнятими методиками (Полевая геоботаника, 1964; Ценопопуляции ..., 1976).
Степова ділянка, на якій зростає даний вид, представляє собою неглибоку балку, північний, східний та південний схили якої вкриті заростями Caragana frutex (L.) C.Koch. Площа
ділянки вирахувана з використанням GPS-пристрою по крайніх рослинах півонії тонколистої,
зростаючих на даній ділянці, і становить 16,02 га. Рослини півонії зростають по всій площі ділянки, вільній від карагани, а також зустрічаються посеред заростей. Для проведення запланованих досліджень закладена пробна площа, яка знаходиться біля основи північного схилу,
має пологий рельєф і вільна від карагани. Ії площа 2,73 га.
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Обстеження популяції Paeonia tenuifolia проведені 21.07.2016 р. і 25.05.2017 р. Флора обстеженої території налічує 180 видів, які належать до 124 родів та 35 родин. В таксономічному
складі досліджуваної флори перевагу мають Magnoliopsida – 158 видів, 87,8 % від загальної
кількості видів, менш представлені Liliopsida – 22 види, та 12,2 % відповідно. У складі флори
виявлена аборигенна фракція, яка становить 27 (15,0 %) синантропних видів рослин, що свідчить про певну антропогенну трансформацію флори досліджуваної ділянки.
З раритетних видів рослин, крім Paeonia tenuifolia, виявлені Adonis wolgensis Stev. та Stipa
joannis Čelak., занесені до Червоної книги України, і Salvia stepposa Shost., що охороняється на
регіональному рівні.
На закладеній пробній площі виконано геоботанічні описи. За домінантною класифікацією Paeonia tenuifolia зростає у складі асоціацій Elytrigietum (repentis) poosum (angustifoliae) і
Elytrigietum (repentis) bromopsiosum (inermis) (Остапко, 1995). Загальне проективне покриття
трав’яного покриву складає 70-90 %, а доля півонії тонколистої в ньому – 10-35 %. На час весняного обстеження в угрупованні, де представлена Paeonia tenuifolia, домінував Carex praecox
Schreb. Значну долю в рослинному покриві мали Galium verum L., а також Poa angustifolia L. і
Elytrigia repens (L.) Nevski, які влітку виступили домінантами в даному угрупованні.
Навесні при висоті травостою 30–74 см висота генеративних особин Paeonia tenuifolia дорівнює 30–68 см, висота вегетативних особин – 20-51 см. Літнє обстеження популяції ускладнюється майже відмерлим станом рослин півонії, що «губляться» у високому та густому травостої. На ділянці утворилися в основному компактні групи рослин – локуси, які різняться за
площею, щільністю та віковою структурою. Для проведення аналізу вікового складу популяції
на пробній площі було обрано 13 локусів.
Площа досліджених локусів коливається від 0,1 до 2,5 м2. Кількість генеративних особин
в них складає від 5 до 60 шт., а вегетативних – від 3 до 30 шт. Сенільні рослини (s) Paeonia
tenuifolia нами не виявлені. Серед вегетативних особин ювенільні рослини (j) не відмічені.
Кількість іматурних рослин (im) складає 1-9 шт., а віргінільних (v) – 1-21 шт. В 4 локусах вегетативні особини відсутні. Загальна площа локусів - 12,1 м2. В них зростає 319 генеративних
особин, які утворили дво- та трилистянкові плоди. Із 114 вегетативних особин 30 – іматурні
рослини, 84 – віргінільні рослини. Максимальна щільність Paeonia tenuifolia в локусах – 78 різновікових особин на 1 м2, мінімальна щільність – 20 особин на 1 м2. Відмічались поодинокі
особини на відстані 5-10 м від локусів. Спектр онтогенетичних станів правосторонній з переважанням генеративних особин: j – 0, im – 6,9 %, v – 19,4 %, g – 73,7 %.
Відсутність ювенільних рослин свідчить про подавленість насіннєвого поновлення цього
виду, проте наявність іматурних рослин відображає достатнє вегетативне розмноження. Сенільні
рослини досить важко в польових умовах відрізнити від віргінільних, не викопуючи. Можливо
припустити, що деяка доля цих рослин існує в віковому спектрі. Збільшена присутність генеративних рослин свідчить про гарний насіннєвий потенціал, проте локуси досить ущільнені, що не
сприяє проростанню насіння. Вікова структура популяції Paeonia tenuifolia представлена всіма,
крім ювенільного, онтогенетичними етапами цієї рослини. Популяція цього виду є чисельною,
стійкою, практично повночленною з максимумом генеративних особин.
Для визначення чисельності Paeonia tenuifolia та щільності популяції був проведений облік
методом трансект. На площі 2925 м2 було обліковано 147 локусів. Чисельність Paeonia tenuifolia
на облікованій площі – 4895,1 шт. Щільність популяції складає 1,7 рослини на 1 м2. Чисельність
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різновікових локусів складає приблизно 8339 шт., але їх площа, просторовий розподіл і щільність Paeonia tenuifolia в локусах нерівномірні.
Враховуючи те, що на території, де знаходиться популяція Paeonia tenuifolia, передбачається розробка кар’єру, виникла необхідність проведення заходів щодо збереження цього
рідкісного виду. На наш погляд, можлива інтродукція півонії тонколистої на інші території з подібними умовами місцезростання і створення там популяцій даного виду.
Передбачуваними територіями для створення популяцій півонії тонколистої являються, поперше, околиця с. Андріївка Слов’янського району, де сільською радою передбачається створення парку, по-друге, степові схили правого берега Сіверського Дінця, прилягаючі до меж
національного природного парку «Святі Гори» поблизу с. Пришиб Слов’янського району. Про
зростання виду в минулому на степових ділянках поблизу сучасної території НПП «Святі Гори»
є усні повідомлення місцевих жителів саме с. Пришиб та с. Богородичне, де існують степові
ділянки з подібними умовами. Даний захід дозволить повернути рідкісний вид на можливе
колишнє місцезростання і збагатити флору Придінців’я.
Провести реінтродукцію всіх рослин Paeonia tenuifolia даної популяції неможливо із-за великої площі та чисельності. Тому для збереження генетичного фонду виду та створення нових
популяцій вирішено обмежитись наявними часовими та чоловічими можливостями і пересадити частину популяції, представлену великими по площі і різновіковими локусами. До того
ж рослини, що зростають в заростях карагани, практично неможливо пересадити неушкодженими. Локуси розділимо на декілька «фрагментів», щоб в кожному знаходилися сплячі бруньки поновлення. Омолоджені таким чином рослини півонії тонколистої відрізняються високою
приживлюваністю, добре себе почувають на нових ділянках (Дьякова, 1988).
Даний захід планується провести в вересні 2017 року. Нами будуть здійснюватись спостереження за станом висаджених рослин, а також подальший моніторинг за розвитком нових
популяцій Paeonia tenuifolia.
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ПІДСУМКИ 35-РІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИХ КУЛЬТУР
СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ПРИСТЕПОВИХ БОРІВ ПРИДІНЦІВ`Я
ТА ДОНЕЦЬКОГО СТЕПУ
При районуванні лісових порід з вирощуванням місцевих адаптованих популяцій передбачається використання насіння інорайонних кліматипів. Переміщення насіннєвого матеріалу
для лісокультурних цілей допускається в тих випадках, коли інорайонне насіння дає більш
стійкі і продуктивні насадження або переміщення насіння викликано відсутністю або недоліком врожаю в регіоні.
Еколого-географічні культури сосни звичайної закладені (1972-1992 рр.) в умовах
пристепових борів у Харківській області (Ізюмський ДЛГ) [2] та Донецького степу (Лиманський ДЛГ, нині територія НПП «Святі Гори»). На площі 36,6 га зростають кліматипи сосни
з 139 географічних регіонів України та колишнього Радянського Союзу з території від 42°
п.ш. та від 21° с.д. [1].
Культури представлені потомством кращих високопродуктивних природних соснових насаджень:
-- України (Львівська, Черкаська, Донецька та Харківська області);
-- Білорусі (Мінська, Брестська, Гомельська, Гродненська, Могилевська, Вітебська області);
-- Балтії (Латвія, Литва, Естонія);
-- Західних, центральних і південних європейських районів Росії (Тверська, Смоленська,
Московська, Калузька, Рязанська, Брянська, Курська, Орловська, Тамбовська, Воронезька,
Білгородська і інші області);
-- Поволжя та Заволжя (Татарстан, Башкортостан, Удмуртія, Чувашія, Пензенська, Ульяновська, Оренбурзька і Самарська області та ін.).
З найбільш віддалених районів північного, північно-східного, східного і південного кавказького походження в Лиманському лісгоспі зростають сосни з:
-- Карелії, республіки Комі, Вологодської та інших північних областей Росії;
-- Казахстану (Павлодарська, Кокчетавська області);
-- Західного і Східного Сибіру (Новосибірська, Омська області, Красноярський край);
-- Алтаю і Бурятії;
-- Забайкалля (Іркутська область);
-- Північного Кавказу (Ставропольський край, Ростовська область) і Дагестану.
Вивчено вплив географічного походження насіння на:
-- збереження, зріст, продуктивність культур сосни і накопичення фітомаси;
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-- стійкість кліматипів до несприятливих метеорологічних чинників - посухи та морозів,
а також до шкідників і хвороб (шютте);
-- фенологічні особливості кліматипів;
-- фотоперіодичну реакцію;
-- світловий, радіаційний режим і мікроклімат насаджень;
-- фізіолого-біохімічні особливості, в тому числі:
а) інтенсивність транспірації;
б) динаміка вмісту хлорофілу в хвої;
в) динаміка формування бруньок сосни;
г) вміст мікроелементів в надземній частині сосни.
Крім того, вивчено вплив мінеральних добрив на зріст і витрату вологи різними кліматипами в умовах оптимальної вологості і посухи.
Дослідження показали, що збереження, стійкість, зріст і продуктивність культур сосни
звичайної тісно пов’язані з географічним походженням насіння.
Кращі результати щодо збереження показують кліматипи українського, білоруського походження, з центральних і південноруських районів. Зростання і продуктивність насаджень
в географічних культурах сосни знижується з видаленням місця зростання материнських насаджень на північ, південь, північний схід і схід.
У географічних культурах Лиманського держлісгоспу у всіх типах умов місцезростання місцева сосна перевищує по росту всі кліматипи сосни інорайонного походження.
В оптимальних умовах свіжого субору (В2) Придонецького лісництва Ізюмського лісгоспу
в 15-20-річному віці зростають однаково або наближаються за ростом до місцевої сосни наступні швидкозростаючі кліматипи з:
-- України (Полтавська, Дніпропетровська, Черкаська, Сумська, Київська, Житомирська, Рівненська, Закарпатська, Хмельницька області);
-- Білорусі (Могилевська, Вітебська, Гомельська, Гродненська області);
-- Балтії (Литва, Латвія, Естонія);
-- Центральноєвропейських районів Росії (Брянська, Рязанська, Воронезька, Калузька, Московська області);
-- Поволжя (Татарстан, Ульяновська і Саратовська області).
Результати селекційної і якісної оцінки сосни показали, що швидкозростаючі українські,
білоруські, балтійські, центральноєвропейські кліматипи в оптимальних умовах свіжого субору
мають 80-95 % нормальних дерев з рівними стовбурами.
Повільно зростаючі кліматипи східного (Казахстан та Далекий Схід) і південного кавказького походження (Дагестан, Північна Осетія) і з Ставропілля відрізняються великою кривостовбурністю. Південні кліматипи мають широкі, розлогі крони, які формувалися на батьківщині
материнських насаджень в умовах конкуренції з листяними породами. Сосни північного походження (республіки Комі, Карелія) формують рівні, стрункі стовбури з тонкими суками, мають
конусоподібні крони, стійкі проти навалу снігу, що і сприяло їх відбору на півночі. Ці особливості кліматипів зберігаються в географічних культурах.
У жорстких ґрунтово-кліматичних умовах сухих і бідних борів (А1) Червонооскільського
лісництва Ізюмського ДЛГ ріст всіх кліматипів різко знижується. Сильніше реагують на погіршення умов зростання кліматипи західного походження, особливо балтійський (литовський).
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В оптимальних умовах свіжого субору кліматип з Литви відрізняється швидкістю зростання,
достатньою продуктивністю і найвищою стійкістю до хвороби шютте. При перенесенні його
в сухі бори ріст у висоту знижується майже в 3 рази. Високопродуктивні в суборах кліматипи
з Українського Полісся (Житомирська та Київська області) в сухих борах ростуть незадовільно,
знижуючи в 2-2,5 рази свій ріст по висоті. Швидкорослі, що наближаються по росту до місцевої ізюмської сосни, кліматипи з України (Сумська, Дніпропетровська, Хмельницька області)
в сухих борах мають висоту в два рази меншу в порівнянні з їх ростом в суборах.
Слабкіше реагують на погіршення умов місцезростання кліматипи з сухих борів південного Поволжя Росії (Саратовська, Самарська і Оренбурзька області) і Дагестану. Місцева сосна
має в сухих борах висоту у півтора рази меншу, ніж в оптимальних суборових лісорослинних
умовах. У сухих борах Червонооскільського лісництва саратовський кліматип з Південного Поволжя і бузулукський з Заволжя в 20-річному віці за ростом такі ж, як і місцеві сосни. Наближаються по росту до ізюмської сосни дніпропетровський кліматип з України, рязанський і
брянський з Росії і павлодарський з Казахстану.
Вплив географічного і едафічного походження позначається і на накопиченні фітомаси сосни. Фітомаса одного дерева в 8-річному віці в субору коливається від 0,8 кг у забайкальської
сосни до 5,4 кг у місцевої. Фітомаса місцевої сосни коливається від 1,2 кг в сухих борах до 5,4
в свіжих суборах, тобто співвідношення фітомаси становить 1: 4,5.
Найбільш віддалені кліматипи північного (Комі, Карелія), північно-східного (Красноярський, Алтайський край, Новосибірська і Омська області), східного (Амурська область) і південного кавказького (Дагестан, Північна Осетія) та ставропольського походження в 2-3 рази
поступаються по росту місцевій сосні. В цілому ріст і продуктивність географічних культур сосни звичайної тим нижче, чим далі район заготівлі насіння. Відмінності в рості кліматипів досягають до двох класів бонітету.
Кліматипи сосни по-різному реагують на несприятливі погодні умови. У зоні недостатнього
зволоження одним з важливих показників, що характеризують фізіологічний стан кліматипів,
є транспірація. При оптимальній вологості ґрунту відзначена найбільша інтенсивність транспірації у балтійських, білоруських і місцевих сосен, найменша – у заволзьких (Оренбурзька область), забайкальських (Читинська обл.) і північних екотипів (Комі). У період посухи тривалістю
30 і 70 днів кліматипи неоднаково реагували на зміну запасів вологи в ґрунті. Найбільш різке
зниження транспірації відзначено у сосни кулундинської з Туви, яка більш економно використовує вологу в посушливий період.
В умовах тривалої посухи більш стійкі кліматипи зі східних континентальних районів,
менш – північно-західні (Українське Полісся) і західні сосни (Литва).
Встановлено, що внесення повних мінеральних добрив сприяє зниженню інтенсивності
транспірації, збільшенню приросту, позитивно позначається на асиміляційному апараті кліматипів. Особливо енергійно ростуть на удобреному фоні місцева сосна звичайна крейдяний
форми і ризький кліматип. Крім того, добрива сприяють значному підвищенню стійкості всіх
кліматипів до посухи.
Методом прямого проморожування встановлено, що морозостійкість надземної частини і
коренів сосни різних кліматипів зростає з наростанням континентальності клімату на батьківщині материнських насаджень. Летальною (критичною) температурою для кореневої системи сосни звичайної є температура 20 °С нижче нуля. Найбільш морозостійкими є кліматипи
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північного, північно-східного і східного походження. Стійкість різних кліматипів до хвороби
шютте залежить від географічного походження насіння. Найменш стійкі кліматипи сосни з Казахстану й Заволжя, Східного і Західного Сибіру, Алтаю і Забайкалля, Ставропілля і Дагестану.
Відносно стійкі до шютте кліматипи із західних районів України, центральноєвропейських районів Росії, Північного Поволжя. Найбільш стійкий до шютте кліматип сосни з Литви.
Вивченням динаміки вмісту хлорофілу в хвої різних кліматипів доведений спадковий характер цієї фізіологічної ознаки. Найбільш віддалені, повільно зростаючі сосни північного, північно-східного і південного походження мають менший вміст хлорофілу, причому зменшення
кількості хлорофілу в осінньо-зимовий період пов’язано не тільки з настанням низьких температур, а й є результатом фотоперіодичної реакції кліматипів.
Різний приріст кліматипів сосни обумовлений неоднаковою інтенсивністю і різночасністю закінчення росту пагонів. Тривалість росту пагонів коливається від 40-50 днів у північних (Комі),
північно-східних (Новосибірська область) і південних (Дагестан) кліматипів до 57-60 днів у кліматипів західного (Литва), центрального (Брянська область) і місцевого, ізюмського походження.
Динаміка формування вегетативних бруньок сосни різного географічного походження обумовлена генетично. Встановлено відмінності в тривалості періоду формоутворюючої діяльності
бруньок різних кліматипів. В кінці липня завершується формоутворююча діяльність бруньок
сосни з Комі і Новосибірської області, в середині серпня – у литовського, татарського, саратовського, оренбурзького і ізюмського кліматипів, в кінці серпня - у дагестанського.
Результати досліджень по визначенню інтенсивності сумарної, розсіяної і відображеної радіації свідчать про різний світловий режим різних кліматипів сосни.
Віддалені, слабо зростаючі кліматипи південного (Дагестан), північного (Комі), східного
забайкальського походження (Читинська область) пропускають під свій полог значно більше
сонячної радіації, мають велику освітленість, ніж місцева і литовська сосни. Краще використання світлового режиму і більш сприятливий мікроклімат сприяють більш інтенсивному росту
литовського і місцевого кліматипу в порівнянні з північним, південним і Забайкальським.
Дослідження протягом 35 років еколого-географічних культур сосни звичайної, які зростають у свіжих борах і суборах Придонецького і сухих борах Червонооскільського лісництв Ізюмського та Лиманського держлісгоспів, показали наступне [3]:
1. Достовірні відмінності в спадкових властивостях сосни різного географічного походження.
2. Географічне походження насіння сосни проявляється вже в 2-3-річному віці не тільки
в першому поколінні 20-річних географічних культур, а й у другому поколінні 6-річних
культур сосни (Студенецьке лісництво Ізюмського ДЛГ).
3. На зріст і стан сосни впливають:
-- географічне походження насіння;
-- походження насіннєвого матеріалу за типами лісорослинних умов;
-- індивідуальні спадкові ознаки материнських дерев.
4. У спадщину передаються не тільки швидкість росту, але і стійкість сосни до несприятливих метеорологічних чинників і хвороб, фенологічні ознаки - розміри і вага хвої, величина
і колір насіння, габітус крони, форма стовбурів, якість деревини.
5. Динаміка вмісту хлорофілу в хвої сосни, вплив довжини світлового дня на зріст сосни (фотоперіодична реакція), динаміка формування бруньок сосни різного географічного походження є стійкими спадковими ознаками кліматипів сосни звичайної.
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В результаті досліджень географічних культур сосни звичайної в пристепових борах
Придінців`я відібрані і рекомендовані перспективні кліматипи для лісорозведення в умовах
свіжих борів і суборів:
-- полтавський, черкаський, дніпропетровський, сумський та київський з України, що наближаються за енергією росту, продуктивністю та стійкістю насаджень до місцевої ізюмської
високопродуктивної сосни звичайної;
-- брянський, воронезький, рязанський з центральноєвропейських районів Росії, що відрізняються гарною продуктивністю, швидким ростом і високою стійкістю до несприятливих
ґрунтово-кліматичних чинників пристепових борів України;
-- саратовський, волгоградський, татарський, ульяновський з Поволжя, а також ростовський
з Північного Кавказу Росії, що наближаються по продуктивності до українських сосен.
У жорстких умовах сухих борів (А1) перспективними є кліматипи з Південного Поволжя
(Саратовська і Волгоградська області), Заволжя (Оренбурзька і Самарська області) і з пристепових борів Дніпропетровської, Полтавської та Черкаської областей України.
Ізюмський кліматип сосни звичайної суборевої форми характеризується найбільш високою продуктивністю, швидкістю росту і стійкістю до несприятливих ґрунтово-кліматичних
чинників пристепових борів.
Насіннєве потомство ізюмської сосни випробувано в географічних культурах в Україні та за
її межами. У багатьох регіонах ізюмська популяція сосни звичайної продуктивніше і стійкіше
місцевих популяцій.
Ізюмська пристепова сосна звичайна суборевої форми рекомендована як сорт-популяція
для районування в Лівобережному лісостепу, пристепових борах і південного степу України
(авторське свідоцтво №504 зареєстровано в Реєстрі сортів рослин України в 1996 році). Крім
того, автор даної статті на підставі багаторічних досліджень географічних культур сосни звичайної на території України має авторські свідоцтва на сорти: «Українська лівобережно-лісостепова» (№ 505, 1995 р.); «Черкаська пристепова» (№ 507, 1995 р.); «Українська східнополіська» (№ 485, 1995 р.); «Українська південнополіська» (№ 506, 1995 р.).
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некоторых других видов сосны. – (Сборник «Лесоводство и агролесомелиорация», вып. 59. - К.:
«Урожай», 1981. – С. 13-17.
7. Журова П.Т., Патлай И.Н., Манойло В.А. Географические культуры сосны обыкновенной в Изюмском
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8. Итоги 25-летних испытаний климатипов сосны обыкновенной в зоне пристепных боров Украины //
Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку: Мат. ХІ Погребняковських читань
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Національнийй природний парк «Святі Гори» (м. Святогірськ)
2
Український інститут лісового господарства
та агролісомеліораціїім. Г.М. Висоцького, (м. Харків)

ЗНАЧЕННЯ БАГАТОВІКОВИХ ДЕРЕВ
ДУБА ЗВИЧАЙНОГО (QUERCUS ROBUR L.) НА ТЕРИТОРІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СВЯТІ ГОРИ»
В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Останнім часом в різних регіонах країни і за кордоном спостерігається всихання дуба звичайного на великих площах [4]. Незважаючи на те, що «хвилі» всихання дуба відзначалися
в різних країнах, починаючи з кінця XIX століття, в теперішній час деградація розглядається
як найбільш значна хвиля всихання дібров. В якості причин розглядаються як кліматичні чинники, так і посилення інвазії комах, а також інтенсивне поширення борошнистої роси [4]. Все
це призвело до інтенсивного руйнування дубових насаджень. Відмирання відбувається як поодинокими деревами так і цілими виділами.
Санітарні рубки не забезпечують поліпшення стану насаджень. Видалення сухостійних дерев призводило до значного зрідження насаджень, зниження частки участі дуба, подальшого
зниження їх стійкості і перетворення у розріджені деревостани. [6].
Як відзначають автори [5], особливості сучасного клімату впливають на рослини і комах і їх біоценотичні зв’язки. Згідно з дослідженнями Buze A. et al. [9], зміна клімату – загальне підвищення рівня СО2, температури і вологості – впливає на дерева дуба таким
чином, що в листі зменшується рівень вмісту білка (азоту), підвищується рівень танінів,
що гідролізуються (домінуюча група фенольних сполук дуба). Одночасно збільшується
жорсткість листової пластини, і разом ці фактори призводять до того, що комахи (найбільш добре вивчено поведінку гусені п’ядуна зимового (Operopthera brumata)) змушені
для свого годування об’їдати значно більшу поверхню листя, тобто призводити до більш
високої дефоліації крони дерев.
У світлі даних про вплив клімату на стан насаджень дуба НПП «Святі Гори» надає унікальний матеріал для вивчення біохімічних особливостей багатовікових дерев дуба, що сформувалися 200-300-років тому. Вивченню впливу клімату на стан дерев дуба допомагають молоді
лісові культури, створені в 1957 р. на території парку і які формували свій механізм стійкості
до зовнішніх впливів в останні 50 років, вже в умовах клімату, що відрізняється підвищеним
рівнем СО2 в атмосфері і загальним потеплінням.
55-річна культура дуба звичайного створена на території НПП «Святі Гори». Зростає в умовах заплавної берестово-кленової діброви – Д3, за складом є змішаною – 8Д2Я, в підлісок
введена акація жовта, площа лісової культури 0,3 га. З 2006 р. ознаки всихання крони дерев
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дуба почали чітко виявлятися. На теперішній час в насадженні 14-16 % суховершинних дерев
(всихання пагонів крони на 30-90 %). Протягом трьох років (2011-2013 рр.) аналізували всихаючі і здорові дерева культури дуба, а також протягом двох років – одночасно багатовікові
дерева дуба (2012-2013 рр.) [3].
Для збору матеріалу брали всихаючі і здорові дерева культури дуба – по 10-15 дерев
дуба у кожній групі. Дерева не маркувалися, щороку відбиралися різні дерева. Листя збирали
з нижніх пагонів південної експозиції. З кожного дерева аналізували по 6 листків. Після збору
зразків листя фіксували в киплячому етанолі і висушували до повітряно-сухого стану. Вміст
білка (Б) визначали за допомогою амідо-чорного [2]. Зміст флавонолів (ФО) визначали за реакцією з АlСl3, з подальшою фотометрією на 415 нм [1]; конденсовані таніни (КТ) – по реакції
з ваніліновим реактивом; гідролізуємі таніни (ГТ) – по реакції з ферроціанід-комплексом [8].
Аналогічно аналізували листя багатовікових дерев дуба.
Аналіз стану дерев за ступенем пошкодження листя домінуючими видами комах і борошнистою росою представлений в таблиці 1.
Таблиця 1. Рівні пошкодження листя в кронах дерев дуба звичайного домінуючими видами шкідників станом на кінець липня 2011, 2012 і 2013 рр. (% втраченої листкової поверхні)
Насадження, рік збору,
кількість дерев

дубовий блошак п’ядун обдирало
Haltica
звичайний
quercetorum
Erannis defoliaria

дубова широкомінуюча
міль Acrocerсops
brongniardella

борошниста роса
Erysiphe
alphitoides
не виявляли

Лісова культура, 2011,
30 дерев, у тому числі:
здорові 15
суховершинні 15

11.78±2.41

8.80±0.79

0.29 ± 0.04

8.0 ± 1.96*
16.0 ± 4.10*

9.53 ± 1.09
7.8 ± 1.24

0.206 ± 0.08
0.38 ± 0.12

200-300 років, 2012, 16

6.6 ± 1.26*

0.9 ± 0.42*

0.37 ± 0.15

2.05 ± 1.1

Лісова культура, 2012, 24

13.5 ± 2.18*

5.4 ± 1.24*

0.25 ± 0.16

4.63 ± 2.9

200-300 років, 2013, 16

6.07 ± 1.86

3.87 ± 0.75*

0.67 ± 0.26

11.56 ± 4.67

Лісова культура, 2013, 22

4.36 ± 1.61

9.59 ± 1.58*

0.73 ± 0.23

20.70 ± 5.10

* Р < 0.05

Дані таблиці 1 показують, що практично всіма домінуючими видами комах і інфекцією борошнистої роси більш активно пошкоджуються дерева 55-річної культури в порівнянні з багатовіковими. В межах культури більш активно пошкоджуються листя суховершинних дерев.
Вважається, що ступінь пошкодження листкової поверхні комахами на рівні 5-15 % не робить помітного впливу на продукційний процес дерев [5]. Матеріали обстеження показують,
що сумарне пошкодження багатовікових дерев листогризучими комахами не перевищує цей
рівень: 7.87 % в 2012 р. і 10.61 % в 2013 р. У ті ж роки в 55-річній культурі рівень ушкодження
листя комахами наближається або перевищує 15 %-й рівень: 14.8 % в 2013 р., в 2011 р. –
20.85 % і в 2012 р. – 19.15 %.
Біохімічна характеристика листя багатовікових дерев дуба і 55-річної культури представлені в таблиці 2.
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Таблиця 2. Біохімічна характеристика листя дуба в різних насадженнях (% сухої маси)
Білок (Б)

Гідролізуємі
таніни (ГТ)

Конденсовані
таніни (КТ)

Флавоноїди (ФЛ)

Лісова культура, 2011, 30
в т.ч.: здорові 15
суховершинні 15

7.43 ± 0.10
7.29 ± 0.14
7.57 ± 0.12

1.64 ± 0.07
1.59 ± 0.07
1.69 ± 0.12

0.19 ± 0.01*
0.18 ± 0.014
0.23 ± 0.06

0.50 ± 0.01
0.54 ± 0.05
0.46 ± 0.05

200-300 років, 2012, 16

9.83 ± 0.15*

1.14 ± 0.07*

0.48 ± 0.015*

0.54 ± 0.03

Лісова культура, 2012, 24
в т.ч.: здорові, 11
суховершинні, 13

9.30 ± 0.12*
9.10 ± 0.16
9.54 ± 0.17

1.41 ± 0.07*
1.50 ± 0.13
1.34 ± 0.08

0.24 ± 0.01*
0.23 ± 0.002
0.24 ± 0.003

0.49 ± 0.024
0.51 ± 0.04
0.47 ± 0.036

200-300 років, 2013, 16

9.98 ± 0.23*

2.06 ± 0.08

0.62 ± 0.04*

0.44 ± 0.07

Лісова культура, 2013, 22
в т.ч.: здорові, 12
суховершинні, 10

9.35 ± 0.31*
9.47 ± 0.16
9.23 ± 0.13

2.13 ± 0.14
1.76 ± 0.16*
2.32 ± 0.22*

0.35 ± 0.05*
0.41 ± 0.003*
0.27 ± 0.06*

0.38 ± 0.06
0.46 ± 0.00*
0.27 ± 0.05*

Насадження, рік збору, кількість дерев

*P <0.05.

