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СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕРОБКИ ПІДСИРНОЇ СИРОВАТКИ 
 

У сироробній промисловості основним відходом є молочна сироватка, 
яка утворюється як фільтрат при фазово-дисперсних і структурних 
перетвореннях молока, як складної полідисперсної системи після виділення 
казеїно-білкової фракції в технологічних процесах виробництва широкого 
спектру сирів: кисломолочних, твердих, напівтвердих, а також білкових 
концентратів.  

На вітчизняних підприємствах поширеною є практика скидання 
сироватки на очисні споруди, що здебільшого призводить до негативного 
екологічного впливу, який зумовлюється високими вмістом органічних 
забруднювачів. Водночас підсирну сироватку можна розглядати як 
гомогенну суміш водного середовища та розчинених у ньому часток, 
зокрема білкових груп, молочних жирів, вітамінів, лактози, ферментів та 
мінеральних речовин (Храмцов, 2004). Це вказує на її цінність як сировини 
для подальшої переробки.  

У межах нашого дослідження цінність сироватки розглядається у 
розрізі трьох основних складових, зокрема: білкові фракції  
(λ-лактоальбумін, β-лактоглобулін, протеозо-пептонова фракція), мінеральні 
компоненти (іони Сa+2 та PO4

3-), а також безпосередньо водне середовище. 
Підсирна сироватка має унікальний білковий склад, який є ідентичним до 
складу жіночого молока завдяки високому вмісту незамінної в дитячому 
харчуванні фракції λ-лактоальбуміну (Ganju, 2017). Загалом, суміш 
сироваткових білків може використовуватись у виробництві харчових і 
спортивних добавок. Йони Сa+2 та PO4

3- входять до складу фосфатів та 
інших сполук, які є основними стабілізаторами в системі, а також мають 
визначальний вплив на фактори стійкості білків. Їх вилучення дозволить не 
тільки підвищити вихід білкової продукції, а також і забезпечити подальше 
повторне використання сполук Сa у виробництві сирів та сполук P у 
системах землеробства як поживного елементу. Водному середовищу 
сироватки притаманні певні значення параметрів, зокрема кислотно-
основної (рН) та окисно-відновної рівноваги (Eh), які визначаються різними 
факторами, зокрема діяльністю молочнокислої мікрофлори й можуть 
відрізнятись залежно від типів конкретних заквасок. З огляду на це, водне 
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середовище має потенціал у його використанні як реагенту для коригування 
та регулювання згаданих параметрів в інших системах. 

З метою вилучення цінних компонентів та реалізації цінних 
властивостей сироватки за наведеним вище переліком було проведено ряд 
експериментальних досліджень у трьох блоках переробки сироватки 
(утилізація сироватки, циклічне використання, комбінування виробництв). 

У блоці утилізації сироватки проводили вилучення суміші білкових 
компонентів із сироватки різних типів шляхом теплової денатурації, із 
використанням різних реагентів. В ході експериментів було отримано 
результати за значеннями ступеня вилучення білків від 0 до 50%, що 
ідентифікувало наявність вагомого фактору впливу на процес саме окисно-
відновних умов середовища (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Незарегульованість параметру Eh при вилученні білків 

 
Було встановлено, що сироватка, яка використовувалась у 

дослідженнях мала значні розбіжності у значеннях параметру Eh за 
ідентичних значень інших параметрів. З огляду на те, що даний показник 
вважається критичним для якості сирної продукції та визначає умови 
функціонування мікрофлори, важливим є проведення коректної 
класифікації типів сироватки за розширеним переліком основних 
показників, а також дослідження основних закономірностей впливу окисно-
відновної рівноваги середовища на фактори стійкості білків та шляхів її 
регулювання. 

У блоці циклічного використання проводили отримання домашнього 
сиру за відомими технологіями із використанням сироватки, як реагенту на 
стадії сквашування сировини. В даному випадку сироватка має водночас два 
важливих фактори впливу на систему: високий вміст сполук Ca та кисло-
відновлювальне середовище (рН = 4,4-4,6, Eh = -0,1 В). Передбачалось, що 
сполуки Са забезпечать посилений ефект коагуляції білкових компонентів, а 
параметри середовища дозволять забезпечити оптимальні умови 
функціонування молочнокислої мікрофлори. В результаті проведених 
експериментів було отримано підвищений вихід продукції на 1,5–7%, що 
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підтверджує очікувані позитивні ефекти та є підставою для проведення 
подальших досліджень щодо використання сироватки як реагенту й 
повторного використання вилучених сполук Са. 