Біохімічний аналіз показав, що вміст білка в листі багатовікових дерев (при вибірці
з 16 дерев) достовірно відрізняється підвищеним рівнем в порівнянні з листям дерев 55-річної
культури. В 2012 р. перевищення склало 5.7 %, в 2013 р. – 6.7%. Одночасно спостерігається
більш низький рівень вмісту провідної групи вторинних речовин – гідролізуємих танінів – у порівнянні з листям дерев 55-річної культури: в 2012 р. на 23,6 %, і в 2013 р. – на 5 %.
Спрямованість зміни вмісту в листі білку і гідролізуємих танінів, яка спостерігається в деревах, що формувалися на цій території 200-300-років тому, в порівнянні в деревами 55-річної
культури, створеної в 1957 р., добре відповідає матеріалам вивчення впливу зміни клімату на
біохімічні показники дерев дуба звичайного, отриманими в Англії. Експерименти з роздільного впливу підвищеної температури і СО2 показали, що підвищення температури на 2-3 °С знижує концентрацію листового азоту (білка), а збільшення СО2 в атмосфері підвищує загальний
вміст фенольних з’єднань, що зменшує при цьому жорсткість листя. В іншому дослідженні [9]
показано, що зниження азоту і підвищення танінів відбувалося в листі 3-х-літніх дерев дуба
звичайного в умовах підвищених температур і підвищеного СО2. Під час цього, збільшувалася
волокнистість листя, а випробування активності розвитку личинок зимового п’ядуна на листі
дерев з досліду і контролю показало, що для підтримки чисельності і маси личинок зросло
споживання листя в умовах досліду. Тобто, в умовах відповідних змін клімату може вирости
ступінь пошкодження листя личинками листогризучих комах.
Якщо розглядати дерева 55-річної культури як дослідні, тобто ті, що формувалися
в умовах уже зафіксованого підвищеного рівня СО2 в атмосфері і підвищеної температури, то
багатовікові дерева можуть служити контролем, оскільки їх формування відбувалось в доіндустріальну епоху зі зниженими атмосферними показниками. Біохімічні аналізи підтверджують спрямованість кількісних змін рівнів білка і танінів, які спостерігаються з дубом звичайним [9] – тобто в умовах національного парку на тлі багатовікових дерев відзначається
достовірне зниження вмісту білка в листі дерев 55-річної культури та одночасно підвищення
рівня гідролізуємих танінів.
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В згоді з даними експериментів щодо активності розвитку личинок зимового п’ядуна
в умовах підвищених СО2 і температури [9] знаходяться показники пошкодження листя листогризучими комахами обох груп дерев парку, наведеними в т.1. Дійсно, дерева культури дуба,
які ростуть в одному біогенному полі з багатовіковими деревами, помітно більш активно пошкоджуються листогризучими комахами і значно інфіковані борошнистою росою.
Однією з істотних особливостей багатовікового насадження є те, що дерева пройшли тривалий природний відбір і являють собою стабілізовану популяцію дуба звичайного. Молода
культура дуба знаходиться на початковому етапі тривалого життєвого циклу, а поява суховершинних дерев вказує на ймовірне значне зрідження популяції в подальшому і елімінацію з її
складу погано пристосованих дерев.
Визначною пам’яткою національного природного парку «Святі Гори», безумовно, є 600-річне дерево дуба звичайного. Порівняльне біохімічне вивчення листя цього дерева і дерев різного віку було виконано в липні 2009 р. (мал.1).
А

Б

600

300-1

300-2 100-1 100-2

600

300-1

300-2 100-1 100-2

(Вік дерев, років)
Мал. 1А – вміст хлорофілу і білка в листі багатовікових дерев у % до сухої ваги листя;
Мал. 1Б – вміст вторинних речовин в листі тих же дерев.
Позначки: А – хлорофіл (ХЛ); білок (Б). Б – флавоноли (ФЛ); конденсовані таніни (КТ);
гідролізуємі таніни (ГТ).

Діаграма демонструє, що 600-річне дерево значно відрізняється за всіма параметрами від
дерев 300- і 100-річного віку. Вміст хлорофілу і білка в його листі виявився найвищим у порівнянні з іншими проаналізованими деревами. З вторинних метаболітів в листі 600-річного
дерева значно нижче виявився вміст полімеризованих форм фенольних сполук – конденсованих і гідролізуємих танінів. Вміст найбільш сильної за антиоксидантними властивостям групи
речовин флавонолової структури (переважно похідні кверцетину) [7] був вище лише в одному
сторічному дереві – 100-1 (мал. Б).
В цілому, під час порівняння багатовікових дерев частково простежується тенденція до
зниження вмісту азоту (білка) під впливом зростаючого рівня СО2 в атмосфері і потепління
клімату, так як дійсно спостерігається помітно вищий рівень білка саме в листі 600-річного
дерева. Це супроводжується і підвищеним рівнем вмісту хлорофілу (мал. А), що узгоджується
з позитивною кореляцією цих структур в рослинах.
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Також відповідно до тенденції зростання рівня танінів в листі дуба під впливом кліматичних змін [9,7] в даному випадку спостерігається помітно вищий рівень вмісту як конденсованих так і гідролізуємих танінів в листі дерев, які формувалися на 300-500 років пізніше 600-річного дуба (мал. Б).
Таким чином, національний природний парк «Святі Гори» завдяки тому, що тут збереглася велика кількість дерев 200-300-річного віку, зростає унікальне 600-річне дерево, а також
створені на території 55-річні лісові культури дуба, являє собою природну лабораторію, що дозволяє відстежувати вплив на дерева дуба звичайного глобальних кліматичних змін, а саме
підвищення рівня СО2 в атмосфері та загального потепління клімату.
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ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ В ДОНЕЦКОЙ СТЕПИ – ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТЕННЫМ ПОЛЯМ
Территория национального природного парка «Святые Горы», созданного в 1997 году Указом Президента Украины в Донецкой области на площади более 40 тыс. гектаров, согласно
физико-географическому районированию расположена в Степной зоне. В этой зоне каждые
2-3 года наблюдаются сильные засухи, которые могут длиться несколько лет подряд. Периодически лютуют пыльные или черные бури. В отдельные годы из-за сильных засух, суховеев
и пыльных бурь хлеборобам не удается собрать даже посеянные семена. В периоды засух
лесные насаждения – стражи сельскохозяйственных полей – также испытывают стресс от
недостатка почвенной и воздушной влаги, но имея хорошо развитую корневую систему, извлекают влагу из глубоких горизонтов почвы.
Исторические данные свидетельствуют, что катастрофические по своим последствиям засухи наблюдались на каждое столетие в среднем с ХІ по XVII ст. – 8 неурожайных лет,
в ХVIII ст. – 34, в ХIХ ст. – 35, в ХХ ст. – 20 лет.
Старейшие жители Украины еще помнят сильнейший голод после засухи и гибели урожая в 1946 году, остались воспоминания о голоде 1921 года и других подобных событиях.
В приазовских степях Украины за 1952-1977 годы 16 лет были с пыльными бурями, и каждая буря в среднем выносила, по данным ученых, до 350 тонн чернозема с гектара.
В 1960 г. во время пыльной бури, которая охватила 10 южных областей Украины, в т.ч.
и Донецкую область, было повреждено около 1 млн. га озимых посевов, из которых 60 тыс.
га было полностью уничтожены, их пришлось пересевать. Буря принесла убытки на сумму
100 млн. руб. (в ценах 1960 г.). В 1969 году по данным УкрНИИ почвоведения и агрохимии количество почвенной пыли, выдутой во время бури на глубину 25 см, эквивалентно 36 тысячам
га пашни. А всего в 1969 году было уничтожено или сильно повреждено 1,3 млн. га озимых
посевов. Зимой того же года во время бури в Украине пыль была занесена даже в районы
Полесья, Белоруссии и Прибалтики. Во многих местах, незащищенных лесными полосами,
выдувало почву на глубину 5-12 см.
По государственному плану преобразования природы в течение 15 лет (1950-1965 гг.) намечалось заложить защитные леса на площади более 4 млн. га, в т.ч. 697 тыс. га – в Украине.
Были созданы защитные государственные лесные полосы – искусственные, созданные
посевом (в т.ч. аэропосевом) и посадочным способом, для защиты сельскохозяйственных
культур от суховеев и для улучшения климатических и экологических условий.
Увы, этот план не воплотился полностью в жизнь, так как решением Хрущева Н.С. были
значительно сокращены посадки лесных полос на Украине. Многие лесополосы были выру82
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блены, созданные лесозащитные станции ликвидированы. Вследствие этого в 1962-63 годах
произошла экологическая катастрофа, связанная с эрозией почв. В стране разразился продовольственный кризис. Осенью 1963 г. с прилавков магазинов исчезли хлеб и мука, начались
перебои с сахаром. В том же году в результате неурожая и отсутствия резервов в стране, впервые после войны, продав 600 тонн золота из резервов, было закуплено 13 млн. тонн хлеба за
границей.
Лесные полосы в Украине существуют уже около 200 лет. Более 100 лет проводятся в Донецкой области исследования по влиянию лесополос на урожайность сельскохозяйственных
культур и влиянию их на окружающую среду на Мариупольской лесной опытной станции.
Длительный производственный опыт и научные исследования показали, что во время пыльных бурь 1960, 1969 и 1984 годов и засухи 1972 года лесополосы выдержали суровый и бескомпромиссный экзамен, устроенный стихиею. Лесные полосы из дубов и других древесных
пород приняли удар на себя. В хозяйствах, где все поля были защищены лесными полосами,
озимые сохранились полностью, не пострадали даже поля, вспаханные на зябь.
Во время пыльных бурь и засух последних десятилетий подтверждено, что каждый гектар
лесополосы высотой 10 м защищает 25-30 гектаров полей и обеспечивает дополнительный
урожай с каждого гектара 3-4 центнеров зерна.
Полезащитные лесные полосы являются постоянно действующим, дешевым и очень эффективным фактором в защите почв от эрозии и засух, в получении высоких урожаев.
В Париже есть Международное бюро мер и весов, где при постоянной температуре и
влажности под стеклянным колпаком сохраняется как эталон для оценки качества почв один
кубометр чернозема с целинных Воронежских степей.
Считается, что лучшие в мире черноземы – это украинские и российские. До распашки
земель в них было от 8-12 до 13-16 % гумуса – до700 тонн на одном гектаре. Теперь, в лучшем
случае, осталось 3-4 %.
В отделении «Хомутовская степь» Украинского степного природного заповедника, расположенного на юго-востоке Донецкой области, содержание гумуса в целинной степи было
9,2 %, а на полях бывших колхозов, в прошлом лучших землях, всего лишь 2,5-4 %.
На Великоанадольском участке (ныне Мариупольская лесная опытная станция) Докучаевской экспедицией более 125 лет тому назад была создана система полезащитных лесных
полос, что со временем дало возможность приостановить здесь ветровую эрозию почв. На
межполосных полях было 7,5-8,6 % гумуса, в бывших колхозах – 3,5-4,2 %. Кроме того, лесные полосы способствуют повышению уровня грунтовых вод и дополнительно накапливают
до 45 мм влаги, то есть 450 м3 воды на каждом гектаре. Вот почему известный ученый В.В. Докучаев называл лесные полосы «магазинами влаги».
В 60-х годах ХХ ст. особое внимание было уделено созданию государственной лесной полосы «Белгород-Дон» протяженностью 630 км. Эта полоса проходит, в основном, по территории Украины и занимает площадь около 2 тыс. гектаров. Часть этой полосы проходит по
территории национального природного парка «Святые Горы».
Следует еще раз подчеркнуть, что наибольшую пользу приносят лесополосы, если создана
полная их система на значительной территории, а не в одном хозяйстве.
Опыт показывает, что в некоторых случаях зеленый щит отказывает, не дает пользы, подводит аграриев. Дело в том, что одиночные и плотные лесополосы не могут остановить стихию
Сучасний стан та охорона природних комплексів в басейні Сіверського Дінця

83

и спасти посевы от гибели. Один, как говорят, в поле не воин. Одиночные, плотные, неухоженные лесополосы «крадут» снег на полях. Они являются нагромождением снега, который
долго не тает и мешает проведению весенних сельскохозяйственных работ. Во время пыльных
бурь в них и рядом с ними собирается огромное количество мелкозема. На возвращение его
на поля затрачивается много труда и средств.
В настоящее время все бывшие колхозные лесополосы, которые остались без хозяина,
подчинены согласно Лесному кодексу Украины местным советам, у которых нет штатов и
средств их охранять. По данным Краматорской природоохранной прокуратуры лесные полосы
на территории Сергеевского и Андреевского сельских советов, Былбасовского и Черкасского
поселковых советов в настоящее время в значительной степени вырублены (на топливо и другие хозяйственные нужды).
В настоящее время только на территории одного Мирнинского сельского совета Славянского района в защитных лесных насаждениях самовольно срублено более 1000 деревьев,
в результате чего нанесен огромный материальный ущерб государству и природе, разрушена система лесных полос, которые защищали посевы на полях от суховеев, пыльных бурь,
способствовали повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Подобная ситуация
наблюдается и на территории Лиманского района.
Наука и практика показывают, что создание полезащитных лесополос – крайне необходимое мероприятие. Наличие лесополос – показатель уровня культуры земледелия. Для
решения проблемы защиты земли, воды и леса необходим тесный союз агрономов, лесоводов и работников водного хозяйства. Землю следует использовать так, чтобы не нарушать
в ней равновесие. Лес и поле всегда дружат, а люди должны укреплять эту дружбу. Без
лесных бастионов – системы лесозащитных полос – возродить жизнеспособную силу земли
невозможно.
Мы должны передать своим потомкам землю в лучшем состоянии, чем получили ее от
родителей. Любите землю! Любите труд на земле, так как не будет без этого счастья нам и
нашим детям ни на какой планете. Народ наш – вечный, а не временный хозяин на родной
земле, и мы должны делать все добросовестно, с перспективой в будущее.
Зеленый щит на полях – лесные полосы – нужен нам не на 5-10 лет, а навсегда.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД И ИХ СОСТОЯНИЕ
В ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ПРИДОНЦОВЬЯ
Долина реки Северский Донец в среднем его течении расположена в пределах Донецкой
и Луганской областей. Согласно геоботаническому районированию Придонцовье находится
в степной зоне, а северная его часть примыкает к южной лесостепи. Наиболее характерная
черта природных условий данного региона – двухкратное превышение испаряемости над
осадками, что и обусловило преобладание здесь степной растительности.
Некогда богатые степные пространства древней Скифии теперь нарушены выработками
полезных ископаемых или распаханы и уступили место агро- и культурфитоценозам. Значительная хозяйственная освоенность территории, интенсивное развитие промышленности,
высокая плотность населения и очень высокая его урбанизация накладывают свой отпечаток
на природные условия.
Естественная растительность в Придонцовье представлена луговыми, разнотравно-типчаково-ковыльными степями, а также пойменными, надпойменно-террасовыми, водораздельными и байрачными лесами. Лесистость отдельных районов здесь достигает 27 % и более.
Основу водораздельных и байрачных лесов составляют дуб черешчатый и ясень обыкновенный, причем последний нередко преобладает над дубом (Ліси Донеччини, 2015).
Пойменные леса довольно разнообразны по составу и чаще всего представлены дубравами, осокорниками, ивняками и ольшаниками. Расположены дубравы на повышенных участках поймы, здесь вместе с дубом произрастают липа, осина, вяз, груша. В более пониженных
местах представлены осокорники из тополя черного и белого с примесью осины. Черноольховые насаждения расположены вдоль стариц рек и пойменных озер.
Для долины Северского Донца и его левых притоков характерны надпойменно-террасовые леса. Боровые комплексы распространены в районе Изюма, Лимана, Кременной, Станицы
Луганской. Среди сосновых боров здесь на песчаной террасе встречаются березовые и осиновые рощи, приуроченные к микропонижениям.
Всего в природных условиях Придонцовья произрастает 104 вида деревьев и кустарников
(Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985). Из них 35 видов находят широкое применение при создании
городских санитарно-защитных насаждений со значительным привлечением интродуцированных видов деревьев и кустарников (Поляков, 1998; Поляков, Суслова, Нецветов, 2012).
В результате интенсивной хозяйственной деятельности первичные природные ландшафты коренным образом преобразованы или полностью заменены антропогенными. При этом
техногенез обусловил возникновение специфической среды для произрастания растений.
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В сложных условиях, связанных с загрязнением атмосферы, уплотнением почвы, трансформацией водного, воздушного и минерального питания произрастают растения в городских
и пригородных защитно-декоративных насаждениях. Однако высокий уровень плодородия
почв черноземного типа почвообразования и высокая теплообеспеченность региона позволяют выращивать здесь значительное количество видов деревьев и кустарников.
Городские насаждения и зеленые зоны городов в Придонцовье сосредоточены преимущественно в Изюме, Святогорье, Лимане, Славянске, Кременной, Станице Луганской. Из них
наиболее показательны по видовому разнообразию насаждения городского парка и центрального сквера на Соборной площади в г. Славянск. В результате детальной инвентаризации насаждений, проведенной в 2016 году, установлено, что здесь сосредоточено основное видовое
разнообразие культивируемых видов деревьев и кустарников, их садовых форм и культиваров. Всего выявлено 120 таксонов, представляющих как аборигенную, так и мировую дендрофлору. За исключением лесных массивов Pinus sylvestris L. и P. pallasiana D.Don в Славянском
парке хвойные древесные породы составляют 10 % от всех произрастающих в нем растений.
Широко представлены различные виды Juniperus (J. sabina L., J. communis, J. squamata Lamb.,
J. virginiana L.) – 29 % от общего количества хвойных. Причем Juniperus sabina встречается
повсеместно в группах и ландшафтных композициях. Platycladus orientalis (L.) Franco также
широко распространен, его участие в насаждениях составляет 20 %. Отмечено значительное
количество Picea pungens Engelm. и ее декоративных форм (до 20 %). Значительно меньше выявлено Thuja occidentalis L. (1-2 %), хотя по устойчивости и декоративности в данных условиях
культивары этого вида нередко превосходят Platycladus orientalis. Небольшим количеством,
а иногда единичными деревьями представлены Larix sibirica Ledeb., Picea abies (L.) Karst.,
P. glauca (Moench) Voss, Pinus strobus L., Thuja plicata L.
Из лиственных древесных пород в городских насаждениях преобладают различные виды
Acer (в целом 15 %, а отдельные виды от 1 % до 7 %) – Acer platanoides L., A. platanoides f.
globosa, A. pseudoplatanus L., A. negundo L., A. saccharinum L., A. cаmpestre L., изредка встречается A. tataricum L. Отмечена тенденция снижения доли участия в составе уличных насаждений
A. negundo до 3-4% в то время, как еще в недалеком прошлом он почти повсеместно преобладал.
Значительным количеством видов представлен род Populus L. Самым репрезентативным
из них является Populus simonii Carriere. Его участие в составе насаждений достигает 6-7 %,
хотя в последние годы этот показатель стремительно снижается ввиду удаления перестойных
и усыхающих деревьев, в то время как при создании новых насаждений этот вид практически не используется из-за отсутствия посадочного материала. Широко распространены также
P. piramidalis Rozier, P. х сanadensis Moench, P. balsamifera L.
В последние два десятилетия городские насаждения существенно пополнены Tilia cordata
Mill., T. tomentosa Moench. В ряде парков и бульваров их участие достигает 15-20 %. В этом
отношении им существенно уступает такая широко распространенная древесная порода, как
Betula pendula Roth., репрезентативность которой составляет 5-7 %. Aesculus hippocastanum L.
давно занимает одно из ведущих мест в зеленом строительстве городов Придонцовья,
а доля его участия достигает 10-12 %. В составе городских насаждений выявлены Robinia
pseudoacacia L., Morus alba L., Salix alba L., S. alba L. f. pendula C.K. Schneid., Fraxinus excelsior L.,
F. lanceolata Borkh., Sorbus aucuparia L., S. intermedia (Ehrh.) Pers., Malus niedzwetzkyana Dieck.,
M. domestica L., Juglans regia L., Gleditchia triacantos L., Armeniaca vulgaris L.
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Значительное количество видов представлено ограниченным количеством растений Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Catalpa bignonioides Walt., Padus avium Mill., Platanus×acerifolia
(Aiton) Willd., Quercus rubra L., Salix pentandra L. и др.
Из кустарников наиболее представлены культивары роз в различных типах посадок – на
клумбах, в группах, бордюрах. Они составляют от 5 до 8 % от общего количества культивируемых декоративных кустарников в городских насаждениях. В различных композициях и живых
изгородях преобладают Ligustrum vulgare L. (5-8 %), Spiraea ×vanhouttei (Briot) Zab. (4-6 %).
Часто встречаются Amorpha fruticosa L., Berberis vulgaris L. и различные его формы, Cornus
alba L., Forsythia europaea Deg. et Bald., Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt., Paeonia arborea Donn.,
Philadelphus coronarius L., Symphoricarpos albus (L.) Blake., Syringa vulgaris L. Их участие не
превышает 1-1,5 %. Редко встречаются Tamarix ramosissima Ladeb., Hippophaë rhamnoides L.,
Crataegus sanguinea Pall., Buxus sempervirens L.
В возрастной структуре городских насаждений деревья в возрасте 10-25 лет составляют
15-20 %; 25-40-лет – 22-45 %; больше 40 лет – 15-35 %. Состояние древесных растений на
урбанизированных территориях зависит от биоэкологических особенностей культивируемых
видов и их соответствия местным природным условиям, а поэтому обусловлено правильным
подбором ассортимента деревьев и кустарников для тех или иных насаждений. Весьма существенное влияние на состояние и устойчивость насаждений оказывает также своевременное
проведение необходимых агротехнических приемов. Оценка состояния древесных растений
в городских насаждениях показывает, что хвойные деревья и кустарники лучше приспособлены к данным условиям по сравнению с лиственными. Хорошее состояние отмечено у 95 %,
а у лиственных лишь 3 %. Удовлетворительное состояние у хвойных соответствует 5 % растений, а у лиственных – 84 %. Среди хвойных в неудовлетворительном состоянии выявлены
единичные растения, а среди лиственных – до 13%.
На состояние растений оказывает влияние и их возраст. Большинство древесных пород
к 20-30 годам достигают кульминации в росте и развитии, имеют хорошее или удовлетворительное состояние. Затем наступает период спада в росте, наблюдается раннее старение и отмирание деревьев. Долговечность древесных растений в жестких лесорастительных условиях
степи значительно сокращается, а в условиях урбанизированной среды процесс старения еще
усиливается. Поэтому в городских насаждениях большинство деревьев доживает до 50-60 лет.
Деревьев в возрасте свыше 60 лет отмечено лишь 4 %. Раннее усыхание наблюдается у Betula
pendula, Tilia cordata и различных видов Populus, Sorbus. Уже в возрасте 25-30 лет они нередко
начинают суховершинить. Недостаточной долговечностью отличается и широко распространенная Picea pungens. В возрасте 30-40 лет у нее заметно снижается прирост и появляются
признаки старения. В более благоприятных микроклиматических условиях и при достаточном
увлажнении почвы деревья могут доживать до 100 и более лет. Это такие древесные породы
как Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Ulmus laevis Pall., Gledichia triacantos.
Кустарники в городских насаждениях менее долговечны, большинство из них доживают до 15-20 лет, но благодаря способности к вегетативному возобновлению и разрастанию
продолжительность их жизни может быть увеличена в несколько раз. После отмирания
материнских растений успешно восстанавливаются Rosa canina L., Ligustrum vulgare L.,
Sorbaria sorbifolia L., Cornus alba L., Spiraea ×vanhouttei (Briot) Zab., Cotoneaster horizontalis
Dcne. и другие.
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Формирование устойчивых и долговечных защитно-декоративных насаждений на урбанизированных территориях предполагает оптимизацию их видового состава, использование
наиболее перспективных видов. Дендрологические ресурсы в данном регионе следует увеличить до 350 видов и форм с тем, чтобы обеспечить достаточное видовое разнообразие для
различных условий произрастания и насаждений различного целевого назначения (Поляков,
2009).
Фитоценозы древесных растений являются наиболее устойчивыми, если составляющие
их виды представлены 5%. В таких насаждениях отсутствуют недостатки монокультуры и
каждый вид представлен достаточным количеством особей, обеспечивающих устойчивость
сообщества. В городских насаждениях Придонцовья необходимо шире использовать такие
ценные виды как Larix japonica A. Murr. non Carriere, Abies concolor, Juglans nigra L., Corylus
colurna L., Aesculus hippocastanum L. x A. pavia L. (таблица 1).
Зеленые насаждения в городских условиях находятся под постоянной антропогенной нагрузкой, поэтому крайне важно тщательно подбирать и культивировать наиболее устойчивые и долговечные аборигенные и инорайонные виды древесных пород. При выращивании
защитно-декоративных насаждений на урбанизированных территориях в степных условиях
в результате взаимодействия со средой древесные растения проявляют известную пластичность – снижение высоты роста, нередко появляется многоствольность, происходит ускоренное развитие, снижение продуктивности камбия и раннее старение деревьев. Эти особенности
роста деревьев в жестких условиях произрастания надо учитывать как при формировании, так
и при содержании защитно-декоративных насаждений.
Таблица 1. Наиболее перспективные виды деревьев и кустарников для городских насаждений
в Придонцовье
Вид, форма, культивар
1
Picea asperata Masters
Larix japonica Ledeb.
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
Abies concolor Lindl. et Gordon
Pinus sylvestris L. f. piramidalis
Pinus mugo Turra
Taxus baccata L.
Thuja occidentalis L. ‘Smaragd’
Th. occidentalis L. ‘Globosa’
Thuja plicata L.
Juniperus virginiana L.
J. horizontalis Moench
Carpinus betulus L.
Pyrus communis L.
Quercus rubra L.
Q. robur L. f. piramidalis
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аллеи
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Рекомендуется для создания
живые
солитеры
группы
рощи
изгороди
3
4
5
6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

массивы
7
+
+
+
-
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Вид, форма, культивар
1
Salix pentandra L.
Aesculus hippocastanum L. x A. pavia L.
Acer campestre L. ‘Compactum’
Acer platanoides L. ‘Crimson King’
Magnolia kobus DC.
M. liliiflora Desr.
Corylus colurna L.
Tilia tomentosa Moench
Juglans nigra L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz.
S. intermedia (Ehrh.) Pers.
Populus alba L.
Malus niedzwetzkyana Dieck.
Fraxinus excelsior L. ‘Compacta’
Crataegus submolis L.
Amelanchier ovalis Medik.
Cotoneaster horizontalis Dcne.
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
Mespilus germanica L.
Paeonia arborea Donn.

аллеи
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Рекомендуется для создания
живые
солитеры
группы
рощи
изгороди
3
4
5
6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

массивы
7
+
+
+
+
+
-

Использованная литература

1. Кондратюк Е.Н. Бурда Р.И., Остапко В.М. Конспект флоры юго-востока Украины. – Киев: Наук. думка, 1985. – 272 с.
2. Ліси Донеччини: науково-інформаційний довідник. – Луцьк: Ініціал, 2015. – 400 с.
3. Поляков О.К. Використання дендрологічних ресурсів Донбасу в системі фітооптимізації техногенного
середовища // Укр. ботан. журн. – 1998. – Т. 55, № 4. – С. 417–421.
4. Поляков А.К. Интродукция древесных растений в условиях техногенной среды. – Донецк: Ноулидж,
2009. – 268 с.
5. Поляков А.К., Суслова Е.П., Нецветов М.В. Дендрофлора урбанизированных территорий Донбасса /
Інтродукція та досвід паркобудівництва в степовій зоні України: Матер. міжнар. наук. конф., присв.
125-річчю дендрологічного парку «Асканія-Нова» (Асканія-Нова, 23 – 25 трав. 2012 р.). Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова». – 2012. – Том 14. – С. 397−399.