У блоці комбінування виробництв проводили дослідження зі 
зменшення буферної ємності коров’ячого молока з використанням підсирної 
сироватки. Попередньо знесолена за Са на 20% методом іонного обміну 
сироватка дозволяє знизити даний показник на 15–20 мл/100 мл. За 
підвищення ступеня знесолення можна очікувати ще кращого ефекту. Дані 
результати свідчать про корекцію білкового складу коров’ячого молока, а 
також про високий потенціал використання сироватки як реагенту для 
комплексного регулювання умов середовища. 

Отримані результати вказують на можливість вилучення цінних 
компонентів та реалізації цінних властивостей сироватки в рамках окремих 
блоків переробки. Сьогодні відомі технології, які передбачають 
виробництво вторинної продукції: білкових сумішей та концентратів, 
харчових добавок, харчових продуктів, дитячого харчування тощо. Ці 
технології передбачають акцентоване вилучення конкретних компонентів із 
значним об’ємом залишкових відходів. Тому актуальним є питання 
розробки систем комплексної переробки сироватки, які забезпечуватимуть 
повне використання цінних компонентів та мінімізацію відходів. 

Враховуючи фактори, які були визначені в ході досліджень, важливо 
розробляти уніфіковані системи, що дозволять здійснювати переробку 
сироватки всіх типів із широким спектром значень основних параметрів, 
зокрема кислотно-основної та окисно-відновної рівноваги середовища. Це 
забезпечуватиме стійкий і широкий спектр продукції, який реалізовуватиме 
усі виділені цінні компоненти (білкові фракції, мінеральні компоненти Са та 
Р, водне середовище) та мінімізуватиме кількість залишкової сироватки. З 
цією метою необхідно проводити дослідження типових процесів теплової та 
хімічної обробки сировини, процесів іонного обміну, а також їх 
комплексних та комбінованих застосувань у рамках технологічного процесу 
переробки підсирної сироватки. Саме цей напрямок вважаємо 
перспективним для досліджень у майбутньому. 

В цілому, проведені дослідження показали можливості для повної 
реалізації цінних компонентів підсирної сироватки й можуть стати основою 
для подальшої розробки систем її комплексної переробки. 
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сыворотки. 2004. ДеЛи принт, 587. 2. Ganju S., Gogate P. A review on approaches for 
efficient recovery of whey proteins from dairy industry effluents. Journal of Food 

Engineering. 2017. 215. С. 84–96. 
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 УДК 633.1:631.5 

 

Лукащук Л. Я., к.с.-г.н., заступниця директора, Курач О. В., к.с.-г.н., 
завідувачка відділом рослинництва, Злотенко О. Ю., м.н.с. (Інститут 
сільського господарства Західного Полісся, с. Шубків Рівненська область) 

 

ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ ЗА ПОСІВАМИ НА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ 

 

Найважливішою складовою агропромислового комплексу є зернова 
галузь, яка займає провідне місце в структурі аграрного сектору економіки 
України. Важливе значення в розвитку зерновиробництва відводиться озимому 
ячменю, в якого є ряд переваг порівняно з ярим, зокрема, його раннє 
достигання, більш ефективне використання вологи, висока потенційна 
продуктивність і незначні витрати на вирощування, що в сучасних умовах 
господарювання має велике значення (Самойленко, 2010). Щоб забезпечити 
стабільно високу врожайність ячменю, необхідно забезпечити його 
збалансоване живлення протягом усього періоду максимальної потреби у 
поживних речовинах (Волкогон, 2004). Важливе значення в живленні рослин 
озимого ячменю має доступність макро- та мікроелементів (Бенда, 2014; 
Жердевський, 2010). 

Метою досліджень було встановити оптимальні системи удобрення та 
догляду за посівами озимого ячменю в умовах Західного Лісостепу.  

Науково-дослідні роботи проводились впродовж 2016–2018 рр. у польовій 
сівозміні на чорноземі типовому неглибокому слабогумусованому 
легкосуглинковому, який має наступні агрохімічні показники 0-20см шару: 
вміст гумусу за Тюріним – 1,96%, вміст лужногідролізованого азоту за 
Корнфілдом – 79,2 мг/кг ґрунту, рухомого фосфору (Р2О5) та калію (К2О) за 
Кірсановим – відповідно 251 і 109 мг/кг ґрунту, рН (сольове) – 6,2, гідролітична 
кислотність за Капеном – 1,14 мг.-екв./100 г ґрунту. 