Сучасний стан та охорона природних комплексів в басейні Сіверського Дінця

89

90

Сучасний стан та охорона природних комплексів в басейні Сіверського Дінця

Розділ 3.

Дослідження
тваринного світу

Сучасний стан та охорона природних комплексів в басейні Сіверського Дінця // Мат. наук.-практ. конф.
з нагоди 20-річчя створення національного природного парку «Святі Гори» (21-22 вересня 2017 року) /
Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 5. – Святогірськ, 2017. – С.93-93.

Банік Михайло Вікторович1,
Яцюк Єгор Олександрович2
Науково-дослідний інститут біології,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022; mikbanik@ukr.net
2
Музей природи, Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна, вул. Трінклера, 8, м. Харків, 61022
1

Попередні результати робіт за програмою
«Атлас гніздових птахів європи-2»
у харківській області у 2016-2017 рр.
Вступ
У 2015-2017 рр. українські орнітологи і аматори під егідою Товариства охорони птахів
України (ТОП України) брали участь у збиранні даних за програмою «Атлас гніздових птахів
Європи-2». Це другий загальноєвропейський проект зі створення зведення щодо поширення
і чисельності птахів, який здійснюється під егідою Європейського комітету по обліках птахів
(EBCC, European Bird Census Council) (Keller, 2013). Польові роботи зі збирання матеріалів для
«Атласу гніздових птахів Європи-2» охоплювали п’ятирічний період, з 2013 до 2017 рр. Перший такий проект був виконаний 30 років тому, наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років,
і його результатом постало унікальне видання – Атлас гніздових птахів Європи (Hagemeijer,
Blair, 1997). Одночасне картування поширення і чисельності кожного виду птахів в Атласі дає
змогу наочно виявити дійсну структуру його ареалу, охарактеризувати сучасний стан границь
поширення, сформулювати гіпотези про джерела динаміки ареалу тощо. Суттєві зміни, що
сталися за 30 років після завершення робіт над першим атласним проектом на тлі перетворень
ландшафтів і глобального потепління, були поштовхом до започаткування проекту другого Європейського атласу гніздових птахів (Keller, 2013).
Дані з поширення та чисельності птахів в обох європейських атласних проектах збиралися для квадратів 50×50 км системи координат універсальної поперечної проекції Меркатора
(UTM, Universal Transverse Mercator). Ця ж сітка використовується і для картування поширення і чисельності гніздових видів. Проте обсяги інформації, на основі яких отримують оцінки
чисельності виду в кожному квадраті, є різними для різних країн. У багатьох країнах Європи
складені і періодично оновлюються національні атласи на основі щільнішої сітки, наприклад,
10×10 км. Тому оцінки чисельності для квадратів 50×50 км ґрунтуються на таких достатньо повних за просторовим охопленням даних. В інших країнах, зокрема, в Україні, бракує досвідчених аматорів, які б могли забезпечити адекватне покриття величезної території (Keller, 2013).
Саме тому другий атласний проект суттєво відрізняється від першого. У ньому запропоноване
застосування нової методики збирання даних з поширення птахів у квадратах щільнішої сітки
(10×10 км), які використовуватимуться для моделювання поширення (Herrando et al., 2013).
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Отримані дані дозволять створити мапи із кращою роздільною здатністю, які відображатимуть
ймовірність перебування того чи іншого виду у квадратах 10×10 км. На них присутність видів
у тих районах, що не охоплені обліками, висновуватиметься за даними по квадратах 10×10 км,
які будуть обстежені. Мапи, що їх отримають з використанням моделювання, не підміняють ті, які
складатимуться на основі традиційних даних, а будуть подані в атласі окремо. Нова методика дозволяє пом’якшити гостроту проблеми неповного охоплення території у певних регіонах і країнах.
Короткі результати її використання на теренах Харківської області викладені нижче.
Матеріал та методи
Нова методика збирання додаткових даних склала основу проведення робіт за проектом
«Атлас гніздових птахів Європи-2» в Україні у 2015-17 рр. Вона полягає в отриманні списків
видів для вибіркового числа квадратів сітки 10×10 км в межах кожного з основних квадратів
сітки 50×50 км. Для цього у квадраті 10×10 км закладають маршрут, що проходить крізь найтиповіші біотопи, за можливістю, із врахуванням частки їх участі у цьому квадраті. На маршруті
впродовж фіксованого проміжку часу (зазвичай, 120 хвилин) враховують всі види птахів, крім
тих, що є вочевидь пролітними або такими, що тільки літують, але не гніздяться. Проводять
обліки вже після того, як на місцях гніздування з’являться ті види, що прилітають найпізніше
(Herrando et al., 2013). Методика дає змогу отримувати об’єктивні дані щодо поширення і відносної численності більшості звичайних видів птахів, які згодом можуть слугувати основою
для моделювання їх поширення (Herrando et al., 2013).
У Харківській області у 2016-17 рр. згадана методика була використана для обстеження
34 квадратів 10×10 км, що розташовані більш-менш рівномірно по її території. В усіх випадках обстеження тривало 120 хвилин, за виключенням одного квадрату, де проміжок часу був
меншим (90 хвилин). Результати робіт дають змогу коротко охарактеризувати сучасний стан
гніздової фауни птахів регіону.
Результати та їх обговорення
Кількість гніздових видів птахів, що їх реєстрували у стандартному обліку у квадраті
10×10 км, складала від 32 до 67, у середньому, 48 видів. Усього під час таких обліків було виявлено 133 види або 72,3 % від загального списку гніздових птахів області (184 види). Слід додати, що до останнього включено види, гніздування яких в області реєструвалося одноразово
(червонодзьоба чернь Netta rufina) або тільки припускається на основі зустрічей у гніздовий час
(білоока чернь Aythya nyroca), а також види, які, ймовірно, за останні десятиліття припинили
гніздування на території області (наприклад, коротконогий яструб Accipiter brevipes, кібчик Falco
vespertinus тощо). Тому кількість видів, що були зареєстровані впродовж стандартних обліків у
2016-17 рр., у дійсності є достатньо високою і становить щонайменше три чверті від тих, що
достовірно гніздяться на цей час у Харківській області. Відомості, що були отримані на основі
стандартних обліків, добре відбивають сучасний стан фауни птахів Харківської області.
За результатами стандартних обліків у 2016-17 рр. можна обґрунтовано судити про те, які
види птахів є наразі найбільш поширеними і звичайними на території Харківської області. Зокрема, 4 види були зареєстровані в усіх 34 квадратах: це велика синиця (Parus major), зяблик
(Fringilla coelebs), зеленяк (Chloris chloris) і щиглик (Carduelis carduelis). Звертає на себе увагу,
що все це види, які пов’язані із деревними насадженнями різних типів (всі варіанти лісів, парки,
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лісосмуги тощо), а також певною мірою толерують присутність людини поблизу місць свого гніздування і тому охоче гніздяться у межах населених пунктів. Із дуже високою долею ймовірності
можна стверджувати, що так само рівномірно розподілені на території області, щонайменше, іще
10 видів птахів, які були зареєстровані у 30 та більше квадратах: зозуля (Cuculus canorus), сільська ластівка (Hirundo rustica), біла плиска (Motacilla alba), терновий сорокопуд (Lanius collurio),
вивільга (Oriolus oriolus), звичайний шпак (Sturnus vulgaris), чорний (Turdus merula) і співочий
(T. philomelos) дрозди, польовий горобець (Passer montanus) і звичайна вівсянка (Emberiza
citrinella). Серед цієї групи також переважають птахи, що пов’язані у своєму поширенні із різноманітними лісовими та похідними від них біотопами, а 4 види (сільська ластівка, біла плиска,
звичайний шпак і польовий горобець) постійно гніздяться у населених пунктах.
Серед негоробиних птахів, окрім зозулі, найпоширенішими виявилися 10 видів (виявлені
у 15 та більше квадратах): це сіра чапля (Ardea cinerea), очеретяний лунь (Circus aeruginosus),
звичайний канюк (Buteo buteo), звичайна горлиця (Streptopelia turtur), чорний серпокрилець
(Apus apus), бджолоїдка (Merops apiaster), одуд (Upupa epops), крутиголовка (Jynx torquilla),
звичайний (Dendrocopos major) і сирійський (D. syriacus) дятли. За рівномірністю свого розподілу ці види наближаються до багатьох звичайних видів горобиних птахів. Звертає на себе
увагу поширеність у Харківській області звичайної горлиці, – виду, чисельність якого стрімко
падає в межах всього ареалу, з-за чого у 2015 році за експертними оцінками Міжнародного
Союзу Охорони Природи він отримав статус «уразливий» (vulnerable) у світовому масштабі.
Дані робіт за проектом другого європейського атласу підтверджують поточну тенденцію критичного скорочення чисельності та області поширення одних видів (чайка Vanellus
vanellus, лучний щеврик Anthus pratensis, грак Corvus frugilegus) і виразне розширення ареалу
і зростання чисельності інших (фазан Phasianus colchicus, голуб-синяк Columba oenas).
У ході стандартних обліків у квадратах 10×10 км у 2016-17 рр. не зареєстровано багато видів денних хижих птахів, пастушків і куликів, незважаючи те, що є достовірні відомості про їх
гніздування на території Харківської області в останні роки. Причини цього полягають у низькій
чисельності і дисперсному розподілі одних та у труднощах виявлення інших, більш звичайних видів. З тих видів, які попри свою поширеність на території області не були знайдені під
час стандартних обліків, слід окремо назвати пастушка (Rallus aquaticus), малого погонича
(Porzana parva) і дрімлюгу (Caprimulgus europaeus), що вочевидь пов’язане із типом добової
активності цих видів (діяльні, переважно, у сутінках).
Отримані у 2016-17 рр. в ході робіт за програмою «Атлас гніздових птахів Європи-2» дані є
дуже важливими для визначення сучасного стану гніздової фауни птахів Харківської області.
Вони можуть бути використані для оцінки відносної чисельності і поширеності в області різних видів в межах окремих систематичних груп, для виявлення особливостей просторового
розподілу окремих видів і оцінки значущості деяких частин області для їх збереження, для
моделювання розповсюдження певних видів тощо.
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ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОГАРЯ (TADORNA FERRUGINEA)
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ.
В последние годы численность огаря на территории Донецкой области имеет тенденцию
к увеличению. Особенно заметно это стало в 2011-2012 годах, когда случаи гнездования перестали носить единичный характер. В этот период выводки были отмечены в большинстве
мест, где до этого в гнездовой период происходили встречи только взрослых особей. Следует
отметить и тот факт, что в некоторых точках, где в предыдущих годах отмечались выводки,
в 2013 году таковые отсутствовали. Тем не менее, расселение огаря на территории Донецкой
области продолжается, о чём свидетельствуют и встречи выводков в новых местах, и встречи
взрослых птиц там, где до этого они не отмечались.
С марта по август 2013 года проводились наблюдения, целью которых был мониторинг
ситуации с гнездованием огаря на северо-западе Донецкой области. Исследованиями были
полностью охвачены Лиманский, Славянский, Александровский и Добропольский
районы, частично были охвачены Константиновский и Бахмутский районы. (Рис.1)
Мониторинг осуществлялся путём визуального наблюдения за расположенными на
этой территории водоёмами, сбором опросных
данных от арендаторов и сторожей, а так же
адресной проверкой наличия выводков в тех
местах, где они фиксировались до этого.
При обследовании территории, передвижение между водоёмами осуществлялось
на автомобиле. Из средств визуального наблюдения были использованы бинокль БПЦ
12*40 и труба 15-45*60.
В общей сложности было обследовано
111 водоёмов различного происхождения и
назначения, среди которых и пруды крупных
рыбхозов, и небольшие пруды, находящиеся в собственности частных арендаторов,
озёра и отстойники. Из наиболее крупных
обследованных водоёмов можно выделить Рис.1. Карта района исследований, проводипруды Славянского рыбхоза, протянувшиеся мых в 2013 году.
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на северо-запад от Славянска; пруды Краснолиманского рыбхоза, расположенные к северу
от г. Кировск; Краматорское водохранилище и систему рыборазводных прудов «Донрыбкомбината», расположенные восточнее и западнее н.п. Александровка. Каждая из вышеперечисленных систем представляет собой совокупность прудов с площадью водного зеркала
каждого более 100 га, разделённых между собой дамбами. Как правило, рядом с основными
прудами расположены так называемые «маточники» – гораздо меньшие по своему размеру
водоёмы правильной прямоугольной формы.
Назначение данных водоемов сводится к разведению и выращиванию рыбы (карп, толстолобик, белый амур) в промышленных объёмах, а это сильно ограничивает или полностью
исключает использование их в целях рекреации, любительского лова рыбы и иных видов
деятельности. Как следствие фактор беспокойства со стороны человека в гнездовой период
на этих территориях минимален. Берега прудов, как правило, плотно зарастают тростником
(Phragmites commúnis), который на протяжении большей части береговой линии сильно затрудняет свободный доступ к воде. Исключение составляют дамбы и участки, на которых проводится чистка берега.
Отдельно расположенные пруды, находящиеся в собственности частных арендаторов, как
правило, занимают днища балок и образованы путём возведения дамбы через русло небольших и, зачастую, сезонных ручьёв. Берега таких водоёмов покрыты невысокой травянистой
растительностью и часто используются для выпаса и водопоя домашних животных. Глубина
и площадь таких прудов незначительна, а фактор беспокойства определяется теми целями,
в которых его использует арендатор, но, в общем, является выше, чем на крупных прудах рыборазводных хозяйств.
Незначительную часть из всей совокупности водоемов занимают отстойники, расположение которых привязано к населённым пунктам или промышленным предприятиям.
Первые встречи огаря в районе наблюдений пришлись на начало апреля. В это время были
отмечены встречи, как отдельных пар, так и групп с разным количеством птиц. 13.04.2013 на
одном из прудов Краснолиманского рыбхоза, севернее н.п. Ивановка, отмечена группа огарей
из 22 особей, держащихся вместе. 20.04.2013 на пруду, расположенном на северной окраине
н.п. Новосёловка Лиманского района, отмечена группа из 12 птиц, держащихся вместе среди
скопления свиязей (Anas penelope), гоголей (Bucephala clangula) и чирков-трескунков (Anas
querquedula), т.е. видов, являющихся для данной местности пролётными.
Первые встречи выводков пришлись на вторую декаду мая, при этом размер пуховичков
в этот период визуально можно было оценить в кулак взрослого человека.
Распределение огаря в гнездовой период 2013 года выглядело следующим образом:
Лиманский район. Обследовано 23 водоёма, большую часть которых составляют системы
рыборазводных прудов у н.п. Новосёловка и Карповка, а также сеть прудов Краснолиманского
рыбхоза, расположенных к северу от н.п. Кировск. На территории р-на отмечено гнездование 4 пар с количеством птенцов в выводках – 9, 7, 10 и 12 особей. Один выводок отмечен
в северной части прудов у н.п. Карповка, и 3 выводка отмечены на прудах Краснолиманского
рыбхоза. В гнездовой период на территории района были отмечены 3 пары взрослых птиц без
выводков и две холостые особи.
Славянский район. Обследовано 34 водоёма, большую часть из которых составляют крупные системы рыборазводных прудов Краматорского водохранилища и Славянского рыбхоза.
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На территории района отмечено 2 пары с выводками. Количество птенцов в выводке составляло 5 и 12 штук. Обе встречи приурочены к прудам Славянского рыбхоза. Без выводков в гнездовой период отмечено 4 пары и одна взрослая холостая особь.
Александровский район. Обследовано 33 водоёма, большую часть из которых занимает
система рыборазводных прудов Донрыбкомбината у н.п. Александровка и Яковлевка. Именно
на территории этого района отмечено максимальное количество выводков (n=13), 3 из которых являлись сдвоенными, что было хорошо заметно, так как группы птенцов держались
друг от друга обособленно, хотя и на незначительном расстоянии. Сами встречи выглядели
следующим образом:
-- Пара с 5-тью птенцами на пруду возле Новоалександровки;
-- Пара с 10-тью птенцами на пруду возле Староварваровки;
-- Пара со сдвоенным выводком из 6 и 9 птенцов возле Яковлевки;
-- Пара со сдвоенным выводком из 6 и 7 птенцов возле Яковлевки;
-- Самка ad. с 3-мя птенцами на пруду-маточнике близ Михайловки. Выводок в этом месте
отмечен впервые. Это же подтвердили и опросные данные от сторожей, которые до этого
огаря здесь не встречали;
-- Самец ad. с 7-мью птенцами отмечен в самом начале Самарских прудов. В этом месте выводок отмечен впервые;
-- Пара с 7-мью птенцами на Самарских прудах;
-- Пара с 4-мя птенцами на Самарских прудах;
-- Пара со сдвоенным выводком из 6 и 8 птенцов на пруду возле н.п. Зелёный брод;
-- Пара с 11-тью птенцами на пруду возле Очеретино.
-- Без выводка на территории района в гнездовой период отмечена одна пара.
Добропольский район. Обследовано 8 водоёмов. Все они представлены отдельно расположенными прудами и отстойниками, находящимися, как правило, в частной собственности и
использующимися в целях рекреации (любительская рыбная ловля, пляжный отдых, пикники
и т.д.). В течение года ни выводков, ни взрослых огарей на территории района не отмечено,
хотя на самой границе Славянского и Добропольского районов по опросным данным взрослые
птицы этого вида появляются весной уже на протяжении 3 лет, держатся какое-то время, и
улетают в июне-июле. По информации, полученной от арендаторов прудов, на остальной части
района люди не знают такую птицу.
Константиновский район. Обследовано 11 водоёмов, представленных разными по размеру
прудами и отстойниками. Из них наиболее крупными являются каскады прудов, расположенные северо-западнее н.п. Русин Яр и восточнее г. Константиновка. Ни выводков, ни взрослых
птиц на этих водоёмах отмечено не было. Опросные данные от арендаторов и сторожей показывают, что в предыдущие годы огаря они здесь ни разу не встречали. По информации,
полученной от Скубака Е.Н., на отстойнике возле г. Константиновки в 2013 году отмечено гнездование пары огарей с 11 птенцами в выводке.
Артёмовский район. Обследовано 6 водоёмов, в их числе Мироновское водохранилище,
расположенное в юго-восточной части района, и 4 пруда к северо-востоку от г. Северск. На
обследуемой территории огари отмечены не были.
Таким образом, из 21-го отмеченного на обследованной территории выводка – 17 случаев
приурочены к водоёмам, которые находятся в той или иной системе крупных рыборазводных
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Рис. 2. Места встреч выводков и структура их расположения в привязке к водоёмам.

прудов. В 3-х случаях выводки отмечены на некрупных отдельно расположенных прудах и
один выводок зафиксирован на отстойнике близ населённого пункта. (Рис.2).
В общей сложности в 2013 году обнаружено 6 новых водоемов с выводками огаря (4 в Лиманском районе и 2 в Александровском). В одном случае на территории Лиманского р-на выводок не был отмечен там, где был в предыдущем году. А в Александровском районе вместо
строенного выводка из 27 птенцов отмеченного годом ранее, отмечен выводок одной пары
из 10 птенцов. В двух случаях вместе с выводком находилась только одна взрослая птица,
причём в одном случае выводок был неполным (3 птенца).
Таким образом, наибольшее количество выводков и наименьшее количество пар без выводков отмечено на территории Александровского района. На территории расположенного
южнее Добропольского района выводки не отмечены, более того здесь в течение года отсутствуют даже взрослые огари.
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ТИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ГНЕЗД ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ
НА ДЕРЕВЬЯХ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Исследования гнездования дневных хищных птиц проводились в полевые сезоны 19992013 гг. Отдельные данные были получены в результате исследований 1994-1996 гг. Материалы
для данной работы собирались преимущественно в северной части Донецкой области (Александровский, Бахмутский, Славянский, Лиманский и Добропольский районы) и на приграничных
территориях Харьковской и Луганской областей. Целевые экспедиционные выезды совершались
в Шахтерский, Амвросиевский и Мангушский районы. Эпизодические однодневные экскурсии
были проложены в Ясиноватский и Покровский районы. Обследовались лесные массивы как
искусственного, так и природного происхождения, лесополосы и отдельно стоящие деревья
в открытых ландшафтах. Были осмотрены крупные плакорные лесные массивы области – Теплинский, Краснопольский и Маяцкий леса, байрачные леса вблизи г. Краматорска, г. Славянска, г. Часов-Яр, пос. Рай-Александровка и Сергеевка Славянского района, лесополосы и лесные
массивы неполосной структуры в Александровском, Добропольском, Константиновском и Бахмутском районах. Также обследованы пойменные и сосновые леса в долине р. Северский Донец.
При этом особое внимание, в межсезонье (октябрь-март) уделялось поиску гнезд, потенциально
принадлежащих хищным птицам, с последующим их осмотром в гнездовой период. Места находок гнезд наносились на топографическую карту с максимальной степенью точности, значительная их часть была привязана к топографической основе с помощью GPS-навигатора. Общая
протяженность пеших маршрутов составила 2864,3 км. За весь период исследований было найдено и повторно осмотрено 306 гнезд дневных хищных птиц или потенциально принадлежавших представителям этого отряда. Некоторые гнезда осматривались на протяжении нескольких
лет с обязательным определением видовой принадлежности хозяина. При нахождении гнезда
непременно снимались основные промеры, определялась древесная порода, на которой располагалось гнездо, и производилось его фотографирование. Фотоматериал впоследствии детально
изучался. В программе QuantumGIS фотографии гнезд привязывались к мерной сетке и обводились основные контуры ветвей дерева и гнездовой постройки.
На основании фотографий 107 гнезд, которые были заняты обыкновенным осоедом (Pernis
apivorus (Linnaeus, 1758)), черным коршуном (Milvus migrans (Boddaert, 1783)), тетеревятником (Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)), перепелятником (Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)), курганником (Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)), обыкновенным канюком (Buteo buteo (Linnaeus,
1758)), орлом-карликом (Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)) и орланом-белохвостом (Haliaetus
albicilla (Linnaeus, 1758)), нами было выделено и описано 6 типов устройства гнезд на деревьях для дневных хищных птиц:
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Бокаловидный. Гнездо размещается между ветвей первого порядка и ветви продолжения. Ветви визуально не отличаются друг от друга, имея приблизительно одинаковый диаметр. Таких ветвей обязательно бывает не менее трех. Гнездо крепится к скелетным ветвям
дерева или лежит на них, как на вертикальных опорах. Чаще всего такие гнезда располагаются в верхней части кроны. Такой тип размещения гнезд встречается у всех вышеуказанных
видов дневных хищных птиц и является наиболее распространенным.
Чашеобразный. Гнездо помещается в горизонтальной нише, образованной 3-4 скелетными ветвями первого порядка и стволом дерева. Ствол и ветви в месте расположения
гнезда имеют поперечный диаметр не менее 15 см. Ствол не выделяется среди скелетных
ветвей поперечным диаметром. Часто гнездо, размещенное таким образом, скрывается
стволом и скелетными ветвями. Основной опорой для гнезда служат не сами ветви и ствол
дерева, а горизонтальная ниша, образованная в месте соединения ветвей и ствола. Ветви
и ствол охватывают гнездо по бокам и дополнительно фиксируют его. В данном случае,
гнездо размещается чаще всего в нижней части кроны, сразу за штамбом. Представленный
тип размещения гнезд встречается у тетеревятника, курганника, обыкновенного канюка и
орла-карлика.
Седлообразный. Гнездо размещается между стволом дерева и толстой скелетной ветвью
первого порядка, которая визуально не отличается от основного ствола дерева. Изогнутый
ствол и ветвь первого порядка отходят от штамба под тупым углом, образуя «рогатку». Опорой для гнезда служит ниша между стволом и скелетной ветвью («седло»). Часто, гнездо
дополнительно поддерживается жировыми побегами (волчками), либо сухими сучками,
расположенными в горизонтальной плоскости перпендикулярно стволу и скелетной ветви.
Размещают гнезда подобным образом тетеревятник, перепелятник, обыкновенный канюк и
орел-карлик.
Креслообразный. Гнездо размещается в кроне, прилегая к хорошо визуально выраженному стволу дерева (центральному проводнику), и поддерживается ветвями первого порядка
(не менее двух) меньшего диаметра. Дополнительно гнездо может фиксироваться жировыми
побегами (волчками). Основной ствол дерева в месте расположения гнезда часто имеет характерный изгиб. Такое устройство гнезд отмечено у черного коршуна, тетеревятника, обыкновенного канюка, орла-карлика, орлана-белохвоста.
Ложеобразный. Гнездо опирается своим основанием на ствол или скелетную ветвь первого порядка, отходящую от ствола в нижней части кроны, либо лежит своим основанием на
двух или трех ветвях второго порядка. В месте размещения гнезда ствол или ветви лежат
в горизонтальной плоскости, так как принимают дугообразную форму. Веточный слой гнезда переплетается с ветвями второго порядка, на которых он располагается, или фиксируется
жировыми побегами (волчками), растущими на стволе или скелетной ветви первого порядка
в вертикальном направлении. Данный тип расположения гнезд встречается у черного коршуна, тетеревятника и обыкновенного канюка.
Оригинальный. Гнездо устраивается между стволами близко растущих деревьев или
между ветвями первого порядка одного дерева. В данном случае, при креплении гнезда принимают участие ветви первого и второго порядка, а также жировые побеги (волчки). Указанный тип расположения гнезд на деревьях отмечен у черного коршуна, обыкновенного канюка
и орла-карлика.
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Рис.1. Примеры бокаловидного типа устройства гнезд.

Рис.2. Примеры чашеобразного типа устройства гнезд.
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Рис.3. Примеры седлообразного типа устройства гнезд.

Рис.4. Примеры креслообразного типа устройства гнезд.
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Рис.5. Примеры ложеообразного типа устройства гнезд.

Рис.6. Примеры оригинального типа устройства гнезд.
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Фауна неворобьиных птиц рыборазводных прудов
на реке Жеребец
Введение
Система рыборазводных прудов на реке Жеребец является одним из крупнейших водно-болотных угодий Донецкой области. Рядом с ними расположен заказник «Ямполовский»,
представляющий собой залитый водой ольшаник площадью 77 га, здесь до 2008 года существовала крупная колония цапель. Сами пруды до недавнего времени не попадали в поле
зрения орнитологов. Нами впервые данная территория была обследована в 2005 году в ходе
экспедиционного выезда в Ямпольское лесничество, входящее в НПП «Святые Горы». Обнаруженные крупные стаи гусей стимулировали систематические орнитологические наблюдения
данных водоемов во время весеннего пролета. Летние учеты были предприняты для проверки
гипотезы о гнездовании огаря и болотных крачек, обнаруженных весной.
Всего в составе рыборазводного предприятия «Краснолиманский рыбхоз» на реке Жеребец имеется 7 крупных прудов, разделенных дамбами, площадью более 100 га каждый, и
свыше 10 мелких прудов-маточников. Часть водоемов периодически спускают, в результате
чего образуются обширные мелководья и иловые обнажения. Общая площадь водоемов и
гидротехнических сооружений составляет около 1100 га.
Материал
Обследования рыборазводных прудов проводились в ходе однодневных автомобильных
выездов с длиной маршрута около 16 км. Всего было проведено 11 учетов, из них весной –
8 (04.05.2007, 02.05.2011, 10.04.121, 13.04.13, 20.04.13, 10.05.15, 09.04.16 и 07.05.17), летом –
2 (20.06.2013 и 03.07.2016) и 1 учет осенью (09.11.20111). Кроме того, предпринимались выезды с целью обследования колонии серой цапли в заказнике «Ямполовский» (02.04.2005,
02.05.2007 и 30.04.2008), когда удавалось осмотреть только часть прудового хозяйства.
Для учета применялись бинокли, а также подзорная труба 15-45*60. Специализированные учеты воробьиных птиц в закрытых биотопах (пеший маршрутный учет, голосовая провокация, отлов паутинными сетями) не проводились в силу специфики автомобильного учета.
Данная группа птиц не включена в рассмотрение настоящей работы из-за фрагментарности
полученных сведений.
1
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сведения о редких видах, полученные в результате данных учетов, использовались при подготовке специальной работы [1].
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Результаты
Всего в ходе наблюдений был зарегистрирован 61 вид неворобьиных птиц, относящихся
к 13 отрядам. В Красную книгу Украины занесено 8 видов: пискулька (Anser erythropus), огарь
(Tadorna ferruginea), белоглазый нырок (Aythya nyroca), гоголь (Bucephala clangula), черный
коршун (Milvus migrans), орлан-белохвост (Haliaeëtus albicilla), серый журавль (Grus grus), ходулочник (Himantopus himantopus). Обобщенные результаты учетов представлены в таблице 1.
Таблица 1. Видовой состав и численность неворобьиных птиц Краснолиманского рыбхоза
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

вид
Podiceps cristatus
Podiceps griseigena
Podiceps nigricollis
Podiceps ruficollis
Phalacrocorax carbo
Egretta alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Botaurus stellaris
Ciconia ciconia

11 Anser anser
12 Anser fabalis
13 Anser albifrons
14 Anser erythropus

апрель
70-94 i
0-2i

2i
2-17 i
15-50i
0-1i
0-1i
1-2i
14-52i
100-4000i
270-500i
10-90i

16 Tadorna ferruginea

2-43i

Tadorna tadorna
Anas crecca
Anas querquedula
Anas penelope
Anas clypeata
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya ferina
Bucephala clangula
Milvus migrans
Circus aeruginosus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo

лето
65-86р

2-4i; 0-2р

0-1р
0-3р
13-74i
24-34i
34-41i
2і
0-1р
0-1i

0-9i
2-67i
50-150i
0-3i
0-2m
0-3i
60-100i
2p+7juv
120-300i

осень
2i

1-3р+6-8 juv

0-3i

15 Cygnus olor

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

май
12-120i

0-6i
50-250i
20-80i
4-53i
15-50i
0-2i
0-120i
96-200i
0-2i
0-2i
2-4i
0-1i
0-2i
0-4i

6-15i
2-30i
1-3p+0-29 juv
0-10i

37i
4р+5 juv
3-9i
3-5р+22 juv

11i

0-6i
1р
0-4i

2-26i
0-5i
0-6i
12-20i

25-50р

0-7i
0-8i

0-4i
10-50р+25 juv

0-1p
1-3p

0-1p
0-2р

1000i
0-5i
30i
10-15i

1i
0-1i

0-1i
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№
вид
апрель
май
лето
33 Haliaeëtus albicilla
0-2i
0-2i
34 Perdix perdix
0-2i
35 Phasianus colchicus
0-1i
0-6i
1m
36 Grus grus
0-1i
0-1i
37 Fulica atra
20-110i
20-365i
60-100р
38 Charadrius dubius
0-2i
0-1i
39 Vanellus vanellus
1-30i
0-12i
40 Himantopus himantopus
0-4i
41 Tringa ochropus
0-6i
0-6i
42 Tringa glareola
20-70i
43 Tringa totanus
0-3i
44 Tringa erythropus
0-1i
45 Tringa nebularia
0-3i
46 Actitis hypoleucos
0-1i
0-3i
47 Philomachus pugnax
10-30i
50-250i
48 Gallinago gallinago
0-1i
49 Limosa limosa
0-23i
0-15i
50 Larus ridibundus
350-1300i
0-120i
60-600i
51 Larus cachinnans
30-320i
20-155i
20-30i
52 Chlidonias hybrida
0-400i
35-50р
53 Chlidonias niger
0-30p
54 Sterna hirundo
4-7i
55 Columba palumbus
2-3i
56 Streptopelia turtur
0-1i
57 Cuculus canorus
10-12i
5-6р
58 Upupa epops
1i
1m
1p+7 juv
59 Alcedo attis
0-1i
60 Jynx torquila
0-1m
61 Picus canus
0-1m
Примечание: в таблице – i – особи; p – пары; m – вокализирующие самцы; juv – птенцы.

осень
6i

400-450i
1400-2800i

Отряд поганкообразные – Podicipediformes.
Самым массовым видом поганок является чомга. Численность гнездящейся популяции
составляет 60-100 пар, преимущественно в центральной части системы прудов. Основное
ядро популяции образует колонию численностью до 40 пар с расстоянием между гнездами
в 5-10 м, в большом количестве встречаются и одиночные гнезда. Гнездование черношейной
и малой поганок отмечено близ колонии крачек на южных прудах (по 1-3 пары).
Отряд пеликанообразные – Pelecaniformes.
Большой баклан регулярно встречается на прудах в мае-июне. Местами скопления бакланов служат усыхающие деревья на «глухих» дамбах в центральной части системы. Численность баклана имеет явную тенденцию к увеличению: от 2 особей в 2013 году до 74 летом
2016 года. При сохранении подобной тенденции не исключено гнездование здесь баклана
в будущем.
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Отряд аистообразные – Ciconiiformes.
Колония серой цапли в ольховом лесу у с. Ямполовка прекратила существование с 2008 г.
Ранней весной 2005 г. в колонии было учтено 161 гнездо, при этом вблизи находилось около 50 птиц; в мае 2007 г. – обнаружено 110 гнезд, из которых не менее 57-60 были заняты.
В середине 90-х годов здесь гнездились не менее 350 пар (устное сообщение С.Н. Писарева).
Высокая численность кормящихся на прудах цапель, отмеченная в текущем году, позволяет предположить возобновление гнездования где-то в ближних окрестностях (ольховый лес
с 2008 года не обследовался).
В последние два года отмечено также заметное увеличение численности большой белой
цапли, как в этом рыбхозе, так и на других прудах («Донрыбкомбинат», «Нитриус»).
Неоднократно весной и летом отмечалась вокализация самцов выпи, что позволяет предположить гнездование здесь этого вида.
Отряд гусеобразные – Anseriformes.
Основное место концентрации пролетных гусей находится на самом северном пруду
системы, откуда они разлетаются кормиться на окрестные поля. В случае беспокойства
стаи временно перемещаются на центральные пруды. Основную массу пролетных птиц
составляет гуменник, численность которого достигает 3-4 тысячи особей. Обычны на пролете серый и белолобый гуси, их численность может составлять 10-30 % от численности гуменника. 07 мая 2017 г. на центральных прудах были отмечены 3 особи пискульки
в смешанной стае гусей.
Во время миграций здесь отмечены и другие представители видов, занесенных в Красную
книгу Украины: в ноябре 2011 г. – 3 самца и 2 самки белоглазой чернети и 15 особей гоголя,
еще 1 гоголь отмечен 10.04.12 г., о чем уже сообщалось ранее [1].
Основную массу гнездящихся птиц отряда составляют кряква и красноголовый нырок,
к постоянно гнездящимся видам относятся также лебедь-шипун (до 4 пар) и чирок-трескунок,
точный подсчет которого невозможен из-за малых размеров и скрытности.
Серый гусь является немногочисленным гнездящимся видом. Его выводки в разное время
были отмечены на многих прудах системы. Представляет интерес находка выводков с довольно крупными птенцами 07.05. 2017 г.
Огарь также довольно обычный гнездящийся вид в данной местности. Его гнездовые поселения связаны с колонией сурка на север от прудов и с мелкими южными прудами, где
07.05.17 обнаружено скопление из 28 особей обоего пола. Ежегодно в этой части долины реки
Жеребец гнездится 3-5 пар огаря. Подробнее о состоянии популяции этого вида на севере
Донецкой области изложено в специальной работе в данном сборнике [2].
Другой вид этого рода, также использующий для гнездования норы, пеганка – впервые
встречена нами на внутренних водоемах севера Донецкой области в мае 2017 года: 07.05.17
на прудах Краснолиманского рыбхоза учтены 10 особей и 3 особи отмечены на соленых озерах
в г. Славянске 30 апреля этого же года.
Отряд соколообразные – Falconiformes.
Одна пара черных коршунов, по всей видимости, ежегодно гнездится в заказнике «Ямполовский» или в древесной растительности на противоположном берегу р. Жеребец. Протяженность маршрута и небольшая продолжительность наблюдений во время учетов не всегда
позволяли обнаружить этих птиц.
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В пределах водно-болотного угодья гнездится не менее 3 пар болотного луня, что объясняется обилием кормов в период размножения околоводных птиц. С целью охоты пойму
Жеребца посещают представители еще не менее 4-х видов дневных хищников, среди них –
орлан-белохвост.
Орланов наблюдали: 2 ос. subad. – в окрестностях колонии серой цапли – 04.05.07; 2 ос.
ad.+subad. – над прудами 09.04.16. Осенний вылов товарной рыбы, при котором образуется
немало отходов, привлек сюда 09.11.11 – 6 особей, 2 ad.+ 4 subad.
Отряд журавлеобразные – Gruiformes.
Серый журавль гнездится с 1981 г. на пойменных лугах реки Жеребец и в заказнике
«Черный Жеребец» (ныне территория НПП «Святые Горы») южнее системы прудов в количестве 2-3 пар [4]. Нами неоднократно отмечался на лугах в окрестностях н.п. Торское и Ямполь и в пределах Ямпольского лесничества. На заливном лугу близ прудов у с. Ямполовка
одиночный журавль встречен 02.04.2005. На мелких «маточных» прудах 1 особь отмечена
10.05.2015.
Лысуха относится к наиболее массовым видам водоплавающих птиц данных прудов. Всего на системе гнездятся не менее 60-100 пар этого вида, заселяющего все пруды за исключением осушенных. Точный подсчет численности лысух затруднен в связи с гнездованием
в густых зарослях околоводной растительности и скрытным образом жизни.
Отряд ржанкообразные – Charadriiformes.
На грязевых мелководьях спущенных прудов останавливаются стаи пролетных и летующих куликов, основную массу которых составляют турухтан и фифи. Также этот биотоп используют для отдыха цапли и чайки.
На небольших прудах с сильно развитой надводной растительностью располагаются колонии болотных крачек – белощекой и, в меньшем количестве, черной. Подробнее их гнездование и распространение на севере области описано нами в отдельной работе [3].
Осенью, во время вылова рыбы, на прудах собирается значительное количество хохотуньи
и озерной чайки, последний вид бывает многочисленым и во время весеннего пролета.
Выводы
Пруды Краснолиманского рыбхоза на реке Жеребец являются важным местом остановки
пролетных околоводных птиц. Особенно интересными являются факты значительной концентрации здесь гуменника, встречи пискульки, белоглазой чернети и пеганки.
Данные пруды являются значимым местом гнездования редких видов: огаря, черного
коршуна и белощекой крачки, а их окрестности – потенциальным для орлана-белохвоста.
Пруды Краснолиманского рыбхоза нуждаются в дальнейшем изучении как место остановки на пролете значительного количества водоплавающих птиц и место гнездования ряда
редких и краснокнижных видов с целью разработки рекомендаций по их охране.
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ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ СФЕКОЇДНИХ ОС (SPHECIFORMES)
НА ТЕРИТОРІЇ НПП «ДВОРІЧАНСЬКИЙ»
Національний природний парк «Дворічанський» (далі – НПП «Дворічанський») – один із
найменших національних парків України, розташований у Дворічанському районі Харківської
області. Загальна площа Парку становить 3131,2 га. До складу території НПП «Дворічанський»
увійшли не лише унікальні та реліктові крейдяні відшарування, а й типові для північно-східної
України ландшафти – ділянки степу, суходільні й заплавні луки, байрачні та нагорні діброви
(Літопис природи, 2013).
Однією з багаточисельних груп комах, в таксономічному і в кількісному плані, є ряд перетинчастокрилих. Загальновідомо, що вони займають одну з ключових позицій в організації
живої природи і, відповідно, відіграють важливу роль у науково-практичній діяльності людини. Так, наприклад, риючі оси як активні ентомофаги беруть участь у регуляції чисельності
багатьох членистоногих, відіграють значну роль у запиленні рослин (Казенас, 1998, 2001).
Малюнок 1
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Малюнок 2

крейдові відшарування з незначною
специфічною рослинністю або її відсутністю

ділянки (плакори, балки та схили), вкриті
степовою рослинністю та рослинністю
суходільних луків

луки правого берега річки Оскіл із
чагарниками та деревною рослинністю
вздовж русла річки

піски першої надзаплавної борової тераси
лівого берега річки Оскіл з розрідженою
ксерофільною рослинністю між сосновим
лісом та вільшаником

Видовий склад та екологія ряду перетинчастокрилі взагалі, та сфекоїдних ос, зокрема, в НПП
«Дворічанський» на даний час досліджені недостатньо. Крім цього відсутні колекційні матеріали
та літературні відомості щодо вивчення сфекоїдних ос з сучасної території парку та його околиць.
Для фауни України відомо близько 300 видів сфекоїдних ос, що належать до 62 родів,
12 підродин, 3 родин (Шоренко, 2010).
Перші дослідження цієї систематичної групи на території НПП «Дворічанський» було започатковано у 2016 році. На сьогодні дослідженнями було охоплено лише незначну частину території парку (мал. 1): околиці села Петрівка (піщані пустощі між сосновим та вільховим лісами),
крейдяні схилиц з розрідженою рослинністю, степові ділянки (мал. 2), поодинокі епізодичні дослідження в лучних біотопах (околиці с. Красне Перше) та на узліссях (ліс Заливний).
Дослідження проводились традиційними ентомологічними методами: косіння ентомологічним сачком (трав’янисті рослини, листя дерев та кущів), ручний збір та збір за допомогою
пасток Барбера. Крім цього вивчались імаго комах на кормових рослинах, під час копання нір
та полювання.
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Визначення видів ос проводилось за різними літературними джерелами: Пулавський,
1978; Казенас, 1978; Казенас, 1998.
За період обстеження (2016 р.) виявлено 24 види сфекоїдних ос з 9 родів, що належать до
2 родин. Найчисельнішою є родина Crabronidae – 19 видів. Перелік всіх видів, виявлених на
досліджуваній території, наведено у таблиці 1.
Таблиця 1. Видовий склад сфекоїдних ос НПП «Дворічанський»
№ з/п

Вид

Стать, кількість
особин

Біотоп

Crabronidae – Краброніди
Bembicinae
1.
Bembecinus tridens (Fabricius, 1781)
1♂, 1♀
Піски
2.
Bembix bidentata Vander Linden, 1829
5♂
Піски, луки порослі чагарниками
3.
Bembix megerlei Dahlbom, 1845
1♀
Піски
4.
Bembix oculata Panzer, 1801
2♂, 2♀
Піски
5.
Bembix rostrata (Linnaeus, 1758)
1♂
Піски
6.
Gorytes quinquecinctus (Fabricius, 1793)
1♂
Степ
Crabroninae
7.
Ectemnius continuus (Fabricius, 1804)
3♂, 1♀
Степ, чагарники, узлісся
8.
Ectemnius fossorius (Linnaeus, 1758)
1♂
Луки порослі чагарниками
9.
Ectemnius lapidarius (Panzer, 1804)
2♂
Степ, луки порослі чагарниками
10. Lestica clypeata (Schreber, 1759)
2♂
Луки порослі чагарниками, узлісся
11. Palarus variegatus (Fabricius, 1781)
1♂, 1♀
Піски
Philanthinae
12. Cerceris circularis dacica Schletterer, 1887
2♀
Піски
13. Cerceris fimbriata (Rossi, 1790)
1♀
Піски
14. Cerceris flavilabris (Fabricius, 1793)
1♀
Степ
15. Cerceris rubida (Jurine, 1807)
1♂, 2♀
Степ, крейдяні схили
16. Cerceris sabulosa (Panzer, 1799)
2♂, 1♀
Степ, крейдяні схили
17. Philanthus coronatus coronatus (Thunberg, 1784)
2♂, 2♀
Крейдяні схили, піски
18. Philanthus triangulum triangulum (Fabricius, 1775)
1♂, 1♀
Степ, крейдяні схили
19. Philanthus venustus (Rossi, 1790)
3♂, 5♀
Піски
Sphecidae – Оси риючі
Ammophilinae
20. Ammophila campestris Latreille, 1809
1♀
Крейдяні схили
21. Ammophila heydeni Dahlbom, 1845
3♀
Степ, крейдяні схили
22. Ammophila terminata F. Smith ,1856
1♂, 2♀
Піски
23. Podalonia fera (Lepeletier, 1845)
3♀
Піски
24. Podalonia luffii (Saunders, 1903)
2♂, 1♀
Піски
Примітки. Під позначеними біотопами як місцями зустрічі видів автор має на увазі наступне:
Крейдяні схили – крейдові відшарування з незначною специфічною рослинністю або її відсутністю;
Луки порослі чагарниками – луки правого берега річки Оскіл із чагарниками та деревною рослинністю вздовж русла
річки;
Піски – піски першої надзаплавної борової тераси лівого берега річки Оскіл з розрідженою ксерофільною рослинністю між сосновим лісом та вільшаником;
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Степ – ділянки (плакори, балки та схили) вкриті степовою рослинністю та рослинністю суходільних луків;
Узлісся – узлісся нагірної діброви та байрачних лісів.

Таким чином, 11 видів знайдено на пісках борової тераси; на крейдяних схилах та степових ділянках відмічено 5 видів, на луках з деревною рослинністю та кущами 5 видів, 1 вид
відмічений на крейдяних схилах та луках і 1 вид – на піщаній пустощі та на луках з деревною
рослинністю.
В подальшому нами заплановані більш детальні дослідження видового складу даної групи
у різних біотопах території парку.
Автор висловлює щиру подяку Тупікову А.І. (НПП «Дворічанський») за надання критичних
зауважень та редагування рукопису, Проценку Ю.В. (Київський національний університет імені
Тараса Шевченко) за надання консультацій при визначенні видів, Новікову О.О. (НПП «Дворічанський») за участь у польових дослідженнях.
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О ГЕРПЕТОФАУНЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА
«КРАМАТОРСКИЙ»
Региональный ландшафтный парк (далее РЛП) «Краматорский» находится в пределах административной границы г. Краматорска Донецкой области. Следует отметить, что в данных
пределах расположен не только сам город, но и целый ряд мелких населенных пунктов,
сельскохозяйственные угодья, а также достаточно обширные участки природных территорий,
в том числе, относительно мало подверженные антропогенной деятельности. Часть этих территорий вошла в состав РЛП.
Общая площадь регионального парка составляет 2247,82 га, при этом он состоит из 5-ти
территориально разобщенных участков, имеющих ряд различий биотопического состава.
Участок №1 «Беленькое» расположен в северо-западной части города в непосредственной близости от одноименного поселка. Площадь заповедной территории – 477,08 га. Местность представляет собой долину небольшой речки Беленькая, которая является притоком р.
Казенный Торец. Долина ориентирована с юго-востока на северо-запад. В состав РЛП вошли
правые склоны, сложенные меловыми отложениями. Местность сильно пересеченная, изрезанная глубокими оврагами. На меловых обнажениях произрастают реликтовые комплексы
кретофилов. У подножия склонов сохранились целинные степные участки, непригодные
для сельскохозяйственной деятельности. На пересеченных склонах балки произрастают
различные кустарники и отдельно стоящие деревья. Часть площади занята посадками сосны
обыкновенной и сосны крымской.
Участок №2 «Пчелкинские окаменелые деревья» расположен на юго-западе г. Краматорска неподалеку от пгт. Пчелкино. Основную долю площади участка занимают посадки
крымской сосны, а также молодой лиственный массив. Площадь участка составляет 22,61 га.
Данная местность представляет собой холмистую равнину с такими формами рельефа, как
обрывы с отвесными склонами, сложенными коренными породами.
Участок №3 «Камышеваха» имеет наибольшую площадь – 865,23 га. Он расположен
в районе одноименного поселка и пгт. Малотарановка на отрогах широкой балки. Здесь
представлены отдельно расположенные байрачные леса и крупные лесные массивы искусственного происхождения. Лесообразующие породы – дуб, ясень, значительное место занимают липа, клены полевой и ясенелистный. Часть древостоя (24%) рукотворного происхождения и имеет возраст 20-40 лет. Лесные урочища изобилуют богатым подлеском, состоящим
из клена татарского, бересклета европейского, боярышника, бирючины, шиповника, терна.
По территории участка протекает небольшая речка Камышеваха (приток р. Казенный Торец),
на которой образован каскад малых по площади прудов, самым крупным из которых является
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Малотарановский водоем площадью около 12 га, вошедший в состав РЛП. Вблизи водоема
расположен крупный лесной массив, околоводная растительность развита слабо.
Участок № 4 «Белокузьминовский», площадью 373,9 га и расположенный на правом
склоне р. Беленькая-2 в целом напоминает участок №1 «Беленькая», но, поскольку более
удален от населенных пунктов, испытывает меньшую антропогенную нагрузку. Как следствие,
флора и фауна его заметно богаче.
Участок № 5 «Шабельковский», площадью 509 га аналогичен участку № 3 «Камышеваха»
(состоит из отдельно расположенных широколиственных и смешанных лесных массивов).
Всего в РЛП «Краматорский», отмечено 7 видов рептилий, что составляет 63,6 % от общего числа видов, встречающихся в Донецкой области. Учитывая небольшую площадь парка
и близость его к населенным пунктам, разнообразие герпетологической фауны на этой территории следует признать заслуживающим внимания.
1. Болотная черепаха (Emys orbicularis Linnaeus, 1758). На территории РЛП обитает в Малотарановском водоеме, в других небольших прудах, образованных речкой Камышеваха
(участок №3 «Камышеваха») и водоемах в урочище «Россоховатое» на территории участка
№5 «Шабельковский». Также обитает в речке Беленькая-2, протекающей в непосредственной
близости от участка №4 «Белокузьминовский», и в образованных на ней прудах, которые местами граничат с заповедной территорией. До 1996 г. включительно спорадически отмечалась
в р. Беленькая (участок №1 «Беленькое»).
2. Веретеница ломкая (Anguis fragilis Linnaeus, 1758). В РЛП известна по трем находкам
взрослых самцов (2 особи – июнь 2009 г., участок №3 «Камышеваха», урочище «ГраковоКамышеваха», 1 особь – июнь 2010 г., там же). До момента указанных находок о присутствии
здесь этого вида было известно из устных сообщений работников Краматорского лесничества.
Несмотря на специальные поиски, ранее достоверно подтвердить обитание здесь веретеницы
не удавалось, что может быть объяснено скрытным образом жизни этих животных. Все
экземпляры были отловлены во временной период 9.30–10.30. Численность вида, вероятно,
очень низкая. Одним из лимитирующих факторов может являться высокая плотность популяции диких кабанов, вероятно, поедающих веретениц (лесная подстилка в районе находок
часто перерывается кабанами, их сюда привлекает и расположенный в непосредственной
близости водопой).
По подтвержденному фотоснимками устному сообщению, A. fragilis неоднократно была
найдена в близлежащих лесных урочищах, не вошедших в состав РЛП. Исходя из этого, можно предположить наличие вида и в других лесных массивах участка №3 «Камышеваха», где
он остается необнаруженным.
3. Ящерица прыткая (Lacerta agilis Linnaeus, 1758). Является фоновым видом, широко распространенным и многочисленным на всей территории РЛП. Обитает во всех биотопах, избегая мест с очень густым и высоким травостоем, оголенных либо имеющих сильно
разреженный растительный покров участков (осыпей, меловых обнажений), а также площадей под пологом лесных массивов, куда, однако, иногда заходит, не отдаляясь от опушки.
Максимальная численность отмечена у подножия пологих склонов с разреженной травянистой растительностью, отдельными группами кустарников, а также вдоль опушек лесных массивов в местах, где к ним примыкают степные участки либо полосы травянистой растительности (до 102 особей/1 км, данные учета до появления сеголетков).
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4. Ящурка разноцветная (Eremias arguta Pallas, 1773). Достоверно известно три находки
этого вида на территории РЛП (участок №1 «Беленькое», 1 особь – 1996 г., 2 особи – 2011 г.)
[4]. Особи отловлены на меловых склонах близ восточных границ участка.
Интересно, что в пределах г. Краматорска существует стабильная изолированная популяция E. аrguta (впервые обнаружена в 1996 г.) [4]. Популяция занимает, главным образом,
участок обрывистого склона балки (сложенного меловыми отложениями), расположенной
в парке культуры и отдыха в центре города. Отдельные особи, особенно это касается молодняка, встречаются и за пределами указанной зоны.
5. Медянка обыкновенная (Coronella austriaca Laurenti, 1768). Этот вид распространен
почти по всей территории участка №1 «Беленькое», за исключением западной части. Предпочитает степные участки у подножия холмов, кустарник, заросли амброзии, татарника и
др. В качестве убежищ охотно использует предметы антропогенного происхождения – нередко C. аustriaca можно обнаружить под остатками шиферных заграждений заброшенных
огородов, расположенных на территории РЛП, среди куч строительного и бытового мусора,
выброшенного населением вблизи автодорог.
На территории участка РЛП №3 «Камышеваха» было сделано не менее 6 единичных находок C. аustriaca – в пределах крупного лесного массива поблизости от поселка Малотарановка
и на опушке урочища «Граково-Камышеваха» (поблизости от пгт. Камышеваха). Единичная
находка некрупной особи сделана на участке №4 «Белокузьминовский» – в овраге, заросшем
густой травянистой и кустарниковой растительностью [5].
На территории участка №1 «Беленькое» C. аustriaca, по-видимому, многочисленна.
Результаты проводившихся учетов говорят о стабильной численности этого вида – 0,640,67 особей/км.
В период осенней и весенней миграций к местам зимовки и от них особи C. аustriaca
в значительных количествах гибнут на автодорогах.
Распространение C. аustriaca в пределах административной границы г. Краматорска не
ограничено территорией РЛП «Краматорский» – ряд находок сделан вне нее [5]. Вероятно,
медянка распространена во всех подходящих, не чрезмерно подверженных антропогенной
деятельности местностях. Однако, во всех обследованных районах, за исключением участка
РЛП «Беленькое», сделаны лишь единичные находки, что свидетельствует о малочисленности вида, а также является совокупным результатом скрытного образа жизни змей и малым
числом предпринятых обследований территорий.
6. Полоз узорчатый (Elaphe dione Pallas, 1773). На территории участка №1 «Беленькое» распространен везде, кроме его западной части. Держится, преимущественно, в тех
же местах, что и медянка, однако значительно чаще нее встречается на склонах холмов.
Иногда заползает в лесные массивы. Довольно часто E. dione, особенно молодые особи,
могут быть обнаружены выгревающимися у обочин автодорог. В качестве убежищ, как и
медянка, очень часто использует антропогенный мусор, остатки оград, встречающиеся на
этом участке РЛП и т.п.
Ряд единичных находок E. dione сделан нами за годы исследований на участке №4 «Белокузьминовский» в аналогичных местообитаниях [6].
По данным, полученным при учете на трансектах, численность узорчатого полоза признается стабильной, усредненные данные учетов – 0,67 особей/1 км.
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Как и другие виды, E. dione в период сезонных миграций в больших количествах гибнут на
автодорогах (в частности – на упомянутой выше автодороге вдоль южной границы участка №1
«Беленькое»), а также уничтожаются местным населением. Их уничтожают и при проникновении в населенные пункты, что происходит довольно часто. Известны неоднократные случаи,
когда полозы не просто проникали в пределы поселка Беленькое, а пересекали его, достигая
зон многоэтажной застройки.
Как и в случае с C. аustriaca, район обитания E. dione в пределах административной
границы г. Краматорска не ограничен территорией РЛП – известны достоверные находки и из
точек вне заповедной территории [6].
7. Уж обыкновенный (Natrix natrix Linnaeus, 1758). Этот вид обычен на участке №1
«Беленькое», где его можно встретить по всей протяженности заповедной территории
вдоль южной ее границы, на том отрезке, где русло р. Беленькая проходит на небольшом
расстоянии от границы РЛП либо в непосредственной близости от нее. Ужи иногда отползают достаточно далеко от воды вглубь степных участков, добираясь до подножия склонов. Обычно они держатся в зарослях растительности на расстоянии до 150 м от воды, их
часто можно обнаружить в укрытиях (под камнями, бытовым мусором – битым шифером,
досками и т.п.). Данные проводившихся учетов численности (вдоль русла р. Беленькая) –
до 0,67 особей/км.
На территории участка №3 «Камышеваха» N. natrix обычен в прибрежной зоне Малотарановского водоема, где чаще всего встречается в районе впадения речки Камышеваха. Максимально высокие данные подсчета численности вдоль прибрежной зоны – 0,67 особей/км.
Спорадически ужа обыкновенного можно обнаружить вдоль русла р. Камышеваха, а также
вблизи малых водоемов, образующих на ней каскад.
На территории участка №4 «Белокузьминовский» N. natrix изредка встречается вдоль южной границы заповедной территории, куда заползает из прибрежной зоны р. Беленькая-2.
На территории участка №5 «Шабельковский» N. natrix обитает в водоемах на территории
урочища «Россоховатое».
Выводы
В результате проведенных исследований территории РЛП «Краматорский», а также путем привлечения полученных ранее, до его создания, данных (начиная с 1996 г.)
[1,2,3,4] нами составлен список герпетофауны, включающий 7 видов рептилий (2 из них –
C. аustriaca и E. dione внесены в Красную книгу Украины). Среди них два вида (E. arguta и
A. fragilis) известны лишь по трем находкам каждый. Остальные 5 видов в настоящее время
достоверно обитают на территории РЛП, достаточно широко распространены и сохраняют
стабильную численность.
Из 5-ти участков РЛП «Краматорский» наибольший интерес с точки зрения герпетологии
представляет участок №1 «Беленькое», где отмечены 6 из 7 видов герпетофауны, при этом
все они (за исключением E. orbicularis и E. arguta) поддерживают стабильную и достаточно
высокую численность. На территории участков №3 «Камышеваха» и №4 «Белокузьминовский» на настоящий момент достоверно обитают по 5 видов, но в некоторых позициях они
известны лишь по единичным находкам (таблица 1). На территории участка №5 «Шабельковский» на настоящий момент обнаружено только 3 вида рептилий.
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Таблица 1. Герпетофауна РЛП «Краматорский», распределение видов по участкам

Участки РЛП:

Виды:

Emys
orbicularis

Anguis
fragilis

Lacerta
agilis

Eremias
arguta

Coronella
austriaca

–

+

+/

+

+

+
–

Elaphe dione Natrix natrix

№1

?