Попередник – ріпак озимий. Площа облікової ділянки в досліді – 25 м2, 
повторність – чотирьохразова. Вивчався сорт озимого ячменю Жерар із нормою 
висіву 5,0 млн. схожих насінин на гектар.  

Система захисту рослин на дослідних ділянках включала: внесення 
гербіцидів Римакс плюс, в.г. – 25 г/га + Пума супер, 6,9% м.в.е., 1 л/га, три 
фунгіцидні обробки препаратами: 1 – Бірекс, 50%, к.е. – 0,6 л/га; 2 – Таффін – 
0,7 л/га; 3 – Колосаль ПРО, 55% к.н.е. – 0,4 л/га, одну інсектицидну обробку БІ-
58 новий – 1,5 л/га, ретардант Хломеквид, в.р.к. – 2,0 л/га.  

Збирання врожаю проводилося прямим комбайнуванням із послідуючим 
зважуванням зерна з кожної ділянки. 

Погодні умови в роки досліджень в цілому були сприятливими для 
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вирощування озимого ячменю. 
Фенологічними спостереженнями не встановлено впливу факторів, які 

вивчалися, на проходження фаз розвитку рослинами ячменю, за винятком 
контрольного варіанта, де колосіння і достигання посівів наступило на 2–3 дні 
раніше. 

Аналіз урожайних даних (табл. 1) показав, що системи удобрення, які 
передбачала підживлення посівів різними добривами, забезпечили за роки 
досліджень урожайність 4,50–5,34 т/га та приріст врожаю 21,3–32,2% 
відповідно. Внесення після відновлення весняної вегетації азотно-сіркового 
добрива в комплексі з вапняково-аміачною селітрою по 30 кг/га д.р. кожного 
сприяло підвищенню продуктивності культури на 0,17–0,28 т/га або 3,8–5,8% 
порівняно з варіантом, де вносили лише селітру в дозі N60. Суттєве підвищення 
врожайності одержали лише за комплексного застосування даного добрива та 
стимулятора росту Вимпел 2. 

Включення в систему мінерального живлення ранньовесняного 
позакореневого підживлення мікродобривом-компенсатором Оракул 
колофермин фосфору (2,5 л/га) дало змогу додатково одержати 0,35–0,41 т/га 
зерна (7,8-8,3%) відносно варіанту без його проведення. Обприскування посівів 
озимого ячменю в даний період комплексом, який містить фосфорне 
мікродобриво і розчин карбаміду в дозі N10 підвищило врожайність порівняно з 
варіантом, де вносили лише вапняково-аміачну селітру на 0,27–0,33 т/га, однак 
не сприяло її росту порівняно з варіантом, що передбачав внесення лише 
Оракул колофермин фосфору (2,5 л/га). 

Слід відмітити, що застосування в системі догляду за посівами  
стимулятора росту Вимпел 2 забезпечило істотне підвищення намолоту зерна 
на 0,30–0,54 т/га (8,1–11,8%). 

Отже, з вищесказаного можна зробити висновок, що за вирощування 
озимого ячменю в умовах Західного Лісостепу найвищу урожайність (5,34 т/га) 
забезпечила система удобрення N120Р60К90 з ранньовесняним позакореневим 
підживленням Оракул колофермин фосфору (2,5 л/га) в комплексі з дворазовим 
обприскуванням посівів стимулятором росту Вимпел 2 (0,6 кг/га).  

Система удобрення, яка передбачає застосування азотно-сіркового 
добрива в ранньовесняне підживлення одночасно з вапняково-аміачною 
селітрою дозою 30 кг/га д.р. N кожного добрива, забезпечила підвищення 
врожайності озимого ячменю на 0,17-0,28 т/га та найвищий вміст білка в зерні, 
який становив 10,9–12,0%.  

Дворазове використання стимулятора росту Вимпел 2 (0,6 л/га) в 
комплексі з пестицидами та мікродобривом Оракул мультикомплексу фази 
кущіння та прапорцевого листка підвищило намолот зерна озимого ячменю на 
8,1–11,8%. Економічний ефект склав 1480–2944 грн/га. 
 