№2

–

–

+

–

–

–

№3

+

+/

+

–

+/

–

+

№4

+

–

+

–

+/

+

+

№5
+
–
+
–
–
–
Примечание: + достоверное присутствие; +/ вид достоверно известен по единичным находкам;
– вид не обнаружен; ? вид известен по находкам прежних лет (не позднее 1996 г.).
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ПЕРВАЯ НАХОДКА AGLIA TAU (LINNAEUS, 1758)
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящая публикация представляет собой дополнение по фауне высших разноусых чешуекрылых в национальном природном парке «Святые Горы», собранных в 2012-2016 гг. Ранее данные по этой группе были опубликованы Г.В. Наконечной и Вч.В. Мартиновым [4]. После
публикации списка видов Metaheterocera НПП «Святые Горы» инвентаризация фауны отряда
Lepidoptera этой территории была продолжена.
Полевые исследования и сбор фаунистического материала осуществлялись как стационарно, так и экспедиционным методом на протяжении всего вегетационного периода. Для
сбора ночной лепидоптерофауны использовалась световая ловушка как самый эффективный из методов изучения этой группы животных. Сбор на «искусственный» свет, источником которого были лампы ДРВ и ДРЛ мощностью 250 Вт, со значительной долей излучения
в ультрафиолетовом спектре проводили ночью, от сумерек до рассвета. Кроме того, во время
дневных экскурсий проводили сбор имаго видов, активных днем, и поиски спящих имаго
ночных видов. Всего исследованиями охвачено более 70 пунктов в различных отделениях
НПП «Святые Горы».
Помимо основных мест сбора, описанных ранее, дополнительно были исследованы окрестности села Адамовка (Славянский район, Донецкая область, 48°56'36" с. ш.
37°27'03" в. д.). В ходе сбора материала 03.05.2017 днем в стволе разрушенного дуба
(биотоп – байрачный лес) был найден экземпляр имаго Aglia tau (Linnaeus, 1758) – Павлиноглазка рыжая. Вид занесен в Красную Книгу Украины [3]. Для Донецкой области
не характерен, нами зафиксирован впервые. По данным Красной книги Украины [3] на
востоке страны Aglia tau встречался только на юге Харьковской области. Таким образом,
зафиксированная нами точка нахождения вида расположена на расстоянии более 100 км
к юго-востоку от известных ранее и является крайней восточной точкой обитания Aglia tau
на территории Украины.
Описание вида.
Таксономическая принадлежность: Класс – Насекомые (Insecta), отряд – Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство – Сатурнии (Saturniidae), вид Aglia tau – Рыжий ночной павлиний глаз, павлиноглазка рыжая. Один из 2 видов палеарктического рода в фауне Европы и Украины.
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Особенности внешнего вида и отличия от схожих видов.
Морфологические признаки: длина переднего крыла – 30-39 мм, размах крыльев – 5564 мм. Половой диморфизм выразительный. Основная окраска крыльев у самцов рыжеватобурая, у самок – бледно-желтая. Общий фон крыльев – оранжево-коричневый. На каждом
крыле имеется по одному крупному фиолетовому глазку с черной каймой и светлым рисунком
в центре, подобным греческой букве «тау». Дополняет красоту темная кайма по краю крыльев. Самки крупнее и менее ярко окрашены, крылья без темной каймы, а только с темной
полоской. Усики самок длинные, тонкие, самцов – гребенчатые. Тело самцов более стройное,
нежели у самок, у последних оно сильно опушено.
Особенности биологии и научное значение.
Встречается в смешанных (преимущественно грабовых и буковых) лесах. Втечение года
развивается одно поколение. Лет имаго – с середины апреля до конца мая. Самцы активны
днем, иногда вечером. Самки малоподвижны, днем прячутся в стволах деревьев и среди листьев, яйца откладывают ночью, иногда прилетают на свет. Бабочки не питаются. Гусеница
зеленая, с желтой боковой полосой и желтым кольцом на шее, питается листьями бука и
граба, иногда – дуба, березы, ольхи, липы, орешника, ясеня; развивается гусеница с мая до
июля. Дыхальца красные. Молодые гусеницы живут группами, позже расползаются поодиночке. Для окукливания плетется легкий сетчатый кокон, а гусеница забирается под опавшие
листья деревьев. Окукливается в лесной подстилке. Зимуют куколки.
Ареал вида: лесная и лесостепная зоны Евразии. В Украине встречается почти повсеместно, кроме степных районов и Полесья.
Таким образом, в фауне высших разноусых чешуекрылых национального природного парка «Святые Горы» обнаружен еще 1 вид. Теперь общее число зарегистрированных нами видов
Metaheterocera составляет 188 видов, 5 из которых занесены в Красную Книгу Украины, а именно: Aglia tau (Linnaeus, 1758), Saturnia pyri ([Denis & Schiffermuller], 1775), Callimorpha dominula
(Linnaeus, 1758), Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) и Catocala sponsa (Linnaeus, 1767).
Согласно физико-географическому районированию Украины, Донецкая область находится
в степной зоне, однако на севере, в бассейне реки Северский Донец существуют обширные леса,
тут выделяют отдельный Донецкий лесостепной округ. Факт новой находки весьма заметного
в природе вида свидетельствует о недостаточной изученности фауны чешуекрылых региона.
Уникальные лесные биотопы Придонцовья являются местообитанием не характерных для
местности видов и подлежат обязательной охране и детальному изучению.
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ФИЗИДЫ (MOLLUSCA, GASTROPODA, PHYSIDAE)
В БАССЕЙНЕ РЕКИ СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ
Физиды, или пузырчиковые (Physidae Fischer & Crosse, 1886) – семейство пресноводных
брюхоногих моллюсков, относящееся к надсемейству Physacea Harry & Hubendick, 1964 подкласса лёгочных (Pulmonata). Их отличительной особенностью является хорошо развитая лейотропная (левозакрученная) спиральная раковина.
Видовой состав моллюсков подсемейства Aplexinae Starobogatov, 1967, обитающих в Украине, сомнений не вызывает. Он представлен единственным видом – Aplexa hypnorum
(Linneaus, 1758). Более проблемным всегда считался вопрос о видовом составе подсемейства
Physinae Starobogatov, 1967 Украины. Малакологи разных школ вводят в его состав от 2 до
7 видов. В соответствии с последней ревизией (Taylor, 2003) в семействе Physidae выделен
81 вид, относящийся к 24 родам.
В немногочисленных работах по моллюскам бассейна р. Северский Донец (далее – БРСД)
ХІХ-ХХ ст. под разными названиями приводятся два автохтонных вида физид. Наряду с ними
имеются сведения о двух адвентивных видах, распространившихся здесь антропохорно, благодаря аквариумистам.
Как следует из приведенных выше данных, единого мнения о видовом составе и систематике физид пока нет. Кроме того, современными авторами в реках Приазовья не найдены
или отмечены единичными экземплярами многие виды физид (Дегтяренко, 2011). Поэтому
необходимо актуализировать имеющиеся данные о видовом составе семейства в БРСД, предложить некоторые возможные направления охраны редких видов пузырчиковых.
Наши исследования проведены с июня 2010 по июнь 2017 гг. Пробы отбирались на 46 станциях в Донецкой и Харьковской обл. Украины и Белгородской обл. РФ: в р. Северский Донец,
в бассейне р. Казённый Торец с притоками (рр. Кривой и Сухой Торец, 1-я и 2-я Беленькие,
Бычок, Маячка), в четырех крупных водохранилищах БРСД (Клебан-Быкское, Краснопавловское, Печенежское и Белгородское), водоёмах-охладителях Славянской ТЭС и многих других
средних и малых водных объектах БРСД.
Взятие и обработка проб, а также учёты численности моллюсков проводились по общепринятым гидробиологическим методикам. Всего нами отобрано около 550 проб, в которых
учтено более 8,5 тыс. экз. пресноводных моллюсков, среди которых определено более 340 экз.
пузырчиковых. Определение видов производили по разным источникам (Стадниченко, 1990;
Дегтяренко, Анистратенко, 2011 и др.).
Названия таксонов и систематических групп даны в соответствии с последней ревизией
семейства Physidae (Taylor, 2003). На основании расчетов относительной численности моллюСучасний стан та охорона природних комплексів в басейні Сіверського Дінця
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сков в пробах их относили к соответствующим классам доминирования по системе ШтекераБергмана (Stöcker, Bergmann, 1977).
Superfamily Physacea Harry & Hubendick, 1964
Family Physidae Fischer & Crosse, 1886
Subfamily Aplexinae Starobogatov, 1967
Tribe Aplexini Taylor, 2003
Genus Aplexa Fleming, 1820
Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758).
И. Криницким (Krynicki, 1837) под названием Physa hypnorum Drp. внесена в список пресноводных, наземных и морских моллюсков Восточно-Европейской равнины, однако указана им только для Литвы (Lithu). Сведения, приведенные в работе Ю. Семашко об этом виде
(Siemaschko, 1847), практически представляют собой компилят статьи И.А. Криницкого.
Г. Радкевичем (1879) вид под тем же названием внесен в список водных мягкотелых и пиявок, собранных в бывш. Харьковской и Полтавской губ. Однако точно локализовать место
нахождения не представляется возможным.
О. Розеном в исследованиях слизняков г. Харькова не обнаружена (Розен, 1900; Rosen,
1903). В. Линдгольмом (Lindholm, 1911) по наблюдениям 1897-1898 гг. была найдена в р. Оскол
возле г. Новый Оскол (лесостепная зона, бывш. Курская губ.) и внесена в список видов под названием Nauta hypnorum L. Живые моллюски не наблюдались. Найдены только отбеленные,
хорошо сохранившиеся раковины.
Первые достоверные сведения о популяции живых моллюсков и их местообитании для БРСД
приведены в работе П. Белецкого (1918). Под Харьковом в 1911-1914 гг. найдена в торфяном болотце в предместье Основа, в осушительной канаве на месте торфяного болота у с. М. Даниловка,
в торфяной канаве у с. Дергачи (все – бывш. Харьковский уезд Харьковской губ.)
С тех пор достоверные сведения об этом виде из БРСД в работах авторов ХХ-ХХІ ст. отсутствуют. В.И. Жадин (1929) прямо указывает, что в обширном материале по пресноводным
моллюскам, собранным на рр. Северский Донец, Лопань, Уды и Оскол в 1917-1925 гг., Aplexa
hypnorum им не обнаружена.
Н.Н. Фадеевым (1929) был опубликован полный список животных, обнаруженных в БРСД
от г. Волчанска до г. Луганска в 1917-1927 гг. Aplexa hypnorum в этом списке отсутствует. Не
найдена она также при изучении донной фауны и животного населения зарослей макрофитов
четырех пойменных озер в долине р. Северский Донец в Змиёвском р-не Харьковской обл.
в 1931 г. (Бут, 1940; Солодовников, 1940). Нет её и в списках моллюсков по результатам малакологических сборов из 10 населённых пунктов Изюмского района Харьковской обл., проведенных в 1940-1941 гг. (Попова, 1956).
М.Н. Затравкиным (1980) при проведении исследований видового состава моллюсков
среднего течения р. Северский Донец и приустьевой части впадающего в него притока –
р. Казённый Торец – летом 1972 г. в Донецкой обл. и частично в сопредельных районах Харьковской и Луганской областей Aplexa hypnorum не найдена, но в список видов им включена
на основании работ Г. Радкевича (1878) и В.И. Жадина (1929), хотя в последней этот вид не
упоминается. Е.Г. Тимошенко и Н.Н. Ярошенко (1991) по итогам исследований гидромалакофауны в 1985-1988 гг. также отмечают её для Донецкой обл., вероятно, на основании статьи
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М.Н. Затравкина, не вдаваясь глубоко в подробности. Для Краснооскольского водохранилища
при проведении исследований в 1986 г. также не указана (Тимошенко, 1992).
Не выявлена в результате инвентаризации пресноводной малакофауны юга лесостепной зоны Среднерусской возвышенности, в том числе в рр. Северский Донец, Оскол и Айдар
в 2001-2004 гг. (Мандрыгина, Снегин, 2005).
Нами не отмечена при проведении исследований на 18 станциях в р. Северский Донец и его
притоках в пределах Донецкой области в 2010 г. (Шелободина, Писарев, 2011), а также при изучении состава и структуры малакофауны крупных водохранилищ БРСД (Белгородское водохранилище, Белгородская обл. РФ; Клебан-Быкское водохранилище, Донецкая обл.; Печенежское
и Краснопавловское водохранилища, Харьковская обл.) в 2011-2013 гг. (Писарев, 2012в, 2013,
2015; Писарев, Трохимчук, 2014) и р. Сухой Торец в 2014 г. (Пісарєв, Трохимчук, 2015).
Живые моллюски и раковины этого вида найдены нами в июле 2011 г. в одном из лесных
водоёмов вблизи с. Богородичное Славянского района Донецкой обл. на территории НПП «Святые Горы». Тип водоёма – протока между старицами в пойме Северского Донца, ширина протоки до 0,5 м, глубина до 0,15 м, скорость течения воды – 0,05 м/сек, по берегам протоки плотная
невысокая травянистая растительность, дно покрыто опавшими листьями и стеблями травянистых растений, древесная растительность леса – ольха с примесью осины и тополя. Плотность
населения до 10 ос./м2, в среднем (n = 9) – 1 ос./м2. Для Донецкой области впервые приведены
достоверные данные. Ввиду исключительной редкости заслуживает включения в список редких
и охраняемых животных Донецкой обл. (Писарев, 2012а, б, г).
Subfamily Physinae Starobogatov, 1967
Tribe Haitiini Taylor, 2003
Genus Haitia Clench & Aguayo, 1932
Haitia acuta (Draparnaud, 1805). Нативное распространение вида: морское побережье Канады, Новая Англия и североатлантическое побережье США. Все синонимы таксона (более
80), описанные рядом авторов, представлены, кроме Северной Америки, из различных частей
света (Taylor, 2003).
М.О. Сон (2007) и А.М. Лейченко (2010 и др.), наряду с Physa acuta (Draparnaud, 1805), для
фауны Украины отмечают Physella heterostropha (Say, 1817). В соответствии с ревизией семейства Physidae (Taylor, 2003), эти названия являются синонимами.
И.А. Криницким (Krynicki, 1837), Ю. Семашко (Siemaschko, 1847), а также многими другими авторами, изучавшими малакофауну БРСД, не отмечалась (Розен, 1900; Rosen, 1903;
Lindholm, 1911; Белецкий, 1918; Бут, 1940; Солодовников, 1940; Попова, 1956).
Впервые для Украины указана Г. Радкевичем как Physa acuta (Радкевич, 1879). Однако
точно локализовать место нахождения не представляется возможным.
И.И. Фадеев (1929) в списке водных животных отмечает Physa acuta. В.И. Жадиным (1929)
в материале по пресноводным моллюскам, собранным в р. Северский Донец и его притоках,
указан вид Physa acuta. Им же отмечено, что Ph. acuta приводится Г. Радкевичем (1879) и
П. Белецким (1918), хотя у последнего этот вид не указан.
М.Н. Затравкин (1980), а также Е.Г. Тимошенко и Н.Н. Ярошенко (1991) в р. Казённый Торец в г. Краматорске отмечают Physella integra (Haldeman). В наших материалах обследования
бассейна р. Казённый Торец с притоками в пределах Донецкой области в июне-ноябре 2010 г.
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указана Costatella integra (Hald.) (Шелободина, Писарев, 2011). В соответствии с данными
Д. Тэйлора (Taylor, 2003) о более узком, локальном распространении Haitia integra (Haldeman,
1841) исключительно на североамериканском континенте и более широко интродуцированном в различных частях света виде Haitia acuta, необходимо признать, что приведенные выше
данные (Затравкин, 1980; Тимошенко, Ярошенко, 1991; Шелободина, Писарев, 2011) относятся
именно к последнему указанному виду.
Нами Haitia acuta (= Physella acuta Draparnaud, 1805) идентифицирована в сборах в июле
2011 г. из русла р. Северский Донец возле с. Богородичное Славянского р-на Донецкой обл.
(территория НПП «Святые Горы»). Живые моллюски собраны в зарослях водных растений
вблизи берега на глубине до 1 м, прозрачность воды полная, грунт песчаный, скорость течения воды 0,1 м/сек. Плотность населения до 5 ос./м2, в среднем (n = 11) – 0,1 ос./м2 (Писарев,
2012а, б, г).
В наших последующих работах при изучении состава и структуры малакофауны крупных
водохранилищ БРСД (Белгородское водохранилище, Белгородская обл. РФ; Клебан-Быкское
водохранилище, Донецкая обл.; Печенежское и Краснопавловское водохранилища, Харьковская обл.) в 2011-2013 гг. (Писарев, 2012в, 2013, 2015; Писарев, Трохимчук, 2014) не отмечалась. По данным количественных учётов, проведенных на р. Сухой Торец в 2014 г., в структуре
малакоценоза этой реки Haitia acuta (= Physa acuta) в числе прочих 6 видов входит в состав
субдоминантов (Пісарєв, Трохимчук, 2015).
Haitia integra (Haldeman, 1841). Нативний ареал вида распространяется от района Великих озер, Канада, до Среднего Запада США. Данные об интродукции и распространении вида
в других частях света не приведены (Taylor, 2003).
А.П. Стадниченко (1990) ошибочно этот вид был отнесён к роду Costatella Dall, 1870 и отмечен
для фауны Украины как Costatella integra (Haldeman, 1841), хотя в многочисленных синонимах
к этому виду автором приведены более десятка таксонов с видовым именем acuta, указанных
различными авторами. Поэтому, без сомнения, описываемый автором вид «Costatella integra
(Haldeman, 1841)» может быть смело отнесен к виду Haitia acuta (= Physa acuta, Physella acuta).
А.М. Лейченко (2010) в составе фауны физид Украины также приведена Costatella integra.
До 1970-хх гг. в работах по моллюскам БРСД таксон integra не отмечался (Радкевич, 1879;
Розен, 1900; Rosen, 1903; Lindholm, 1911; Белецкий, 1918; Жадин, 1929; Фадеев, 1929; Бут,
1940; Солодовников, 1940; Попова, 1956).
Впервые для БРСД «Physella integra (Heldeman)» приведена М.Н. Затравкиным (1980) из
приустьевой части р. Казённый Торец (лето 1972 г.) в Донецкой обл. Автором также отмечено,
что под Physa acuta Drap., приведенном Г. Радкевичем (1879), В.И. Жадиным (1929) и И.И. Фадеевым (1929), следует понимать интродуцированный из аквариумов вид Physella integra. На
наш взгляд, в те годы ещё не было чёткого понимания, какой из североамериканских видов
действительно интродуцирован из аквариумов в наши воды. Поэтому, мы склонны считать,
что данные относительно Haitia acuta (= Physa acuta.), являются достоверными. Сведения относительно «Physella integra (Heldeman)», приведенные М.Н. Затравкиным (1980), вероятнее
всего, также следует отнести к Haitia acuta.
Е.Г. Тимошенко и Н.Н. Ярошенко (1991) по итогам исследований гидромалакофауны
в 1985-1988 гг. также отмечают «Physella integra (Heldeman)» в р. Казённый Торец в г. Краматорске Донецкой обл. Скорее всего, под этим названием также следует понимать Haitia acuta.
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Нами по итогам исследований в июне-ноябре 2010 г. в бассейне р. Казённый Торец также отмечена Costatella integra (Шелободина, Писарев, 2011). В настоящее время необходимо
признать, что эти сведения, по крайней мере, большая часть из них (р. Казённый Торец и
техногенный водоём в г. Краматорске), относятся к Haitia acuta.
В наших последующих исследованиях (Писарев С.Н., 2012а, б, в, г; 2013; 2015; Писарев,
Трохимчук, 2014) и работах других авторов (Тимошенко, 1992; Мандрыгина, Снегин, 2005) также не отмечалась, однако в одной из наших работ по результатам количественных учётов,
проведенных на р. Сухой Торец в 2014 г., указано, что в структуре малакоценоза этой реки
Haitia integra (= Costatella integra) в числе прочих 33 видов входит в состав субрецедентов (Пісарєв, Трохимчук, 2015). В настоящее время мы склонны считать, что эти данные необходимо
относить к другому виду. Поэтому вопрос об обитании Haitia integra в водоёмах БРСД пока
остаётся открытым.
Tribe Physini Taylor, 2003
Genus Physa Draparnaud, 1801
Physa fontinalis (Linnaeus, 1758). Обычный, широко распространённый вид пресноводных брюхоногих моллюсков БРСД. Отмечена практически во всех работах (кроме О. Розена –
Розен, 1900; Rosen, 1903) по моллюскам изучаемого региона, начиная с 1837 г. – в целом
для Харьковской, Полтавской (Physa fontinalis Drp. – Krynicki, 1837; Siemaschko, 1847; Радкевич, 1879; Белецкий, 1918) и Курской губ. (Bulinus fontinalis (L). – Lindholm, 1911), для
отдельных районов Харьковской, Донецкой и Луганской обл. (Жадин, 1929; Фадеев, 1929;
Бут, 1940; Солодовников, 1940; Попова, 1956; Затравкин, 1980; Тимошенко, Ярошенко, 1991;
Тимошенко, 1992).
В реках юга Среднерусской возвышенности (Северский Донец, Оскол, Айдар) в Белгородской обл. РФ наряду с Physa fontinalis указана также Physa bulla (Müller, 1774) (Мандрыгина,
Снегин, 2005). А. Лейченко (2010) для фауны Украины приводит Physa adversa (Costa, 1778).
Согласно современной ревизии семейства Physidae Fischer & Crosse, 1886 (Taylor, 2003) эти
названия являются синонимами.
Нами также отмечена в верхнем течении р. Северский Донец – на мелководных участках
левого берега Белгородского водохранилища возле с. Ржавец Шебекинского р-на Белгородской обл. РФ. В составе фитофильного комплекса Physa fontinalis является одним из 16 видов-субрецедентов, индекс доминирования Id = 0,0034, но в наших работах по этому водному
объекту по разным причинам не указана (Писарев, 2012, 2015).
При проведении исследований в июне-ноябре 2010 г. в р. Северский Донец и в бассейне
р. Казённый Торец с притоками в пределах Донецкой области нами не отмечена (Шелободина, Писарев, 2011), однако позже была выявлена практически во всех обследованных нами
водных объектах: р. Северский Донец (Писарев, 2012б), в Клебан-Быкском водохранилище
среди 9 видов-рецедентов, (Писарев, Трохимчук, 2014), Id = 0,0158; в р. Сухой Торец (Пісарєв,
Трохимчук, 2015), в Краснопавловском и Печенежском водохранилищах, но в нашей работе по
этим водным объектам по разным причинам не указана (Писарев, 2012а).
Необходимо отметить, что практически во всех указанных местообитаниях были найдены
моллюски с очень мелкими размерами (не более 2-3 мм) и неясными очертаниями раковин,
и только при обработке материала из Печенежского водохранилища, собранного в августе
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2013 г. возле н.п. Печенеги одноимённого р-на Харьковской обл., нами обнаружены нормально развитые раковины высотой не менее 6 мм.
Physa skinneri Taylor, 1954. Первоначально была описана как вымерший вид из плейстоценовых отложений в округе Бэвер (Beaver County) шт. Оклахома, США (Taylor, 1954), однако
через несколько лет обнаружена как рецентный вид на западе США. Также имеются указания,
что этот вид обитает в водоемах Казахстана, Восточной и Западной Сибири, Дальнего Востока
(Taylor, 1988). В 2000-х гг. появился ряд публикаций, в которых приводятся данные о находках Ph. skinneri в Украине (Тэйлор, Ситникова, 2004; Сон, 2007; Лейченко, 2010; Дегтяренко,
Анистратенко, 2011).
При проведении исследований в июне-ноябре 2010 г. в р. Северский Донец и в бассейне
р. Казённый Торец с притоками в пределах Донецкой области нами не отмечена (Шелободина,
Писарев, 2011), однако позже была выявлена в ряде обследованных нами водных объектов. Впервые для БРСД и Донецкой обл. найдена нами в Клебан-Быкском водохранилище в 2011 г. (Писарев, 2013) – первые 4 экземпляра найдены на погруженной водной растительности на глубинах
до 1,5 м. По результатам количественных учётов на этом водоёме Ph. skinneri, наряду с другими
восемью видами, отнесена к разряду субдоминантов (Писарев, Трохимчук, 2014), Id = 0,0515.
В апреле 2012 г. на мелководных участках левого берега Белгородского водохранилища
возле с. Ржавец Шебекинского района Physa skinneri найдена нами в составе фитофильного
комплекса. Для Белгородской обл. РФ указывается впервые (Писарев, 2012, 2015). По результатам количественных учётов на этом водоёме Ph. skinneri, наряду с другими восемью видами,
отнесена к разряду рецедентов, Id = 0,0202. Также отмечена нами в составе гидромалакофауны Краснопавловского и Печенежского водохранилищ (Харьковская обл.).
По результатам количественных учётов, проведенных на р. Сухой Торец в 2014 г., Physa
skinneri в числе прочих 33 видов, входит в состав субрецедентов (Пісарєв, Трохимчук, 2015).
Таким образом, подводя итоги 185-летнего периода изучения моллюсков БРСД, можно сделать следующие выводы. Автохтонными видами физид являются Aplexa hypnorum
и Physa fontinalis, которые зафиксированы в исследуемом регионе с 1830-х гг. Одним из
адвентивных видов физид, который начал отмечаться здесь в 1870-х гг., является Haitia
acuta. Другим адвентивным видом является Physa skinneri, впервые отмеченная нами здесь
в 2010-х гг. Наличие в БРСД такого вида как Haitia integra пока не доказано и требует дальнейшего изучения.
Наиболее обычными, широко распространёнными видами являются Ph. fontinalis,
Ph. skinneri и H. acuta, отмеченные нами практически во всех обследованных водных объектах. Наиболее редким, отмеченным только в одной точке наблюдения, является вид Aplexa
hypnorum, который рекомендуется нами для включения в список редких и охраняемых видов
животных Донецкой обл.
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ОРНИТОФАУНА РЕГИОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА
«СЛАВЯНСКИЙ КУРОРТ» (ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ)
В северных районах Донецкой области, несмотря на значительные антропогенные нагрузки, наблюдается довольно высокое видовое разнообразие птиц. Возможно, благодаря тому,
что здесь относительно большая часть территории находится в составе объектов природнозаповедного фонда Украины, одним из которых является региональный ландшафтный парк
«Славянский курорт» (далее парк), созданный в 2005 г. Общая площадь парка составляет
431,31 га. В его состав входят гидрологические памятники общегосударственного значения
– озёра «Слепное» (30 га) и «Рапное» (32 га), а также орнитологический заказник местного
значения «Приозёрный» (79,5 га). Несмотря на небольшую площадь, территория парка весьма
разнообразна и представлена как хвойными и лиственными лесонасаждениями, так и солончаковыми лугами и озерами с разным уровнем солёности воды.
Для анализа и инвентаризации орнитофауны данной природоохранной территории использовались сведения, опубликованные в специальной орнитологической литературе в период с 1991 по 2007 гг., а также наши данные, собранные в период 2010-2017 гг.
Первые сведения о птицах района Славянских солёных озёр содержатся в «Орнитологической фауне Харьковской губернии» Н.Н. Сомова (1897). В работе указаны 4 вида птиц: ходулочник Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758), шилоклювка Recurvirostra avosetta (Linnaeus,
1758), чайконосая крачка Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789) и пестроносая крачка Thalasseus
sandvicensis (Latham,1787). Причём, для трёх последних видов появление здесь автором лишь
предполагалось.
В дальнейшем какие-либо сведения об орнитофауне исследуемой территории отсутствовали в литературе на протяжении более чем девяностолетнего периода. В середине
1980-х гг. один из авторов этого сообщения и группа молодых орнитологов начали здесь
проведение орнитологических исследований (Писарев, Тимошенко, 1993; Писарев и др.,
1994а,б; 1998а,б; Писарєв та ін., 1995). В зимние сезоны 1988-1994 гг. на незамерзающих
озёрах Славкурорта были отмечены 12 видов птиц: малая поганка Podiceps ruficollis (Pallas,
1764), лебедь-шипун Cygnus olor (Gmelin, 1789), кряква Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758),
широконоска Anas clypeata (Linnaeus, 1758), красноголовая чернеть Aythia ferina (Linnaeus,
1758), белоглазая чернеть Aythia nyroca (Güldenstädt, 1770), лысуха Fulica atra (Linnaeus,
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1758), озёрная чайка Larus ridibundus (Linnaeus, 1766), хохотунья Larus cachinnans (Pallas,
1811), сизая чайка Larus canus (Linnaeus, 1758), серая неясыть Strix aluco (Linnaeus, 1758),
малая чайка Larus minutus (Pallas, 1776), последний вид на зимовке в Донецком Придонцовье отмечен впервые.
В гнездовой период (май 1985, 1989 и 1996 гг.) вышеуказанной группой орнитологов были
отмечены тиркушка Glareola sp. (видовую принадлежность точно установить не удалось), поручейник Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) и большая выпь Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758).
На гнездовании впервые были найдены малая крачка Sterna albifrons (Pallas, 1764) и ходулочник Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758). Всего 17 видов. В непосредственной близости
от территории парка – на солончаковых лугах возле п. Райгородок Славянского района – как
и предполагал Н.Н. Сомов, впервые была найдена на гнездовании шилоклювка Recurvirostra
avosetta (Linnaeus, 1758).
В мае-июне 2001 г. при проведении исследований орнитофауны заказника «Приозёрный» Л.И. Тараненко и В.В. Валержаном (2003) в качестве гнездящихся были отмечены 36 видов, среди них: малая выпь Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766), кряква Anas
platyrhynchos (Linnaeus, 1758), чирок-трескунок Anas querquedula (Linnaeus, 1758), красноголовая чернеть Aythia ferina (Linnaeus, 1758), камышница Gallinula chloropus (Linnaeus,
1758), лысуха Fulica atra (Linnaeus, 1758), малый зуёк Charadrius dubius (Scopoli, 1786),
чибис Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758), перепел Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758), фазан
Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758), травник Tringa totanus (Linnaeus, 1758), обыкновенный
зимородок Alcedo atthis (Linnaeus, 1758), речная крачка Sterna hirundo (Linnaeus, 1758), черноголовый чекан Saxicola torquata (Linnaeus, 1766), обыкновенный ремез Remiz pendulinus
(Linnaeus, 1758) и просянка Emberiza calandra (Linnaeus, 1758).
Кроме того, в качестве посетителей территории были отмечены 24 новых вида птиц:
серая цапля Ardea cinerea (Linnaeus, 1758), белый аист Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758), кобчик Falco vespertinus (Linnaeus, 1766), обыкновенная пустельга Falco tinnunculus (Linnaeus,
1758), фифи Tringa glareola (Linnaeus, 1758), турухтан Philomachus pugnax (Linnaeus,
1758), сизый голубь Columba livia (Gmelin, 1789), кольчатая горлица Streptopelia decaocto
(Frivaldszky, 1838), обыкновенная кукушка Cuculus canorus (Linnaeus, 1758), чёрный стриж
Apus apus (Linnaeus, 1758), золотистая щурка Merops apiaster (Linnaeus, 1758), удод Upupa
epops (Linnaeus, 1758), сирийский дятел Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberg, 1833),
серая мухоловка Muscicapa striata (Pallas, 1764), луговой чекан Saxicola rubetra (Linnaeus,
1758), обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758), горихвостка-чернушка
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1789), варакушка Luscinia svecica (Linnaeus, 1758), обыкновенная зеленушка Chloris chloris (Linnaeus, 1758), черноголовый щегол Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758), коноплянка Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758), обыкновенный дубонос
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758), тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758) и садовая овсянка Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758). В составе орнитофауны парка к тому времени уже было известно 80 видов птиц.
В первой половине 2010-х гг. С.Н. Писаревым в древесных насаждениях парка в качестве
новых для описываемой территории видов в летний гнездовой период была отмечена обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758), а в осенний период – вальдшнеп Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758). Было установлено гнездование белого аиста.
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В мае 2005 г. над сосновым бором возле станции «Славкурорт» был отмечен обыкновенный осоед Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) (Высочин, 2007). Видовой состав орнитофауны составлял 83 вида птиц.
В 2016-2017 гг. наши исследования орнитофауны парка продолжились, были отмечены
26 новых видов птиц, которые ранее в составе орнитофауны парка не отмечались. Мы приводим данные о встречах с этими видами.
Большая поганка Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758). 17.07.2016 г. на озере с наименьшим
уровнем осолонения отмечены 10 особей.
Большая белая цапля Ergetta alba (Linnaeus, 1758). 17.07.2016 г. отмечена одна особь.
Тетеревятник Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758).12.10.2016 г. зафиксирована одна особь.
Зимняк Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763). Одиночная встреча 17.01.2017 г.
Перевозчик Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758). 10.08.2017 г. отмечена одиночная особь.
Ушастая сова Asio otus (Linnaeus, 1758). 7 особей отмечены на территории санаторно-оздоровительного комплекса 17.01. 2017 г.
Седой дятел Picus canus (Gmelin, 1788). Одна особь отмечена 10.08.2017 г. в сосновом лесу
на территории заказника «Приозерный».
Большой пестрый дятел Dendrocopos major (Linnaeus, 1758). Две особи отмечены 17.07. 2016 г.,
одна – 17.01.2017 г. в лиственных насаждениях.
Средний дятел Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758). 17.01.2017 г. в сосновых лесонасаждениях зафиксировано две особи.
Малый дятел Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758). 17.01.2017 г. в парковой зоне возле санаторно-курортного комплекса замечено две особи.
Сойка Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758). Две особи отмечены в лесонасаждениях
17.07.2016 г., одна особь отмечена там же 12.10.2016 г.
Свиристель Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758). 17.01.2017 г. зафиксированы 82 особи.
Черноголовая славка Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758). Единичная встреча 17.07.2016 г.
Желтоголовый королек Regulus regulus (Linnaeus, 1758). 35 особей учтены в елях санаторно-парковой зоны 17.01.2017 г.
Певчий дрозд Turdus philomelos (Brehm, 1831). 17.07.2016 г. в санаторно-курортной зоне
зафиксирована одна особь.
Усатая синица Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758). Несколько стаек общей численностью
до 20 особей отмечены в зарослях тростника 12.10.2016 и 17.01.2017 гг.
Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758). 17.01.2017 г. в соснах на территории санаторно-курортного комплекса отмечена стайка из 14 особей.
Московка Parus ater (Linnaeus, 1758). 17.01.2017 г. на территории санаторно-куротного
комплекса, в соснах в стайке больших синиц зафиксировано 4 особи.
Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus (Linnaeus, 1758). 12.10.2016 и 17.01.2017 гг. фиксировались скопления от 16 до 30 особей, держащиеся, преимущественно, в тростнике.
Гаичка черноголовая Parus palustris (Linnaeus, 1758). Единичная встреча 10.08.2017 г.
в санаторно-курортной зоне парка.
Поползень Sitta europaea (Linnaeus, 1758). 12.10.2016 г. в санаторно-парковой зоне зафиксировано 6 особей данного вида. 17.01.2017 г. там же встречены еще 11 птиц.
Обыкновенная пищуха Certhia familiaris (Linnaeus,1758). 4 особи отмечено 17.01.2017 г.
Сучасний стан та охорона природних комплексів в басейні Сіверського Дінця