1. Самойленко О. А. Вплив елементів технології на урожайність озимого ячменю в 
умовах Південного Степу України. Зрошуване землеробство. 2010. Вип. 54. 
С. 270–275. 2. Волкогон В. В. Стимулятори росту рослин як складові технології 
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раціонального викорис-тання мінеральних добрив. Вісн. Харків. ДАУ. 2004. С. 40–
44. 3. Бенда Р. В. Економічна ефективність вирощування ячменю озимого залежно 
від строків сівби та мінерального живлення. Бюл. Ін-ту сіл. госп-ва степової зони 

НААН України. Дніпропетровськ, 2014. С. 70–73. 4. Жердевський І. М. 
Застосування хелатів. Агроном. 2010. 4. С. 20–22. 

Таблиця 1 
Урожайність озимого ячменю сорту Жерар залежно від систем удобрення та 

догляду за посівами в 2016–2018 рр. 

Система удобрення 
(фактор А) 

Догляд за 
посівами 
(фактор 

B) 

Середнє за роки досліджень 

урожай-
ність, т/га 

приріст урожайності 
Фактор А Фактор В 
т/га % т/га % 

N30Р60К90 – фон 
 

1 3,71 - - - - 

2 4,01 - - 0,30 8,1 

Фон + N60 (вапняково-аміачна селітра) 
– після ВВВ + N20 (аміачна селітра) – 
поч.вих. в трубку + N10 (карбамід) – 
прапорц. листок 

1 4,50 0,79 21,3 - - 

2 4,93 0,92 22,9 0,43 9,6 

Фон + N30 (вапняково-аміачна селітра) 
– після ВВВ + N30 (азотно-сіркове 
добриво) – після ВВВ + N20 (аміачна 
селітра) – поч..вих. в трубку + N10 
(карбамід) – прапорц. листок 

1 4,67 0,96 25,9 - - 

2 5,21 1,20 29,9 0,54 11,8 

Фон + N60 (вапняково-аміачна селітра) 
– після ВВВ + Оракул колофермин 
фосфору, 2,5 л/га – після ВВВ+ N20 
(аміачна селітра) – поч. вих. в трубку+ 
N10 (карбамід) – прапорц. листок 

1 4,85 1,14 30,7 - - 

2 5,34 1,33 33,2 0,49 10,1 

Фон + N50 (вапняково-аміачна селітра) 
– після ВВВ + N10 (карбамід 
позакоренево) – після ВВВ + Оракул 
колофермин фосфору, 2,5 л/га – після 
ВВВ + N20 (аміачна селітра) – поч. 
вих. в трубку + N10 (карбамід)  
– прапорц. листок 

1 4,77 1,06 28,6 - - 

2 5,26 1,25 31,2 0,49 10,3 

НІР05, т/га фактор    А 
фактор В 

взаємодія факторів АВ 
 

0,23 
0,16 
0,33 

    

Примітка: 1 – без обприскування Вимпел 2; 2 – дворазове 
обприскування Вимпел 2 (0,6 кг/га) 
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УДК 574.24:633.88:581.198 
 
Лупак О. М., к.с.-г.н., доцент кафедри анатомії, фізіології та валеології, 
Досвядчинська М. Р., викладач кафедри екології та географії 
(Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Ів. Франка)  
 

МІСЦЕ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН У КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ 

 
Перехід людства до збалансованого соціально-економічного розвитку, 

що передбачає забезпечення охорони навколишнього середовища й 
раціонального природокористування, є важливою проблемою нашого 
сьогодення. Її вирішення полягає в узгодженості всіх об’єктів і суб’єктів 
сталого розвитку, що формує як цілісність усі рівні соціально-економічної 
системи й економічну, соціальну та екологічну сфери її функціонування. 
Одним із пріоритетних завдань на цьому шляху є зменшення виснаження 
біоресурсів (Хаустова, Омаров, 2018). 

Водночас із підвищенням ефективності економічної діяльності, 
вирішенням соціальних проблем людина виснажує власні функціональні 
резерви, що може призводити до погіршення стану здоров’я, розвитку 
різних захворювань. Найбільш безпечні як профілактичні, так і лікувальні 
засоби – препарати, що розроблені на основі лікарської рослинної сировини 
(ЛРС). В останні роки зріс попит на фітопрепарати, відповідно є потреба у 
збільшенні заготівлі ЛРС. Враховуючи концепцію сталого розвитку, 
доцільно зменшити використання природних запасів дикорослих видів 
лікарських рослин. До того ж не всі лікарські рослини, що застосовуються в 
різних галузях медицини, зростають в Україні як дикорослі види. 
Забруднення довкілля (зокрема ґрунтів), різкі зміни клімату, нераціональне 
використання природних запасів призводить до значної нестачі якісної ЛРС. 
Тому актуальним є культивування лікарських рослин із урахуванням 
відповідних агротехнічних прийомів залежно від виду лікарських рослин, а 
завдяки селекції лікарських рослин можна отримати сорти, що мають вищу 
врожайність та якість ЛРС.  