133

Зяблик Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758). 17.07.2016 г. в придорожных лесонасаждениях
зафиксировано 15 особей.
Вьюрок Fringilla montifringilla (Linnaeus, 1758). 17.01.2017 г. в лиственных лесонасаждениях отмечено 4 особи.
Чиж Spinus spinus (Linnaeus, 1758). 17.01.2017 г. зафиксировано несколько стаек, общей
численностью 40 особей.
Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758). Стайка из 10 птиц зафиксирована в придорожных кустарниках 17.01.2017 г.
Ниже мы проводим некоторые данные о наиболее редких и интересных видах птиц.
Лебедь-шипун. 17.07.2016 г. на оз. Вейсово впервые за весь период исследований зафиксирован факт гнездования – наблюдался выводок из двух взрослых и двух молодых птиц.
12.10.2016 г. здесь же отмечены два неполовозрелых самца.
Малая крачка. В 1984 г. обнаружено гнездование малой крачки на солончаковых лугах.
В 1985 г. в этой колонии найдено 9 гнёзд. В 1989-1990 гг. в новом колониальном поселении
в 1,2 км от прежнего найдены 50 и 55 гнёзд соответственно. В 1992 г. численность колонии возросла до 65 пар (Писарев, Сикорский, 1993). В 1995 г. там же имели место попытки
гнездования 4-5 пар птиц (Писарев и др., 1998). В мае-июне 2001 г. отмечены в заказнике
«Приозёрный» 5-7 гнездящихся пар (Тараненко, Валержан, 2003). 17.07.2016 г. на песчаной
отмели одного из соленых озер парка в скоплении сизой чайки и хохотуньи нами было зафиксировано 5 особей данного вида.
Ходулочник. Н.Н. Сомов (1897) признавал ходулочника крайне редкою, случайно залетною
птицею самой южной части Харьковской губернии. На солончаковых лугах возле Славянских
солёных озёр в 1986 году отмечено гнездование 5 пар, а в 1989 году – 1 пары ходулочников (Писарев, Тимошенко, 1993). В 1993 г. на Славянских соленых озерах гнездилось 7 пар
птиц (Писарев и др., 1994а). На солончаковых лугах возле Славянских солёных озёр в 1995 г.
успешно вывели птенцов 10-11 пар птиц; выводок, состоящий из 2 взрослых и двух молодых
птиц, здесь наблюдали 20.06.1995 г. (Писарев и др., 1998а). В 1996 г. на солончаковых лугах
гнездилось не менее 12-14 пар: 03.05 здесь отмечены 26 особей с признаками гнездового
беспокойства (Писарев и др., 1998б). В мае-июне 2001 г. был отмечен в заказнике «Приозёрный» в количестве 70-80 гнездящихся пар (Тараненко, Валержан, 2003). 17.07.2016 г. нами
отмечены несколько выводков общей численностью около 70 особей.
Поручейник. 17.07.2016 г. и 10.08.2017 г. на солончаковых лугах, на территории парка
было зафиксировано от 2 до 5 особей.
Таким образом, по состоянию на сегодняшний день орнитофауна регионального ландшафтного парка «Славянский курорт» насчитывает 109 видов, относящихся к 15 отрядам
и 40 семействам, что составляет 26,2 % от фауны птиц Украины. Из них 6 видов (белоглазая
чернеть, ходулочник, поручейник, шилоклювка, малая крачка, тиркушка) внесены в Красную
Книгу Украины.
Согласно анализу по типам местообитания (Белик, 2009), основная масса видового состава
орнитонаселения парка почти равномерно распределена между лимнофилами (36 %) и дендрофилами (39 %). Небольшое преобладание последних, связано с тем, что общая площадь древесных насаждений хвойного и лиственного характера, примерно равна площади водно-болотных
угодий парка. Несмотря на наличие значительных по площади открытых пространств, в состав
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группы кампофилов входит всего 18 % видов. Подобное распределение связано с тем, что луга
вблизи водно-болотных угодий имеют солончаковую природу и малопригодны для гнездования
указанной группы птиц. Доля открытых участков с подходящими для них условиями сравнительно невелика. Склерофилы – наименее представленная группа – 7 %. Места их гнездования
сосредоточены вокруг построек в санаторно-парковой зоне объекта.
По результатам трофического анализа (Белик, 2009) большая часть орнитофауны парка
представлена энтомофагами (32 %). Доли участия всеядных видов и пантозоофагов примерно
равны (24 % и 23 %). Фитофаги составляют 16 % от общего числа видов, прочие же стенофаги
имеют в своем составе от 1 до 3 % от всей фауны птиц парка.
Из 109 видов птиц, отмеченных на территории парка, реально и потенциально гнездящимися являются 88 (80,7 %). По результатам анализа по типу гнездования (Бёме, 1983), 36 %
от указанного количества представлено наземногнездящимися видами, 19 % предпочитают
гнездиться в среднем и верхнем ярусе крон, 16 % являются дуплогнездниками. Процент видов, выбирающих для постройки гнезд другие условия, невелик и составляет 2-7 %. Один вид
является гнездовым паразитом.
Согласно данным количественных учетов орнитофауны на территории парка и анализу по структуре доминирования (по системе Штекера-Бергмана, 1977) в летний гнездовой
и послегнездовой сезоны (июль-август) доминантным видом является ходулочник. Иногда
эудоминантом в этот период года может выступать сизая чайка. В период осенних миграций
на водоемах доминирует кряква. Сизая чайка выступает в роли эудоминанта. На зимовках
доминантами являются сизая чайка (концентрируется на незамерзающих водоемах), свиристель и большая синица.
Индекс доминирования Бергера-Паркера (Дунаев, 1997) колеблется в пределах от 0,14
в зимнее время до 0,43 в период осенних миграций. Показатели индекса видового богатства
Маргалефа (Дунаев, 1997) также находятся в пределах от 3,89 до 6,48, что в свою очередь
говорит о том, что данный природоохранный объект имеет высокую ценность для восстановления орниторазнообразия в регионе и для дальнейших исследований в целом.
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Использование кривой видового накопления
для анализа видового состава позвоночных животных,
погибших на дорогах в НПП «Святые Горы»
В ходе десятилетних наблюдений фактов гибели позвоночных животных на дорогах в НПП
«Святые Горы» было зарегистрировано 9743 особей 75 видов, что составляет значительную
часть видового разнообразия национального парка. Несмотря на довольно большой объем
и продолжительность исследований, ежегодно в этот список добавляются новые виды. Для
установления видового богатства какой-либо группы животных наиболее распространенным
методом является построение кривой видового накопления. Это накопительный график числа
обнаруженных исследователем видов за единицу исследовательских усилий. Кривая видового накопления позволяет оценить полноту исследований и спрогнозировать ожидаемое
число видов в сообществе.
В данной статье анализируются результаты наблюдений за 2007-2016 гг. Случаи гибели
домашних животных (2 вида) в работу не включены. За единицу исследовательского усилия
принят один год наблюдений (более дробные единицы будут отражать сезонную динамику,
что исказит кривую). Материалы, собранные в 2006 и 2017 гг. в анализ не включены, так как
учеты проводились только часть года.
Таблица 1 Количество видов животных, погибших на дорогах, отмеченные в данному году
амфибии
рептилии
птицы
млекопитающие
всего

2007
7
3
13
10
33

2008
8
4
19
18
49

2009
9
4
20
21
54

2010
9
5
20
25
59

2011
9
6
22
26
63

2012
9
6
26
26
67

2013
9
6
27
26
68

2014
9
6
28
26
69

2015
9
7
29
27
72

2016
9
7
29
28
73

Для полученной выборки рассчитывались стандартные показатели разнообразия (индекс Шеннона – Н и индекс выравненности Пиелу – Е). В расчетах использовалось не количество учтенных особей, а количество регистраций вида, поскольку для выявления видового богатства находка одной особи имеет такой же статистический вес, как и находка
нескольких особей одновременно.
Кривая видового накопления рассчитывалась по уравнению Кленча: S = Аx(1 + bx), где S
соответствует количеству найденных видов на каждый момент исследования, х – исследовательское усилие. Коэффициенты А и b подбираются эмпирически при аппроксимации.
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Амфибии
На дорогах отмечены представители всех 9 видов фауны парка (667 регистраций, 74,1 на
вид), причем полностью фауна была выявлена уже на третий год наблюдений. Это связано как
с малым числом видов амфибий, так и с большим количеством регистраций, обусловленным
уязвимостью амфибий к автотранспорту. Показатели разнообразия выборки сравнительно невысоки (Н = 1,68045; Е = 0,2584), что связано с малым количеством видов. Кривая видового
накопления имеет ярко выраженное плечо. Отклонение фактически полученной кривой от
расчетной у амфибий наименьшее (критерий χ2 = 0,2008).

Рис. 1. Кривая видового накопления амфибий, погибших на дорогах

Рептилии
Погибшими на дорогах отмечены представители 7 из 10 видов известных для территории
парка, всего 378 регистраций (54 на вид, 17,7 без учета ужа обыкновенного). Из рептилий
более половины всех регистраций (72 %) приходятся на долю ужа обыкновенного. В целом,
при сходном с амфибиями видовом богатстве, выявление фауны рептилий шло значительно
медленнее из-за меньшего числа регистраций и худших показателей разнообразия фауны
(Н = 1,007; Е = 0,1697). Кривая видового накопления получается в этом случае более пологой.
Насыщение кривой достигается на отметке в 7 видов, что соответствует числу уже найденных
на дорогах видов рептилий. Отклонение фактически полученной кривой от расчетной у рептилий невелико (критерий χ2 = 0,4686).
Необходимо отметить, что распространение разноцветной ящурки (Eremias arguta) в НПП
спорадическое, и места обитания удалены от автодороги, на которой, в основном, собирался материал. Достоверные находки еще двух видов: узорчатого полоза (Elaphe dione) и желтобрюхого
полоза (Hierophis caspius) были сделаны далеко за пределами исследуемой территории.

Рис. 2. Кривая видового накопления рептилий, погибших на дорогах
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Птицы
На дорогах зарегистрировано 29 видов птиц из 222, зарегистрированных в НПП «Святые
Горы», всего 177 регистраций (6,1 на вид). Фауна птиц, по сравнению с другими систематическими группами, характеризуется наивысшими показателями разнообразия (Н = 2,6262;
Е = 0,4845). Кривая видового накопления в этом случае также получилась довольно пологой
и не вышедшей на уровень насыщения даже за 10 лет. Гибель представителей очень многих видов птиц на дорогах крайне маловероятна в силу их редкости (ряд видов включен
в фауну парка по 1-2 находкам залетных особей) или особенностей биологии. По данным
расчетов, можно предположить окончательное насыщение кривой видового накопления
при значении 33-34 видов. Отклонение фактически полученной кривой от расчетной у птиц
максимально (критерий χ2=1,5482). Это связано с тем, что эмпирические данные в 20102011 гг. ниже расчетных на 3-4 вида.

Рис. 3. Кривая видового накопления птиц, погибших на дорогах

Млекопитающие
На дорогах зарегистрировано 28 видов из 59 видов фауны парка, всего 142 регистрации
(5,07 на вид). Выборка погибших на дорогах млекопитающих характеризуется довольно большими показателями разнообразия (Н = 2,2881; Е = 0,4591), уступая только птицам. Кривая
видового насыщения у млекопитающих в целом повторяет таковую у птиц, характеризуясь
лишь меньшими значениями коэффициентов А и b при сходном значении А/b, которое является пределом функции Кленча и теоретически ожидаемым количеством видов в выборке.
По данным расчетов, можно предположить окончательное насыщение кривой видового накопления при значении 33 видов. Отклонение фактически полученной кривой от расчетной
у млекопитающих среднее (критерий χ2 = 0,6988).

Рис. 4. Кривая видового накопления млекопитающих, погибших на дорогах
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Всего на дорогах парка погибшими зарегистрированы представители 73 видов. При
сравнительно высоких показателях разнообразия (Н = 2,3981) выравненность общей выборки (Е = 0,3305) заметно ниже, чем у локальных выборок млекопитающих и птиц, это связано
с большим количеством регистраций амфибий и ужа обыкновенного. По данным расчетов,
можно предположить окончательное насыщение суммарной кривой видового накопления
при значении 79 видов. Это меньше, чем сумма прогнозов для отдельных систематических
групп (82-83 вида), и связано с тем, что фауна амфибий и рептилий, вероятно, уже полностью
выявленная, участвует в экстраполяции, уменьшая кривизну кривой. Фактически полученная
кривая показывает хорошее совпадение с расчетной (критерий χ2 = 0,3769).
Эмпирический коэффициент b тем больше, чем ярче выражено плечо у кривой. Очевидно,
что b тем больше, чем более значительной является величина исследовательского усилия.
Коэффициент А зависит от общего числа видов в выборке и соотношения А/b, которое является теоретически ожидаемым количеством видов в выборке (т.е. А автоматически возрастает с
ростом b). Процесс выявления разнообразия идет медленнее при большем количестве видов
в выборке и меньшем показателе выравненности.

Рис. 5. Кривая видового накопления животных, погибших на дорогах

Выводы
Ожидаемое количество гибнущих на дороге видов – 79-83 при обнаруженных 73 видах.
Десятилетний мониторинг не привел к полному выявлению видового состава гибнущих
на дорогах животных, при этом общая картина была получена приблизительно на 6-й год
наблюдений.
Отклонение экспериментальной кривой от расчетной закономерно уменьшается с увеличением количества регистраций.
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ПОШИРЕННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ГЕМІКЛОНАЛЬНИХ
ПОПУЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ГІБРИДОГЕННОГО КОМПЛЕКСУ
ЗЕЛЕНИХ ЖАБ (PELOPHYLAX ESCULENTUS COMPLEX)
У БАСЕЙНІ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ
Зелені жаби – група тварин, що заслуговує виняткової уваги дослідників і природоохоронців. Це пов’язано не лише з їх відносно високою біомасою та потужним впливом на біогеоценотичні процеси. Саме на прикладі зелених жаб можна спостерігати недостатньо вивчені
механізми подолання стерильності міжвидових гібридів, міжвидової рекомбінації, неменделевського спадкування, існування незвичних типів біосистем тощо.
Середньоєвропейський гібридогенний комплекс зелених жаб, Pelophylax esculentus
complex, утворюють два батьківські види, ставкова жаба, Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)
і озерна жаба, Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771), а також їх різноманітні гібриди, до яких
вживається подібна до видової назва: їстивна жаба, Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758).
Представники батьківських видів легко схрещуються, утворюючи життєздатних гібридів.
Втім, геноми P. lessonae і P. ridibundus, хоча й складаються з однакової кількості хромосом
(n=13), набули таких відмінностей, що їхня нормальна кон’югація під час мейозу стала неможливою. Саме це явище є причиною гібридної стерильності багатьох міжвидових гібридів.
У різних рослин та тварин відомі два основних шляхи подолання такої стерильності: тетраплоїдизація (внаслідок якої у кожної хромосоми з’являється гомологічна їй пара) або ж перехід
до клонального, тобто нерекомбінантного відтворення (різні форми нестатевого розмноження,
партеногенез, гіногенез тощо). Третій шлях є найрідкіснішим: це геміклональне відтворення
гібридів. У типовому випадку в зародковій лінії клітин у P. esculentus відбувається елімінація
одного з батьківських геномів и ендоредуплікація (подвоєння без подальшого поділу) іншого
батьківського геному, клонального (Plötner, 2005; Dedukh et al., 2015). У типовому випадку відтворення P. esculentus пов’язане зі схрещуванням гібридів з представниками того з батьківських видів, геном якого вони елімінують.
Пояснимо викладене в попередньому абзаці, застосовуючи літеру L для позначення геному P. lessonae, а R – геному P. ridibundus; клональність позначимо заключенням символу
геному у дужки. Гібриди виникають внаслідок гібридизації представників батьківських виСучасний стан та охорона природних комплексів в басейні Сіверського Дінця
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дів (гамети показано у прямокутних комірках:

. У гібридів утворюються гаме-

.
ти, що несуть клональний геном:
За схрещування гібридів з представником того батьківського виду, геном якого елімінується,
усе потомство складається з гібридів:
. Відтворення гібридів може таким чином відбуватися протягом багатьох поколінь. На більшій частині ареалу P. esculentus найчастіше клонально передає геноми R (Plötner, 2005).
На частині ареалу P. esculentus зустрічаються як диплоїдні, так і триплоїдні гібриди, які можуть існувати у двох геномних композиціях: LLR і LRR. Типовим можна вважати такий варіант
гаметогенезу триплоїдів, за якого вони передають у гамети той геном, що представлений у них
двома копіями:
(Vinogradov et al., 1990).
З викладеного зрозуміло, що відтворення P. esculentus відбувається не в популяціях будьякого виду, а в особливих системах, де у розмноженні спільно беруть участь представники
батьківських видів і різноманітні гібриди, і де з покоління до покоління передаються, крім
рекомбінантних, клональні геноми. Ці біосистеми названі геміклональними популяційними
системами, ГПС (Шабанов та ін., 2009). Ми застосовуємо позначення типів ГПС, де літерами
позначаємо форми жаб у їх складі: L і R – батьківські види, а E – P. esculentus. Позначка p
відповідає наявності в ГПС поліплоїдів (триплоїдів), а позначки f або m – випадку, коли певна
форма представлена лише самицями або самцями відповідно. Якщо певна форма представлена лише однією геномною композицією, це можна позначити відповідним індексом. Наведемо
приклади застосування описаних позначень: для НПП «Гомільшанські ліси» є характерними
R-E-Ep-ГПС, а в НПП «Святі Гори» зустрічаються R-LLREpf-ГПС.
Наведені приклади стосуються басейну Сіверського Дінця. Вивчення зелених жаб цього
регіону має довгу історію, але, на жаль, у багатьох випадках неможливо визначити, про які
форми жаб йдеться у роботах, що виконувалися до розробки надійних методів ідентифікації
особин. Застосування проточної ДНК-цитометрії, що дозволяє вирізняти форми жаб за розміром їх геному, привело до відкриття у басейні Сіверського Дінця регіону поширення триплоїдів
(Borkin et al., 2004). Невдовзі після цього було показано, що різноманіття складу ГПС цього
регіону пов’язане з різноманіттям гаметогенезу поширених в ньому P. esculentus. Серед диплоїдних гібридів є такі, що передають геноми одного чи другого батьківських видів, тобто L(R)
і (L)R, а також ті, що продукують суміш статевих клітин з геномами обох батьківських видів:
(L)(R) (Боркин и др., 2005). Складність ГПС, описаних у Сіверському Дінці, є безпрецедентною.
Наприклад, на території НПП «Гомільшанські ліси» поширені:
-- представники одного з батьківських видів: ♀♀ и ♂♂ RR;
-- диплоїдні гібриди: ♀♀ и ♂♂ L(R), (L)R і (L)(R);
-- триплоїдні гібриди: ♀♀ и ♂♂ LLR і LRR;
-- поодинокі незрілі тетраплоїди LLRR і представники іншого батьківського виду, LL.
Як це не парадоксально, статевозрілі P. lessonae у басейні Сіверського Дінця не знайдені
(Коршунов, 2010); усі геноми L передаються тут через гібридів. З часом це мало б призвести до деградації L-геномів внаслідок дії «храповика Мюлера», що є наслідком припинення
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генетичної рекомбінації. Вірогідно, це не відбувається через рекомбінацію L-геномів під час
гаметогенезу гібридів LLR (у відповідності до наведеної вище схеми).
Викладені обставини привели до опису Сіверсько-Донецького центру різноманіття
Pelophylax esculentus complex (Шабанов та ін., 2009). Цей центр складається з частин, що відрізняються між собою. Зроблено два описи географічної структури цього центру.
Перший з цих описів спирається на аналіз складу ГПС зелених жаб Лівоберіжного Лісостепу України (Шабанов, 2015). У цьому регіоні виділено 5 субрегіонів.
-- I субрегіон населяють звичайні популяції P. ridibundus. До нього належать частини басейну
Сіверського Дінця, де немає місцеперебувань, що відповідають біогеоценотичним вимогам P. lessonae і P. esculentus, а також басейн Осколу, лівого притоку Сіверського Дінця.
-- II субрегіон розташований у басейні Дніпра, у тій його частині, де є придатні для P. esculentus
і P. lessonae водойми, розташовані поруч з ділянками лісів. Інша частина Лівобережного
Лісостепу у басейні Дніпра належить до I субрегіону. Найскладнішими в II субрегіоні є R-EL-ГПС, також зустрічаються R-E-ГПС, L-E-ГПС і популяції P. ridibundus. До його складу входить ізольований (вірогідно, реліктовий) анклав з R-E-L-ГПС у заказнику «Руський Орчик»
на межі Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей.
-- III субрегіон знаходиться у басейнах річок Мжа та Уди, правих притоків Сіверського Дінця,
а також річки Лопань (притоку Уд) і річки Харків (притоку Лопані). Тут поширені R-E-ГПС і
популяції P. ridibundus.
-- IV субрегіон є найрізноманітнішим за кількістю зареєстрованих в ньому форм жаб (які перелічені вище для НПП «Гомільшанські ліси»). Він тягнеться вздовж Сіверського Дінця до
Донецької області. Найскладнішими системами в ньому є R-E-Ep-ГПС. У певних ГПС втрачаються деякі форми жаб; наприклад, у ставку с. Замулівка (колишне Жовтневе) Вовчанського району мешкає R-E-Epf-ГПС, де триплоїдні гібриди представлені лише самицями.
-- V субрегіон розташовано нижче IV субрегіону за течією Сіверського Дінця, на території Донецької та Луганської областей та, вірогідно, Ростовської області Російської Федерації. Для
нього є характерними R-LLREpf-ГПС. Об’єктами вивчення авторів даної роботи стали ГПС
околиць с. Брусівка Донецької області та м. Кремінна Луганської області, але в цьому регіоні існують й інші подібні системи (Шабанов, 2015). На території V субрегіону лишилися
ділянки, що відповідають за складом ГПС зелених жаб IV субрегіону; так, у околицях с. Ясногорка поблизу м. Краматорська зареєстрована R-E-Ep-ГПС (вірогідно, реліктова).
Другий опис географічної структури Сіверсько-Донецького центру різноманіття зелених
жаб пов’язаний з вивченням гаметогенезу та системи схрещувань у ГПС (Biriuk et al., 2016;
Бірюк, 2017). За цими ознаками виділено три групи ГПС.
-- ГПС групи І складаються з P. ridibundus і диплоїдних P. esculentus. Вони відповідають III субрегіону за попередньою класифікацією (Шабанов, 2015).
-- ГПС групи ІІ складаються з P. ridibundus і триплоїдних P. esculentus, та відповідають V субрегіону.
-- ГПС групи ІІІ географічно розташовані між двома попередніми, складаються з P. ridibundus,
ди- і триплоїдних P. esculentus та відповідають IV субрегіону за попередньою класифікацією.
Найцікавішою є система схрещування, що описана для ГПС ІІ групи, тобто R-LLREpf-ГПС.
Самиці з генотипом LLR зазвичай продукують гаплоїдні яйцеклітини L (Dedukh et al., 2015).
Вони схрещуються з самцями P. ridibundus, що продукують сперматозоїди з генотипом R. ЗроСучасний стан та охорона природних комплексів в басейні Сіверського Дінця
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блено припущення (Biriuk et al., 2015), що триплоїдні зиготи виникають внаслідок подвоєння
L-геному, яке відбувається після запліднення. Можливі й інші пояснення зареєстрованого феномену. Серед них (крім, звісно, наявності в цих ГПС незареєстрованих P. esculentus, що продукують диплоїдні гамети), блокування останнього поділу мейозу і відділення яйцеклітинами
полярного тільця, або злиття яйцеклітини з полярним тільцем після запліднення.
Під час опису субрегіонів Лівобережного Лісостепу України за складом ГПС зелених жаб
вказано, що до складу Сіверсько-Донецього центру різноманіття Pelophylax esculentus complex
входять III і IV субрегіони (Шабанов, 2015). Центром різноманіття є територія, на якій реєструється підвищена, порівняно з іншими територіями, кількість форм групи, що розглядається
(Шабанов та ін., 2009). Зараз, на наш погляд, можна вважати, що незвичайний характер відтворення триплоїдів в ГПС V субрегіону дає підставу також включати цей субрегіон до складу
Сіверсько-Донецього центру різноманіття, адже тут відтворення зелених жаб відбувається
більшою кількістю способів, ніж в інших місцях. Включення III субрегіону до складу цього центру виправдовується, на наш погляд, його наближеністю (і географічною, і за складом диплоїдних P. esculentus) до IV субрегіону (Шабанов, 2015) і різкою відмінністю від ГПС зелених жаб,
що населяють басейн Дніпра (Mezhzherin et al., 2010).
Ми пропонуємо поєднати два перелічених описи і виділити в складі Сіверсько-Донецього
центру різноманіття Pelophylax esculentus complex три субрегіони (рис. 1).

Рис. 1. Субрегіони Сіверсько-Донецького центру різноманіття Pelophylax esculentus complex,
гібридогенного комплексу зелених жаб
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Походження усього центру різноманіття пов’язано, вірогідно, з R-E-Ep-субрегіоном. Позначення цього (й інших) субрегіонів показує не те, якими ГПС населена уся їх територія, а те,
які ГПС населяють сприятливіші місцеперебування. Поширені тут форми жаб могли потрапити
на територію України з Білгородської області РФ, спускаючись за течією Сіверського Дінця.
Підставою для такого припущення є те, що в Білгородській області було зареєстровано E-ГПС
(Лада, 1998), які були також описані в R-E-Ep-субрегіоні. На жаль, E-ГПС в R-E-Ep-субрегіоні
(ГПС Іськова ставку і Коряков яру) перейшли в інший стан; вивчення їх трансформацій є цікавою задачею (Макарян та ін., 2016). Важливою проблемою вивчення цього субрегіону є встановлення механізмів збереження значної кількості L-геномів і підтримання відносно постійної
частки триплоїдних гібридів в R-E-Ep-ГПС.
R-E-субрегіон розташований у басейнах Мжи і Уд. Склад його популяційних систем вивчався, крім іншого, за допомогою імітаційного моделювання (Кравченко, Шабанов, 2010; Шабанов, 2015). Показано, що характерні для нього ГПС можуть підтримувати стійкість завдяки
відмінностям внутришньопопуляційних онтогенетичних стратегій жаб, що їх утворюють (Шабанов и др., 2014; Усова и др., 2015; Shabanov et al., 2015).
R-Epf-субрегіон розташований на території Донецької та Луганської областей. В ньому
зустрічаються не лише R-LLREpf-ГПС, а й R-E-Epf-ГПС і, природньо, популяції P. ridibundus.
Можна припустити, що R-Epf-субрегіон виходить за межі України на територію РФ, оскільки
триплоїдні самиці LLR були знайдені і в Ростовській області (Borkin et al., 2006). Зрозуміло, що
R-LLREpf-ГПС поширені не на усій показаній на рис. 1 території, а лише у сприятливих місцеперебуваннях
Слід підкреслити, що визначення триплоїдних самок P. esculentus за зовнішніми ознаками
є ненадійним (Коршунов, 2010); крім високотехнологічних методів для підтвердження діагностики триплоїдів можна застосовувати визначення розміру еритроцитів (Бондарева и др.,
2012). Беззаперечно, що встановлення механізмів відтворення триплоїдних гібридів в цьому
регіоні є актуальною науковою проблемою. Самі R-Epf-ГПС є унікальними і недостатньо вивченими природними біосистемами і потребують ретельної охорони. За нашими даними (Коршунов, 2010), важливішою умовою збереження незвичайних ГПС зелених жаб є підтримання
характерних для них біогеоценозів, які включають водойми, де відтворюються жаби, та розташовані поруч з ними лісові ділянки.
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ДО ОРНІТОФАУНИ НИЖНЬОКАЛЬМІУСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
У МІСТІ ДОНЕЦЬК
В умовах сучасних масштабів розвитку господарської діяльності суспільства має місце глобальна антропічна трансформація навколишнього природного середовища. Змінюються екологічні умови існування диких видів флори та фауни, структура біоценозів та динаміка чисельності
популяцій. Найбільших змін зазнають екосистеми урбанізованих територій. Однією з основних
задач сучасної екологічної науки є гармонізація взаємодії між суспільством та навколишнім
середовищем, зокрема його біотичною складовою, це зумовлює пошук шляхів збереження та
охорони диких видів живих організмів в ландшафтах, які зазнали техногенної трансформації.
Необхідні циклічні дослідження динаміки видового складу та екологічної структури флори та
фауни зазначених регіонів в межах комплексного вивчення території, це дозволить визначити
найбільш істотні фактори впливу та регулювати інтенсивність їх дії.
У роботі наводяться дані про склад орнітофауни Нижньокальміуського водосховища
у м. Донецьк. Річка Кальміус є міграційним коридором для багатьох видів птахів, і наявність
вздовж його русла великих водосховищ формує сприятливі умови для гніздування, зимівель та зупинок під час міграцій птахів водно-болотяного комплексу. Дана водойма останні
40 років досліджувалась у складі комплексного вивчення міської орнітофауни Л.І. Тараненко,
Ю.О. Штірц, О.Г. Сухановою та рядом працівників і студентів Донецького національного університету (Тараненко, 1984; Штірц, 2005, 2012). Автором здійснювалось вивчення зазначеного
об›єкту в 2013-2014 роках з проведенням щомісячних обліків (Шипшина, 2013, 2014, 2016).
Однак у 2014-017 рр. продовження систематичних цілорічних спостережень не завжди було
можливим у зв›язку із проведенням бойових дій в регіоні. Дослідження автора, описані у цій
роботі, здійснювались в 2016-2017 роках в гніздовий період. Проведено аналіз таксономічного
та біотопічного розподілу орнітофауни.
За час спостережень здійснено 4 обліки, зареєстровано 47 видів птахів, що відносяться до
13 рядів та 24 родин.
Розподіл за рядами наступний. Найбільшою кількістю характеризується ряд Горобцеподібні Passeriformes – 30 видів, 64 % від загального переліку. Серед них максимально
представлені Мухоловкові Muscicapidae – 6 видів (синьошийка Luscinia svecica, мухоловка
білошия Ficedula albocollis, кам’янка звичайна Oenanthe oenanthe та ін.). Зафіксовано 5 видів
Воронових Corvidae (сойка Garrulus glandarius та ін.), 4 види В’юркових Frindillidae (костогриз Coccothraustes coccothraustes, зеленяк Chloris chloris, щиглик Carduelis carduelis та зяблик (Fringilla coelebs) і 3 види Кропив’янкових Sylviidaae (очеретянка велика Acrocephalus
arandinaceus, очеретянка лучна Acrocephalus schoenobaenus та кропив’янка чорноголова
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Sylvia atricapilla). По два представника зареєстровано з родин Ластівкові Hirundinidae (ластівки сільська Hirundo rustica і міська Delichon urbica), Горобцеві Passeridae (горобці польовий Passer montanus і хатній Passer domesticus), Дроздові Turdidae (дрозди співочий Turdus
philomelos і чорний Turdus merula) та Синицеві Paridae (синиці блакитна Parus caeruleus і
велика Parus major). Також зафіксовано по одному виду родин Вівсянкові Emberizidae, Повзикові Sittidae, Сорокопудові Laniidae та Шпакові Sturnidae (вівсянка звичайна Emberiza
citrinella, повзик Sitta europaea, сорокопуд терновий Lanius collurio і шпак звичайний Sturnus
vulgaris відповідно).
Ряд Дятлоподібні Piciformes представлений трьома видами – крутиголовка Jynx torquilla,
дятел сирійський Dendrocopos syriacus та дятел звичайний Dendrocopos maior. По 2 представники зафіксовано з рядів Журавлеподібні Gruiformes (курочка водяна Gallinula chloropus
і лиска Fulica atra), Соколоподібні Falconiformes (боривітер звичайний Falco tinnunculus і
канюк звичайний Buteo buteo) та Голубоподібні Columbiformes (горлиця садова Streptopelia
decaocto і голуб сизий Columba livia). З 8 рядів представлено по одному виду: Гусеподібні Anseriformes (крижень Anas platyrhynchos), Зозулеподібні Cuculiformes (Зозуля Cuculus
canorus), Куроподібні Galliformes (фазан звичайний Phasianus colchicus), Лелекоподібні
Ciconiiformes (бугайчик Ixobrychus minutus), Пірникозоподібні Podicipediformes (пірникоза
велика Podiceps cristatus), Ракшеподібні Coraciiformes (рибалочка Alcedo atthis), Серпокрильцеподібні Apodiformes (Серпокрилець чорний Apus apus) та Сивкоподібні Charadriformes
(мартин жовтоногий Larus cachinnanus).
Аналіз біотопічного розподілу птиць виявив наступне. Домінуючою групою є дендрофіли –
23 види, 49 % від загальної кількості видів. Це обумовлено наявністю лісонасаджень в береговій зоні північної частини водосховища і деревинними заростями, розташованими у південній
частині в місцях рекреації населення. Зафіксовано 10 лімнофільних (21 %) та 9 кампофільних
видів (19 %). Наявність кампофілів пояснюється розташуванням лучних ділянок вздовж берегової лінії північної та північно-західної частини водойми. Найменш представленими є склерофіли – 5 видів, 21 %. У східній зоні досліджувана ділянка забудована житловими масивами,
наявні мости та інші техногенні споруди.
Наведений перелік видів не є повним. Відповідно до даних, отриманих під час спостережень автора та інших дослідників у 2010-2014 роках, до нього можна віднести
ще 14 видів. У гніздовий період зустрічались вільшанка Erithacus rubecula, коноплянка
Acanthis cannabina, плиска жовтоголова Motacilla citreola, плиска біла Motacilla alba та
плиска жовта Motacilla flava. Під час міграцій та зимівель реєструвались дятел малий
Dendrocopos minor, волове очко Troglodytes troglodyres, яструб малий Accipiter nisus, чикотень Turdus pilaris, омелюх Bombucilla garrulus, гоголь Bucephala clangula, мартин звичайний Laris ridibundus, мартин сивий Larus сanus і лебідь-шипун Cygnus olor. На думку
автора, цей перелік може бути суттєво розширеним за умови відновлення систематичних
цілорічних обліків.
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Розділ 4.