Багатим хімічним складом характеризуються такі лікарські рослини 
родини Lamiaceae, як Leonurus quinquelobatus Gilib., Melissa officinalis L., 
Thymus vulgaris L., що зумовлює їхнє використання у профілактиці та 
лікуванні багатьох захворювань (Ковальов та ін., 2004). 

Мета роботи – дослідження вмісту деяких біологічно активних 
речовин у ЛРС рослин, культивованих у грунтово-кліматичних умовах 
Передкарпаття. 

Рослини культивували впродовж 2018–2020 рр. на дерново-середньо-
підзолистих поверхнево-оглеєних середньо-суглинкових ґрунтах 
Передкарпаття (на навчально-дослідній ділянці Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка). 
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Для дослідження використовували свіжозібрану сировину рослин                     

L. quinquelobatus, M. officinalis, T. vulgaris. 
Спектрофотометрично визначали вміст фотосинтетичних пігментів у 

листках, екстрагуючи у 80% ацетоні (Мусієнко та ін., 2001). Кількісний 
вміст аскорбінової кислоти визначали за методикою Муррі з використанням 
реактиву Тільманса (Мусієнко та ін., 2001). Дослідження проводили в трьох 
біологічних і п’яти аналітичних повторах. 

 Особливості процесів росту, розвитку рослин, їхній адаптаційний 
потенціал значною мірою залежать від фотосинтетичних пігментів 
(Матвеєва, 2010). Тому доцільно було визначити їхній вміст у листковій 
пластинці досліджуваних рослин. 

Визначено, що сумарний вміст фракцій хлорофілу а і b у листках 
рослин L. quinquelobatus становить 1,41±0,08, у листках M. officinalis – 
1,36±0,07, а у біомасі рослин T. vulgaris – 1,27±0,05 мг/г маси сирої 
речовини. 

Отримані співвідношення між фракціями хлорофілу а і b у біомасі 
досліджуваних рослин дає змогу стверджувати, що умови їхнього 
культивування, освітлення були оптимальними для рослин під час їх росту 
та розвитку. 

Каротиноїди є важливими біологічно активними речовинами, що 
головно виступають у ролі антиоксидантів. З’ясовано вміст каротиноїдів у 
листках рослин L. quinquelobatus (0,17±0,01 мг/г маси сирої речовини),  
M. officinalis (0,21±0,01 мг/г маси сирої речовини) та T. vulgaris 
(0,29±0,01 мг/г маси сирої речовини). Результати дослідження кількісного 
вмісту фотосинтетичних пігментів у листках досліджуваних рослин свідчать 
про високий рівень метаболізму та пластичного обміну (Бурлака, 
Кисличенко, 2012).  

Високу антиоксидантну активність в організмі людини проявляє 
водорозчинний вітамін С (аскорбінова кислота), за його участю відбувається 
багато важливих біохімічних процесів, він покращує імунний захист тощо 
(Соколова, 2013).  

Досліджено вміст аскорбінової кислоти у листі рослин M. officinalis 
(1,51±0,1 мкг/г абс. сухої маси), T. vulgaris (2,67±0,6 мкг/г маси абс. сухої 
маси) та у траві рослин L. quinquelobatus (1,37±0,07 мкг/г абс. сухої маси). 

Висновки. Отже, культивування лікарських рослин сприяє сталому 
розвитку, адже таким чином можна отримати екологічно безпечну ЛРС, що 
характеризується високими показниками продуктивності та якості 
порівняно з дикорослими видами. До того ж цим можна вирішити одне із 
важливих завдань сталого розвитку – зменшення виснаження біоресурсів. 
На основі проведених досліджень можна стверджувати, що грунтово-
кліматичні умови Передкарпаття сприятливі для культивування лікарських 
рослин L. quinquelobatus, M. officinalis та T. vulgaris. 
 