Екологічна освіта –
внесок в майбутнє
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
ІГРОВИМи МЕТОДАМИ
Сьогодні діяльність та спосіб життя сучасних людей у природі потребують кардинальних
змін. Екологічна ситуація в нашій країні та усьому світі вимагають виховання особистості, яка б
будувала свої взаємини з навколишнім світом на засадах гармонійного співіснування, охороняючи й примножуючи його багатства.
І саме школа відіграє провідну роль в екологічній освіті молоді. Екологічне навчання відбувається у педагогічній системі через:
1. зміст обов’язкових для вивчення здоров’язберігаючих і природознавчих предметів і
курсів;
2. міжпредметні зв’язки, які насичені екологічним змістом;
3. введення в позаурочну роботу екологічних проектів з вивчення довкілля та заохочення
дітей до практичних справ щодо його збереження;
4. залучання до дослідницької роботи в індивідуальних і групових проектах;
5. проведення олімпіад, змагань, ігор, вікторин, конкурсів тощо екологічної спрямованості;
6. екологічне просвітництво батьків.
У розвитку екологічного світогляду молодших школярів невід’ємною є особиста гармонія
дитини з природою. На думку В.О. Сухомлинського: «Світ, що оточує дитину, – це передусім
світ природи з безмежним багатством явищ, невичерпною красою. Тут, у природі, вічне джерело дитячого розуму.» На жаль, сучасна освіта тільки теоретично надає можливість вчитися
дітям у «Школі під голубим небом», а саме вчитися на творах В.Сухомлинського, що містяться
у кожному підручнику української мови і читання для початкової школи.
Та досвідчені вчителі у своїй педагогічній діяльності використовують самобутні казки,
етюди, оповідання педагога-письменника не лише на цих уроках, а й на уроках позакласного читання, образотворчого мистецтва, трудового навчання, природознавства. Особливо
вони доцільні для розвитку почуття бережливого ставлення до навколишнього середовища
на виховних позакласних заходах, тому що, якщо ці «добрі почуття не виховані в дитинстві, їх
ніколи не виховаєш» [5, с. 64].
Одним із способів розвитку екологічної компетентності учнів молодших класів є ігрові засоби, «якими здійснюється послідовне моделювання процесу розв’язування проблемних задач, ситуацій, що вимагають пошуків, досліджень, співпраці» [2, с. 299]. Гра, як творча робота
над екологічним проектом, «привчає дітей підкоряти свої думки та дії головній меті, сприяє
розвитку компетентності учнів (в тому числі й екологічної)» [3, с. 383].
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Враховуючи те, що екологічні проекти за видами діяльності – циклічні (традиційні, щорічні), за масштабом – це проекти класного колективу та навчального закладу, то за терміном
виконання вони є довгостроковими, а за частотою реалізації – багаторазові. Тому й насиченість заходів у них різноманітна. Але всі екологічні заходи мають спільну мету:
-- формування системи наукових знань, поглядів, переконань, практичних умінь, екологічного світорозуміння;
-- розвиток екологічної свідомості, позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природного довкілля;
-- виховання відповідального відношення людей до навколишнього середовища;
-- пропаганда бережливого ставлення до рідної природи;
-- розвиток творчої ініціативи та пізнавальної діяльності тощо.
У зв’язку з цим набуває актуальності проблема формування екологічних умінь у молодших
школярів, які починаються з участі у малих, але життєво значущих для малюків справах:
-- відкритих уроках вчителів природознавства та початкових класів за темами з охорони
природи таких, як «Охорона тварин», «Збережемо рідкісні рослини», «Ми за чистоту водоймищ», «Як зберегти повітря», «Наша Земля в наших руках», «Книги, що вчать берегти
природу» тощо;
-- серіях позакласних заходів із залучанням робітників Дробишевського лісництва Лиманського району Донецької області: віртуальній мандрівці екологічною стежкою, що
знаходиться в лісовому масиві с. Дробишеве, бесідах за темами: «Збережемо первоцвіти», «Бережіть ліс від пожежі!», «Тихе полювання: їстівні та отруйні гриби, ягоди»,
«Збережемо ялинку», «Збереження Лиманського лісу – кращий Новорічний подарунок
державі»;
-- зустрічах-бесідах та у заходах, конкурсах, виставках, що проводить національний природний парк «Святі Гори»: до Дня робітника лісу, в рамках акції «Збережи ялинку», до Дня
водно-болотних угідь, у заходах «Збережемо первоцвіти», до Дня пташок, захисту тварин,
збереження довкілля тощо; участі в екскурсіях територією парку екологічними стежками
та туристичними маршрутами;
-- бесідах на екологічну тематику на класних годинах з використанням презентацій, відео- та
фотоматеріалів тощо;
-- позакласних заходах екологічної спрямованості;
-- зустрічах з представниками МНС та бесідах за темами: «Маленький сірничок – загроза
великому лісу», «Як зберегти від вогню пшеничне поле золоте»;
-- обговореннях важливих питань з працівниками міськводоканалу таких, як: «Чиста вода–
довге життя»;
-- у заходах Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів: «Сіверський
Донець – ріка для життя», «Всесвітній день води», святкових привітаннях з професійним
святом у перший тиждень липня;
-- відвідуваннях краєзнавчих музеїв м. Лиману, будинку культури с. Ставки та в екологічному
диспуті «Відродимо наш ставок?!», бесіді «Лиманські ліси – легені Донбасу»;
-- виготовленні виробів на міські екологічні конкурси «Екобум», «Природа і творчість»;
-- малюванні плакатів та малюнків на екологічну тематику;
-- написанні зоро-слухових диктантів на уроках російської, української мови;
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-- організації і проведенні екскурсій в селі Ставки, містах Лиман, Слов’янськ, Святогірськ та за
їх межами задля виявлення «екологічно хворих» (засмічених) місць у рамках планування
та підготовки до Дня Довкілля тощо;
-- залучанні до участі в Днях Довкілля та «Маршах парків»;
-- акції «Посади своє дерево»;
-- благодійній акції мешканців с. Ставки «Посади хвойне дерево біля Храму»;
-- театралізованих та лялькових виставах екологічної спрямованості;
-- проведенні опитувань, анкетувань тощо [1, с. 18].
Багаторічний досвід роботи дає підстави стверджувати, що в умовах сільської школи, де
немає паралелей, де (у зв’язку з малою чисельністю учнів) вчити можна всіх і кожного окремо,
добір відповідної екологічної діяльності ігровими методами сприяє саморозвитку, самовихованню, самовдосконаленню дитячої особистості та вже надає перші плоди. За результатами
опитування учнів можна зробити висновок, що в них почав формуватися стабільний екологічний стиль поведінки в повсякденному житті, у домашньому господарстві, в школі та за місцем
проживання. Це і:
-- зменшене викидання сміття, тим більше не засмічування прилеглих територій і не забруднювання природного середовища;
-- раціональне використання енергії та води;
-- збільшення частки вживання екологічних продуктів, що зростили вдома;
-- елементарне збереження рослин (первоцвітів, ялинок, дерев та кущів, що ростуть на вулицях рідного села та у лісовому масиві рідної Лиманщини).
Крім того, як свідчать результати моніторингу особистісного розвитку учнів, що були задіяні у проектній діяльності, використання в практиці роботи різних ігрових технологій:
-- значно поліпшило динаміку психолого-соціального розвитку більшості вихованців,
-- підвищило рівень інтеграції та згуртованості учнів в класному колективі,
-- підвищило життєву активність,
-- знизило рівень ізоляції деяких учнів,
-- у інших вихованців відбулася корекція вад особистісного розвитку, наприклад, тривожність, імпульсивність, агресивність, що в подальшому надасть місце позитивним особистісним якостям, в тому числі любові до рідного краю, бажанню зберігати природу тощо.
Навчання та виховання – доброзичлива творча взаємодія вчителя та учнів. Реалізація
цього надзвичайно важливого принципу – одне з головних завдань педагогіки. Зауважимо,
що динаміка конструктивних змін особистісного розвитку вихованців, залучених до екологічних акцій, насамперед залежить від кількості та якості екологічних заходів. Крім того на
результативність суттєво впливає активність всіх залучених учасників навчально-виховного
процесу. Саме за умови, коли педагоги, батьки й учні стають активними співучасниками
проектування та коли відбувається узгодження зовнішніх і внутрішніх вимог, класних потреб, реальних обставин. Батьки можуть не тільки надавати допомогу, інформацію, підтримку дитині та вчителю, а також стати безпосередніми учасниками освітнього процесу,
збагатити свій власний педагогічний досвід та отримати початкове задоволення своїми
успіхами та успіхами своєї дитини.
Тому діяльність, яка носить соціально-екологічну спрямованість, допомагає учням орієнтуватися в складних умовах сучасного життя, виявляти та розв’язувати екологічні проблеми,
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розвиватися як особистість, тому що «взаємодія людини зі світом природи має значний психолого-педагогічний потенціал, який охоплює психотерапевтичні, естетичні, комунікативні,
поведінкові функції» [5, с. 181]. І саме творчий вчитель має можливість сприяти розвитку своїх
обдарованих учнів. Тому ми, педагоги, повинні надихнути маленьких громадян нашої держави на творчий довгостроковий екологічний проект на все життя:
«Я зберігаю природу кожну хвилину, а значить, бережу свою родину та свою Україну!»
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НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ – ПОТУЖНА ПЛАТФОРМА
ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Здійснення екологічної освіти в установах природно-заповідного фонду визначено в Законі України «Про природно-заповідний фонд України», котрий засвідчує їх статус як еколого-освітніх закладів. Програмою перспективного розвитку заповідної справи в Україні та
Основними напрямами державної політики України у галузі охорони довкілля, використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки поставлені перед державою та громадою актуальні і водночас важливі завдання у сфері екологічної освіти.
«Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків України» містить норми про загальні принципи діяльності установ природно-заповідного
фонду як осередків організації екологічної освіти та виховання, що мають на меті цілеспрямоване формування засад екологічної свідомості та поведінки, спрямованої на збереження
та відновлення природної спадщини. Важливою складовою Положення є порядок взаємодії
установ ПЗФ з громадськістю та співпраці освітніми установами, громадськими організаціями
та іншими організаціями з питань екологічної освітньо-виховної роботи. Основними тезами
якого є активне інформування всіх зацікавлених сторін та співпраця у розробленні та реалізації
разом з місцевими органами влади і органами самоврядування, окремими установами та організаціями спільних екологічних освітньо-виховних програм, проектів, угод, планів заходів,
спрямованих на забезпечення охорони, збереження та сталого використання природних ресурсів регіону розташування установи ПЗФ.
Основними напрямами екологічної освітньо-виховної роботи установ ПЗФ Положення визначені: ведення пропаганди щодо необхідності збереження природних та історико-культурних цінностей на території установ ПЗФ, інших існуючих у регіоні та країні територій та об’єктів
природно-заповідного фонду; ознайомлення громадян і представників органів державної
влади та самоврядування із законодавством України, міжнародними конвенціями та угодами
у природоохоронній сфері; інформування місцевого населення та відвідувачів про діяльність
установ ПЗФ та забезпечення доступу громадян до публічної інформації; розроблення та виконання спеціалізованих екологічних освітньо-виховних програм, розрахованих на різні категорії
учасників; надання практичної та методично-консультативної допомоги з питань екологічної
освітньо-виховної роботи заінтересованим організаціям і громадянам; робота із засобами масової інформації, друкованими та електронними виданнями; підготовка та виготовлення екологічних освітньо-виховних матеріалів; організація присутності установ ПЗФ в електронному
інформаційному просторі шляхом створення та ведення веб-порталів установ ПЗФ; організація
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і проведення масових природоохоронних та екологічних освітньо-виховних заходів за участі
громадськості; організація екологічних освітньо-виховних екскурсій облаштованими екологоосвітніми стежками та маршрутами; співпраця з громадськими екологічними організаціями,
заохочення до волонтерської діяльності, сприяння створенню громадських природоохоронних
ініціатив; створення позитивного іміджу установи ПЗФ і забезпечення підтримки природоохоронної діяльності установи ПЗФ місцевим населенням та відвідувачами.
Розташування об’єктів природно-заповідного фонду у різних частинах держави дозволяє
створити мережу організацій, спроможних підвищити якість екологічної освіти країни як шляхом проведення окремих освітніх і природоохоронних заходів, так і шляхом розповсюдження
науково обґрунтованих методичних матеріалів серед освітніх організацій регіону.
На сьогодні природно-заповідний фонд приблизно складає: 19 природних та 4 біосферних
заповідників і 49 національних природних парків, 69 регіональних ландшафтних парки, 3050 –
заказники, 3388 – пам’ятки природи, 28 – ботанічних садів, 13 – зоологічних парків, 54 – дендропарки, 556 – парків пам’яток садово-паркового мистецтва, 808 – заповідних урочищ. Це
біля 8030 територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Відповідно до штатних розписів установ, де є адміністрації, працює біля 150 фахівців
з екологічної освіти. З огляду на те, що екологічна освіта та виховання спрямовані на формування світогляду, мислення та поведінки людини в усьому різноманітті її стосунків з довкіллям особливо актуальним є залучення всіх верств і вікових груп населення до активного
процесу охорони природи.
До масштабних еколого-просвітницьких акцій відносяться: Всесвітній День охорони навколишнього природного середовища, День довкілля, День землі, День води, Європейський
день парків, Міжнародний День біорізноманіття, Всесвітній день охорони водно-болотних
угідь, Всесвітній День туризму. Загальна кількість акцій протягом року приблизно 700.
Освітня робота зі студентами та учнями на територіях ПЗФ проводиться шляхом створення умов для виконання дипломних, курсових робіт, польових практик, організації і проведення літніх експедицій і таборів екологічного спрямування; навчання юних натуралістів;
організації екологічних гуртків, екскурсій, олімпіад, екологічних заходів. Розробляється
перелік рекомендованих тем та методика проведення науково-дослідницьких робіт, організовуються стажування.
За участі та організації установ природно-заповідного фонду діють 89 гуртків природничого, етнографічного, історико-культурного та природоохоронного спрямування. Фахівцями
установ ПЗФ постійно проводяться спеціальні уроки та лекції в школах, кількість яких протягом
року досягає 3560 уроків, присвячених широкому спектру природоохоронних питань.
Одним із засобів ведення еколого-освітньої роботи є екологічні стежки. В установах ПЗФ
діє біля 151 еколого-освітніх стежок загальною довжиною понад 700 км., котрими протягом
року провадиться близько 4 тис. організованих екскурсій.
Загальним завданням екологічної освіти є сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи, у тому числі:
-- сприяння розвитку та збереженню біорізноманіття, допомога в охороні територій природно-заповідного фонду,
-- сприяння реалізації глобальних і місцевих екологічних проектів та програм, організація
громадськості на підтримку міжнародних екологічних, природоохоронних заходів;
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-- пропаганда екологічних знань, роз’яснення громадськості ролі міжнародних зобов’язань
України і підписаних нею угод в галузі екології й охорони навколишнього природного
середовища;
-- співпраця з установами природно-заповідного фонду та іншими екологічними закладами,
підтримка їх діяльності шляхом залучення волонтерів до виконання природоохоронних
завдань, проведення наукових досліджень та еколого-просвітницьких робіт з місцевим
населенням;
-- допомога в організації наукових досліджень на природоохоронних територіях, залучення
до них вітчизняних та зарубіжних науковців, студентської та учнівської молоді, волонтерів, розробка рекомендацій щодо покращення навколишнього середовища та їх втілення,
розробка та втілення програм зі збереження та відновлення рідкісних та зникаючих видів
флори та фауни, розвиток наукового та екологічного туризму;
-- систематичне інформування громадськості про стан навколишнього середовища, пропаганда екологічних знань, ролі міжнародних інституцій у розв’язанні глобальних екологічних проблем, сприяння реалізації глобальних екологічних програм і проектів;
-- формування екологічної свідомості, розробка та реалізація еколого-освітніх програм, надання інформаційної та консультативної допомоги в галузі екології та охорони природи,
підготовка та видання екологічної літератури, що сприяє розвитку екологічної свідомості
та обізнаності громадян;
-- проведення природоохоронних та еколого-освітніх заходів, спрямованих на збалансований розвиток, культурно-екологічних проектів і програм, конкурсів, вікторин та фестивалів за для пропаганди принципів сталого розвитку, екологічної культурі та психології
здоров’я.
Беручи до уваги сучасні форми і методи роботи, вітчизняний і зарубіжний досвід, до
основних стратегічних напрямів еколого-освітньої діяльності природних і біосферних заповідників, національних природних парків та інших об’єктів природно-заповідного фонду можна віднести наступне: роботу із засобами масової інформації; рекламно-видавничу
діяльність; створення кіно-, відео-, слайдо- і фотопродукції; взаємодію з громадськими
об’єднаннями та іншими некомерційними організаціями; розвиток та підтримку музейної
справи; розвиток мережі візит-центрів для відвідувачів; організацію екологічних екскурсій,
екологічних свят і акцій, шкільних екологічних таборів та експедицій, шкіл юних природоохоронців, сприяння розвитку екологічного туризму; взаємодію з освітніми закладами різних форм та рівнів акредитації.
Формування необхідної організаційно-матеріальної бази еколого-освітньої діяльності,
а саме: створення спеціалізованих структурних підрозділів в об’єктах природно-заповідного фонду, організація візит-центрів, створення і оновлення відповідних експозицій Музеїв
природи, розробка і обладнання екологічних стежок, видання буклетів та іншої інформаційно-рекламної продукції еколого-просвітницького змісту тощо; розробка цільових програм, орієнтованих на різні вікові та фахові групи, а також місцеве населення з урахуванням
усталеного способу життя та традицій господарювання; постійний розвиток та зміцнення
методичної бази для проведення ефективної еколого-освітньої роботи на сучасному рівні,
що акумулює відповідний вітчизняний та зарубіжний досвід, а також розробка методичних
документів.
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Установа ПЗФ здійснює екологічну освітньо-виховну роботу за допомогою різних форм діяльності: шляхом організації діяльності екологічних освітньо-виховних центрів, музеїв природи,
візит-центрів, таборів, польових екологічних практик, зборів юних екологів, ботаніків, зоологів,
гуртків, учнівських лісництв тощо, за допомогою друкованих та електронних засобів масової
інформації, через спеціальні видання з використанням символіки установи ПЗФ, соціальної реклами, постійно діючих та пересувних виставок та стендів, проведення еколого-освітніх заходів, конференцій, семінарів, круглих столів, тематичних вечорів, фестивалів, вікторин, олімпіад,
екологічних ігор, конкурсів, екскурсій, природоохоронних акцій тощо.
Для здійснення екологічної освітньо-виховної роботи в установах ПЗФ створюються постійно діючі та тимчасові форми інфраструктурного еколого-освітнього облаштування. Постійно діючими формами інфраструктурного еколого-освітнього облаштування є: музеї природи,
музейні кімнати або куточки, екоосвітні центри, екотуристичні центри, візит-центри, еко-класи, бібліотеки, відеотеки, мережа обладнаних екскурсійних маршрутів та еколого-освітніх
стежок тощо. Тимчасовими формами інфраструктурного еколого-освітнього облаштування є
стенди, аншлаги, бігборди, виставкові або мобільні стенди, вітрини, таблички тощо.
Для екскурсійних маршрутів та еколого-освітніх стежок розробляється інформаційний
опис, який включає: еколого-освітню та науково-популярну інформацію, щодо природних
об’єктів (екосистем, біотопів, видів флори та фауни тощо), що демонструються під час екскурсії; інформацію історико-культурного та етнографічного спрямування, яку доречно висвітлити під час екскурсій; опис визначених форм маркування, інформаційного та рекреаційного облаштування; картосхему з позначеними природними об’єктами, місцями встановлення
інформаційного та рекреаційного облаштування; умови проходження стежкою/маршрутом та
забезпечення безпеки відвідувачів; умови контролю за станом стежки та поновлення її облаштування тощо. Умови проходження стежкою/маршрутом повинні враховувати необхідність
забезпечення мінімально можливого впливу на природні комплекси і об’єкти, визначати безпечний для тварин час відвідування, оптимальну кількість відвідувачів, правила поведінки
відвідувачів на територіях установ ПЗФ, передбачати умови супроводу тощо.
Національний природний парк «Голосіївський» є багатофункціональною природоохоронною
установою. Він покликаний комплексно вирішувати проблеми збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, цінних природних та історико-культурних комплексів і об›єктів, формування у людей екологічного світогляду, створення умов для спілкування людини з природою.
Національний природний парк «Голосіївський» є одним із місць, яке заслуговує на особливу увагу. Це – унікальна екосистема, де гармонійно поєднуються різні природні комплекси.
І кожен такий природний комплекс вирізняється своїм специфічним рослинним світом.
Цікавий досвід залучення широкого загалу учнівської молоді до збереження унікальних
природних територій, створення умов для виховання екологічно грамотної поведінки людини
в навколишньому середовищі показав щорічний Всеукраїнський конкурс «Вчимося заповідати», котрий вже 20 років організовує Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України, Міністерство екології та природних ресурсів України
та Національний природний парк «Голосіївський».
Освітня робота зі студентами та учнями на території національного природного парку «Голосіївський» проводиться шляхом створення умов для виконання дипломних, курсових робіт,
польових практик, організації і проведення літніх експедицій. З метою залучення обдарованої
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учнівської молоді до наукової роботи, підготовки майбутньої наукової зміни, ранньої професійної орієнтації розробляється перелік рекомендованих тем та методика проведення науково-дослідницьких робіт організовуються стажування, лекторії, індивідуальні форми роботи
з учнівською молоддю на базі парку. Проведення польових практик для студентів організовують працівники парку спільно з викладачами навчальних закладів.
Залучення навчальних закладів різного рівня освіти (школи, професійно-технічні училища,
інститути та університети) до вивчення біорізноманіття парку здійснюється шляхом проведення
навчальних заходів на його території спільно з освітніми закладами різних форм та рівнів акредитації. Для цього укладаються угоди про співпрацю між парком та закладом освіти. Такі угоди
укладено із географічним та з біологічним факультетом Київського національного університету
імені Тараса Шевченка; Національним авіаційним університетом, Національним університетом
біоресурсів та природокористування, Державною академією житлово-комунального господарства, Національним транспортним університетом, Києво-Могилянською академією. В процесі
виробничої практики студенти повністю виконали індивідуальні плани, підготували звіти на базі
опрацьованих нормативних документів парку, Літописів природи, виходів в природу з метою
ознайомлення із територією парку та проведення камеральних досліджень. За матеріалами досліджень студентами підготовлені звіти, а матеріали за результатами професійно-орієнтовних та
польових практик надаються до освітніх закладів для подальшого використання в навчальному
процесі. Зібрана інформація використовується здебільшого у наукових цілях, а також є базовим
матеріалом для природоохоронних та еколого-освітніх цілей. Результати наукових досліджень є
матеріалом для еколого-просвітницької роботи.
Студентами-практикантами також були розроблені екологічні заняття, ігри, конкурси. Цікавим досвідом є співпраця між НПП «Голосіївський» та Державною екологічною академією
післядипломної освіти та управління Мінприроди України шляхом проведення занять для слухачів курсів підвищення кваліфікації на території парку. Також укладено угоду про співпрацю,
що дасть змогу нашим організаціям більш ефективніше брати участь у спільних заходах, організації конференцій, видавничої діяльності, підготовки методичних документів, формування
бібліотек тощо. Це дасть змогу втілити в практику збалансований розвиток у контексті виховання та освіти, що передбачає гармонізацію розвитку соціальних, економічних та соціальних
процесів, переорієнтацію виховних систем на бережливе ставлення до довкілля.
Отже, еколого-освітня діяльність національного природного парку «Голосіївський» є одним із вагомих чинників розвитку природоохоронного та екологічного руху, сприяє формуванню етичних стосунків людини з природою, розвитку екологічної свідомості та культури всіх
верств населення, виховання розуміння сучасних екологічних і природоохоронних проблем та
у кінцевому результаті сприяє сталому розвитку міста.
Особливо великого значення набуває екологічне виховання дітей в дошкільних закладах
і в школах, студентів вищих, середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, а також молодих людей, зайнятих в усіх сферах матеріального виробництва та надання
послуг. Дуже важливою в екологічній освіті є робота з працюючою частиною населення. Цей
напрям діяльності – один з найважчих, і водночас, може бути найбільш ефективним, оскільки
спрямований на підвищення еколого-освітнього рівня людей, які завдяки своїй безпосередній діяльності та положенню у суспільстві можуть суттєво вплинути на покращання стану навколишнього природного середовища.
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Особливо актуальним є залучення всіх верств і вікових груп населення до активного
процесу охорони природи. Для цього необхідно, насамперед, підвищувати якість організації інформування населення, особливо в регіонах розміщення великих природно-заповідних
об’єктів, чи на територіях з високою концентрацією об’єктів природно-заповідного фонду та
пам’яток природи. Тут можливе застосування найрізноманітніших форм екологічної освіти та
інформування. Проте важливо, щоб вони мали комплексний та регулярний характер, а також
поширювалися на працівників усіх галузей народного господарства.
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ЕКОЛОГО-ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СВЯТІ ГОРИ»
На півночі Донецької області є надзвичайний край – Придінців'я.
Мальовничі природні ландшафти, незвичайна панорама крейдяних гір вздовж правого
берега річки Сіверський Донець, єдині в Україні бори реліктової сосни крейдяної, унікальні
сторічні вікові плакорні і трьохсотрічні заплавні діброви, прекрасні штучні масиви соснових лісів на піщаних терасах, біорізноманіття флори і фауни здавна привертали увагу вчених, які ще
сто років тому піднімали проблему створення заповідника або національного парку у Святогір’ї.
Нарешті, з метою охорони, відновлення і раціонального використання природних комплексів
Придінців'я у 1997 році був створений Національний природний парк «Святі Гори».
Парк знаходиться в Слов'янському, Лиманському та Бахмутському районах Донецької області й займає площу 40 605,5 га, з яких 11894,5 га надані парку в постійне користування. Його
територія простягнулась вздовж русла Сіверського Дінця від Харківської області на північному
заході, і до Луганської – на сході.
Різноманітні лісові масиви на площі близько 37 тисяч гектарів, ріка Сіверський Донець,
численні лісові озера, зелені гаї та квітучі луги обумовлюють унікальність національного парку.
А панорама гірського ландшафту на березі Сіверського Дінця, прикрашеного орнаментом виходу крейди, робить цю місцевість воістину неповторною.
Гармонійне сполучення мальовничого природного ландшафту, унікальних культурно-історичних пам'яток, лікувально-кліматичних та бальнеологічних умов спричиняють високий
рекреаційно-туристичний потенціал парку й створюють можливості для відпочинку, оздоровлення, лікування та екотуризму. Основними рекреаційними ресурсами парку є ліси, площа
яких складає більше 90 %. В зоні стаціонарної рекреації НПП «Святі Гори» розміщено десятки оздоровчих закладів. Історико-культурна спадщина парку – це 129 об'єктів археології та
73 пам'ятника історії.
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.00. №1913 НПП «Святі Гори» надає
послуги, пов'язані із проведенням рекреаційної діяльності:
-- екскурсії маркованими екологічними стежками та маршрутами;
-- короткостроковий відпочинок (розбиття наметів і розкладання вогнищ в спеціально облаштованих та відведених для цього місцях);
-- любительське рибальство та інше.
НПП «Святі Гори» запрошує на пішохідні еколого-краєзнавчі екскурсії по маршрутах:
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Екостежка «Дубовий гай»
Улюбленим місцем туристів і відпочиваючих є Дубовий гай – єдина в Донецькій області
заплавна діброва 300-річного віку площею більше 100 га, у якій зростають старовікові дуби,
в т.ч. на екологічній стежці «Дубовий гай» 600-літній дуб-патріарх, що має 29-метрову висоту,
двохметровий діаметр та 6,3-метровий обхват стовбура. Зростає він недалеко від озера Бездонного, яке раніше вважалось святим.
Довжина стежки – 2,2 км, тривалість екскурсії 2 години. На маршруті передбачені
7 оглядових пунктів, на яких екскурсоводи ознайомлять відвідувачів із флорою і фауною
парку. Стежка проходить лівим берегом ріки Сіверський Донець по унікальній старовіковій заплавній діброві.
Починається стежка від озера із загадковою назвою Бездонне і веде нас луками, листяними та хвойними ділянками лісу. Тут можна послухати співочих птахів та побачити кабана,
козулю, зайця, бобрів, лисицю. Біля стежки зростають дуби віком 200-300 років, діаметром
більш ніж 120 см, висотою 20-25 метрів.
Екологічна стежка виводить нас на берег Сіверського Дінця, звідки відкривається захоплююча панорама крейдяних гір. Там збереглася «червонокнижна» реліктова сосна крейдяна.
Біля ріки, на прирусловому піщаному валу, зростають розріджені гаї тополі білої з домішками тополі чорної (осокора). На воді вздовж берега річки зустрічаються глечики жовті, латаття біле, рдести. Стариця зайнята прибережно-водними рослинами. В водоймах серед зеленої
дрібної ряски зустрічаються більші листочки сальвінії плаваючої – рідкісної папороті, занесеної
до Червоної книги.
Остання зупинка на екологічній стежці – 600-річний заплавний дуб, дерево мужності, міцності, сили, довголіття.
Екотуристичний маршрут «По крейдяним (Святим) горам»
Довжина біля 5 км. Маршрут проходить територією колишнього державного ландшафтного
заказника «Гори Артема», відомого в ботанічній і лісівничій літературі як Святі Гори. Оглядова
еколого-краєзнавча екскурсія займає 5-6 годин. Парк проводить тут не тільки оглядову екскурсію, але й має три тематичні маршрути: до пам'ятника Артему та меморіалу другої світової війни;
до ділянки з крейдяною сосною і рідкісними видами крейдяної флори на шляху до могили Іоана
Затвірника; до оглядового майданчика з крейдяних скель біля Миколаївської церкви.
У ході екскурсії можна ознайомитися із рослинністю крейдяних гір, пам'ятниками історії й
архітектури. Екотуристичний маршрут починається від мосту через Сіверський Донець, проходить повз підземну церкву Антонія й Феодосія Печерських, де відвідувачів коротко знайомлять з історією цієї ділянки та монастиря.
Наступна зупинка біля крейдяних скель, які нагадують гори Криму. Тут екскурсантів знайомлять із геологічним минулим території.
З видового майданчика біля пам'ятника Артему відкривається безкрайнє зелене море
лісів національного природного парку. 22-метрова залізобетонна скульптура Артема (революціонера Ф. А. Сергєєва) – єдиний пам'ятник у Донецької області, занесений до реєстру
пам'ятників національного значення. Він споруджений у 1927 році за проектом відомого
скульптора І. П. Кавалерідзе. Поруч із пам'ятником Артему – Меморіал, що оповідає про події
другої світової війни.
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Проходячи повз Всіхсвятський Скит, який нагадує знаменитий пам'ятник архітектури в Кіжах, зупиняємося на ділянці, де зростає багато рідкісних видів крейдяної флори: громовик
донський, сонцесвіт крейдолюбивий, пирій ковилолистий, а також багато інших реліктових
й ендемічних рослин. Тут зустрічаються птахи: одуд, кропив'янки – сіра, садова, рябогруда,
прудка; ластівки міська й сільська, бджолоїдка, кам'янка звичайна, плиски біла та жовта, сорокопуди жулан та малий, жайворонки польовий та чубатий, перепілка, боривітер, коноплянка, щиглик, зеленяк.
Далі маршрут проходить біля могили святого Іоана Затвірника, Миколаївської церкви та
Андріївської каплиці. Крейдяні гори, Сіверський Донець та його заплава створюють гармонійний краєвид разом з комплексами пам'ятників архітектури.
Екотуристичний маршрут «До Скита "Святе місце"»
Довжина біля 3 км. Починається маршрут від мосту через Сіверський Донець. На тлі зелених лісів на правому березі Сіверського Дінця виділяється архітектурний ансамбль Святогірського Свято-Успенського монастиря XVII – XIX ст., де відвідувачі знайомляться з історією його
виникнення. Далі маршрут проходить печерами крейдяної скелі, які поєднують біля кілометра
підземних лабіринтів, печерні храми, келії ченців, усипальниці, трапезну. На вершині крейдяної скелі розташована Миколаївська церква – шедевр українського бароко, яка побудована
невідомими майстрами в XVII ст.
Остання зупинка на маршруті – Скит св. Арсенія (Святе місце), розташований в 1,5 км від
монастиря в затишній лощині, яку оточують з трьох сторін круті лісисті крейдяні схили з реліктовою сосною крейдяною. Дослідження донецьких археологів показали, що «Святогірське
городище – Роща Скит» є унікальним культурним явищем щодо насиченості об'єктами різних
епох і культур. У цьому місці зосереджені оборонні укріплення скіфо-сарматського періоду,
сліди населення часів Хазарського каганату й древніх слов'ян, залишки будівель і поховань
XVII – XIX ст.
Екотуристичний маршрут «Від Маяцьких дібров до Святих Гір»
Автобусний маршрут довжиною близько 11 км починається від автотраси Київ-Ростов біля
зупинки Хрестище, де стоїть вказівник «Меморіал». Він проходить Маяцькими цінними плакорними та байрачними дібровами і ланами до оглядового майданчика біля пам'ятника Артему. Завершується маршрут екскурсією до Святогірської Лаври та Сіверського Дінця.
Екостежка «Лісова палітра»
Довжина 2,6 км, тривалість екскурсії 2 години. Закладена на землях парку без вилучення в Дробишевському лісництві Лиманського лісового господарства. На екостежці передбачені 13 оглядових пунктів, в т.ч. сосновий бір, боброві запруди, мешканці лісу, озеро,
могутній дуб та інші.
Сосновий бір з віковими соснами змінює облямована чорною вільхою лісова поляна. Після
могутніх дерев погляду постануть ніжні різнокольорові рослини, а запах цих трав та квітів наповнить легені приємним ароматом.
Найбільше віддалена зупинка – біля мальовничого озера. Тут мешкають навколоводні тварини (качки, лелеки, норки, видри, ондатри).
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Екостежка «Лісове намисто»
Стежка прокладена на території парку без вилучення земель в Ямпільському лісництві
Лиманського лісового господарства і включає 12 зупинок, на яких представлені різноманітні
види рослин, тварин та дерев. Довжина біля 2 км, в т.ч. містки – більше 200 м та паромна
переправа – 25 м.
Відвідувачі, проходячи через вільховий ліс до річки Жеребець, на паромі потрапляють на
острів, де вікові дерева досягають 30 метрів у висоту та захоплюють своєю величчю, стрункістю
та красою. Казка вільхового лісу – назва наступної зупинки. Тут можна втамувати спрагу прохолодною водою, яка б'є з багатьох джерел.
Одна з цікавих зупинок на екостежці – дендропарк «Мелодія лісу», який став улюбленим
місцем відпочинку багатьох любителів природи.
Не маючи можливості перелічити всі пам’ятники старовини та пам’ятки природи, можна
із упевненістю сказати, що НПП «Святі Гори» серед рівнинних парків України є еталоном
поєднання природної та культурної спадщини. Комісія експертів ЮНЕСКО, яка відвідала в
2001 році національний природний парк, відзначила що він відповідає об’єктам світового
значення.
Національний природний парк «Святі Гори» є також центром організації екологічної освіти
та виховання, цілеспрямованого впливу на світогляд і поведінку людей з метою формування
у відпочиваючих і населення екологічної культури та залучення їх до збереження скарбниці
природи Донеччини, по праву названої «Донецькою Швейцарією».
Гармонійне поєднання природної та історико-культурної спадщини, наявність екскурсійнотуристичних маршрутів, екологічних стежок дозволяють вважати НПП «Святі Гори» перспективним об’єктом для розвитку рекреації та екологічного туризму.
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ШКІЛЬНЕ ЛІСНИЦТВО ЯК ЗАСІБ ЕКООСВІТИ.
ЯРІВСЬКЕ ШКІЛЬНЕ ЛІСНИЦТВО
Формування екологічної культури особистості - одне із основних завдань сучасних закладів освіти в контексті програми розвитку освіти України у XXI ст., що відображено у ряді
нормативних документів Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
позашкільну освіту», «Про охорону навколишнього середовища» (ст.20), саме на їх виконання та з метою забезпечення ефективності еколого-натуралістичної і природоохоронної роботи
розроблено обласні і районні Комплексні заходи з екологічної освіти і виховання учнівської
молоді на 2015-2020 роки, які прийняті до виконання шкільними та позашкільними освітніми
закладами. Виконання їх передбачає реалізацію таких напрямків роботи:
-- підготовка педагога до екологічної та природоохоронної діяльності;
-- введення навчальних дисциплін, курсів, факультативів екологічного спрямування у навчальні плани школи;
-- організація роботи з екологічного виховання підростаючого покоління.
Екологічне виховання молоді сьогодні стало загальною проблемою суспільства. Причини
та наслідки негативних впливів людини на довкілля, можливість і необхідність подолання
екологічної кризи – ці питання є обов’язковою складовою екологічної освіти.
У зв’язку з цим екологічна освіта і екологічне виховання стають новим пріоритетним напрямком педагогічної теорії і практики. Відповідно Національна доктрина розвитку освіти
у ХХІ-му столітті одним із ключових питань системи освіти розглядає питання екологічного
виховання.
Сучасний етап соціально-економічного розвитку України передбачає необхідність
більш ефективного використання освітньо-виховного потенціалу навчальних закладів,
спрямованого на вирішення проблеми організації вільного часу дітей та учнівської молоді,
задоволення їхніх потреб у особистісному розвиткові та самореалізації. Соціальний попит
на освіту, що відзначається практичною спрямованістю та широкими можливостями для
творчої самореалізації особистості, зумовлює важливість оптимізації освітньо-виховної
роботи в загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах. Реалізація такого завдання можлива за умови дотримання вимог щодо якості
освіти, детермінованої сучасними інтеграційними процесами; побудови навчально-виховного процесу в контексті впровадження принципів соціалізації та гуманізації; удосконалення методико-педагогічних засад їх діяльності; єдності навчальних, виховних, розвивальних цілей і завдань.
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Особливу роль у розв’язанні зазначених проблем відіграє позашкільна освіта як соціальний інститут виховання й розвитку дітей та учнівської молоді – невід’ємна частина освітнього
простору, що сприяє формуванню особистості, розкриттю творчого потенціалу, вихованню соціально значущих якостей, формуванню її ціннісних і моральних орієнтирів.
У сучасному світі біологічна наука є такою, що вкрай динамічно розвивається, а її результати мають практичне значення для покращення життя людини. Саме тому світ вимагає біологічної грамотності. За матеріалами ЮНЕСКО біологічна неграмотність загрожує людству. Тому
як аксіому приймемо необхідність і актуальність біологічної освіти не тільки у школах, але й
у позашкільних закладах. Формування знань і навичок з біології досягається позашкільними
навчальними закладами безпосередньо через залучення дітей до гурткової роботи екологонатуралістичного спрямування та участі в різноманітних заходах.
Стратегічними завданнями освіти є формування покоління з новим світоглядом, високим
рівнем екологічних знань. Екологічна культура має стати необхідною складовою виховання
і мірилом практичних дій кожної людини у сфері природокористування, певною запорукою
порятунку довкілля. Реалізація цих завдань першочергове завдання педагогічних працівників
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області.
Однією із традиційних форм залучення учнівської молоді до охорони природи є учнівські лісництва. Мета їх створення – плекати у дітей дбайливе ставлення до природи, розширювати і
поглиблювати знання у галузі природничих наук, формувати практичні уміння та навички ведення роботи у лісовому господарстві. Відчутну роль відіграють ці трудові об’єднання і як осередки
профорієнтації. Завдання педагогічних колективів шкіл і позашкільних закладів полягає у підвищенні ефективності і якості організації роботи учнівських лісництв, створення оптимальних умов
для проведення навчальних та практичних занять із лісового господарства, організації дослідницької, природоохоронної роботи, здійснення допрофесійної підготовки молоді.
Програми, за якими працюють шкільні лісництва, поєднують теоретичні заняття із практичною діяльністю. Юні лісівники збирають насіння дерев та кущів, лікарські рослини, створюють шкілки, в яких вирощують посадковий матеріал, висаджують ліс та доглядають за ним,
вчаться застосовувати біологічні методи боротьби із шкідниками лісу. Школярі насаджують
дерева на схилах ярів, берегах ставків і річок, ведуть облік рослин і тварин, беруть їх під свою
охорону, виготовляють і розвішують шпаківні та годівниці для птахів, влаштовують підгодівлю
тварин взимку, проводять дослідницьку роботу.
Шкільне лісництво «Мурашка» було створено у 1966 році під керівництвом вчителя біології Труш Марії Петрівни на базі Ярівської середньої школи та лісового фонду Святогірського
лісництва. Роботу по вивченню, охороні та збагаченню природи колектив шкільного лісництва
проводив на основі завдань, які щорічно одержували від Святогірського лісництва. За шкільним лісництвом було закріплено 0,15 га лісопитомника та 55 га лісоугідь. З 2011 року шкільне
лісництво працює на базі Дробишевського лісництва Лиманського лісгоспу.
З 2015 року шкільне лісництво «Мурашка» працює під керівництвом вчителя біології Наконечної Галини Вікторівни у якості гуртка «Юні лісівники» Лиманського міського ЦПР. Гурток
працює на базі Ярівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради, до
навчання залучено 18 учнів середньої і старшої ланки.
Члени шкільних лісництв є активними учасниками всеукраїнських та обласних природоохоронних акцій і конференцій.
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У 2016 році юні лісівники взяли участь в обласному етапі Всеукраїнської акції«Ліси для нащадків» і зайняли перше місце. Також у 2016 році після дворічної перерви знов взяли участь
у Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв.
Дослідницька робота членів учнівського лісництва присвячена вивченню флори і фауни національного природного парку «Святі Гори» та здійснюється за допомогою наукових працівників парку
та лісівників Дробишевського лісництва. Саме тісна співпраця юних лісівників з науковцями і практиками є запорукою успіху. Юні лісоводи займаються науково-дослідницькою роботою з вивчення
біологічних особливостей лісових дерев і чагарників, трав’янистих рослин, представників тваринного світу, рідкісних та зникаючих видів, занесених до Червоної книги України. Результати своїх
робіт вихованці гуртка презентують під час участі у науково-практичних конференціях. 2015 року
Труш Марія, учениця 7 класу, взяла участь у Міжрегіональній науково-практичній конференції «Ковиловий степ» і отримала грамоту за перемогу, а у 2016 році Пономаренко Єлизавета, учениця
7 класу, зайняла ІІІ місце. Також 2016 року Папуш Анастасія, учениця 9 класу, зайняла ІІІ місце на
обласній конференції «Біологічні дослідження та винахідництво» та командне І місце в обласному
етапі Всеукраїнської акції «Відтворимо ліси разом» і за участь у Всеукраїнському етапі акції. Під
час осінніх канікул декілька вихованців взяли участь в експедиції до Закарпаття від ДОЕНЦ «Екологічними стежками нашої України». У квітні 2017 року гуртківці взяли участь у природознавчому
фестивалі «Природничий калейдоскоп», а в травні юні лісівники презентували свої досягнення на
обласному зльоті учнівських лісництв та вибороли І місце і тепер представлятимуть Донецьку область на Всеукраїнських змаганнях учнівських лісництв.
Значне місце в роботі учнівського лісництва приділяється пропагандистським заходам. Члени лісництва виступають перед школярами, батьками, гуртківцями з бесідами «Збережи ялинку», «Лікарські рослини – наші рятувальники». Вихованці лісництва активні учасники природоохоронних операцій «Мурашка», «Первоцвіти», випускають листівки, плакати. Звісно, за кожним
«маленьким лісництвом» попри керівника-учителя закріплений досвідчений лісівник. Діти, як і
лісівники, доглядають і охороняють зелені масиви від пожеж і браконьєрів, прибирають від сміття. Особливо цінуються їх рученята під час лісопосадок. Ярівське шкільне лісництво організовує
чи бере участь в різноманітних міжшкільних природоохоронних акціях. Одна з них – обласний
рух за створення пришкільних дендропарків, іменних алей та сквериків. Цього року висадили на
шкільному подвір’ї близько сотні саджанців дерев та квіти.
Лісівники покладають великі надії на учнівські лісництва, вважають їх вихованців своїми помічниками і надійною зміною. Саме їм у майбутньому доведеться заступати на зелену
вахту країни. Ця служба відповідальна і виснажлива. Найбільш віддані до цього готуються зі
шкільної лави. Час показав, що чимало вихованців учнівських лісництв вибирають лісівничі
спеціальності, вступають до коледжів і вищих учбових закладів, які готують кадри для роботи
в лісовому господарстві та у природоохоронних установах, для охорони і догляду зеленого
друга людини. Донецькі лісівники переконані, що зелене шкільництво – це кузня, де кується
кадрове майбуття лісової галузі.
Ліс – не просто зелений друг людини – це культура поколінь. Ми користуємось тими дарами природи, які передали у спадок наші діди і прадіди. Те, як господарюємо у лісах, що
залишаємо після себе, по-справжньому нащадки оцінять у майбутньому.
Бережімо ліси, дбаймо про їх майбуття. Вони – наші захисники і найвірніші друзі, безцінний скарб України.
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