1. Бурлака І. С., Кисличенко В. С. Пігменти трави щучника дернистого і трави 
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куничника звичайного. Український журнал клінічної та лабораторної медицини. 
2012. 7(2). С. 14. 2. Ковальов В. М., Павлій О. І., Ісакова Т. І. Фармакогнозія з 
основами біохімії рослин. Харків : В-во НФаУ «МТК-книга», 2004. С. 136–137, 
383–384. 3. Матвєєва Н. А. Вміст фотосинтетичних пігментів в трансгенних 
рослинах цикорію з геном туберкульозного антигена ESAT6. Вісник Донецького 

нац. університ. 2010. Вип. 2. С. 249–253.4. Мусієнко М. М., Паршикова Т. В., 
Славний П. С. Спектрофотометричні методи в практиці фізіології, біохімії та 
екології рослин. Київ : Фітосоціоцентр, 2001. С. 127–129. 5. Соколова Л. В. 
Визначення кількісного вмісту вітаміну С в сублімованих порошках кавуна, аронії 
та артишоку. Український біофармацевтичний журнал. 2013. Вип. 2(25). С. 87–92. 
6. Хаустова В. Є., Омаров Ш. А. Концепція сталого розвитку як парадигма 
розвитку суспільства. Проблеми економіки. 2018. № 1(35). С. 265–273. 
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УДК 631.8:631.582(447.81) 
 

Польовий В. М., д.с.-г.н., директор, Ященко Л. А., к.с.-г.н., п.н.с. (Інститут 
сільського господарства Західного Полісся, с. Шубків Рівненська область) 
 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР 
НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ГРУНТІ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ 

 

Критерієм визначення доцільності вирощування тієї чи іншої 
сільськогосподарської культури є величина чистого прибутку з одиниці 
площі. Тому структура посівних площ у зоні Полісся за останні десятиріччя 
зазнала разючих змін за рахунок розширення площ посіву 
високомаржинальних культур, які донедавна, наприклад соняшник, соя, не 
були характерними для традиційних сівозмін західного регіону. Відповідно 
вирощування інтенсивних культур на малобуферних ґрунтах Полісся 
потребує глибокого агроекологічного обґрунтування для забезпечення 
розширеного відтворення їхньої родючості (Заришняк, 2015). Традиційно 
збалансованість землекористування щодо родючості ґрунту провадиться 
шляхом оцінки агрохімічних показників перед початком та наприкінці 
ротації сівозміни (Фатєєва, 2012). Проте на теперішній час сівозміни в 
класичному розумінні дотримуються рідко, адже структура посівних площ 
змінюється в більшій мірі залежно від кон’юнктури ринку. В таких умовах 
методичні підходи, які застосовуються в процесі моніторингу за родючістю 
ґрунтів у сівозміні, здебільшого є малопридатними (Харченко, 2016). 
Проблема ускладнюється тим, що в сучасних умовах основним джерелом 
поповнення органічної речовини ґрунту є коренево-пожнивні рештки та 
побічна рослинницька продукція (Сайко, 2009). У зв’язку з цим у сучасних 
умовах зростає актуальність вивчення впливу окремих 
сільськогосподарських культур на родючість ґрунтів. Одним із найбільш 
об’єктивних методів оцінки їхнього впливу є показники балансів гумусу і 
поживних елементів, які формуються за їхнього вирощування (Польовий, 
2021).  

Для умов Західного Полісся розрахунки балансів проведені за 
результатами досліджень отриманих у польовому стаціонарному досліді, 
закладеному в 2012 році на дерново-підзолистому зв’язно-піщаному ґрунті. 
Для оцінки впливу культур на формування балансів обрано варіант із 
внесенням рекомендованої норми мінеральних добрив на фоні 1,0 Нг дози 
CaMg(CO3)2. Чергування, удобрення та урожайність культур наведено в 
табл.1. 

Сільськогосподарські культури за їхнього вирощування мають різний 
вплив на родючість ґрунту за рахунок як виносу поживних речовин, так і 
їхнього повернення з нетоварною продукцією. Оцінка вкладу кожної 
культури у формування статей витрат і надходження дає можливість 
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прогнозувати екологічні наслідки зміни показників ґрунту за різної 
інтенсивності навантаження сучасними високомаржинальними культурами 
шляхом аналізу балансів елементів живлення (табл. 2).  

Таблиця 1 
Чергування, удобрення та урожайність сільськогосподарських культур 

Культура Удобрення 
Урожайність, 

середнє за 2012–
2020 рр., т/га 

Озима пшениця 
CaMg(CO3)2 (1,0 Нг) + N120Р60К90 + S40 + 

Нутрівант Зерновий (2 кг/га) 
3,97 

Кукурудза на 
зерно 

CaMg(CO3)2 (1,0 Нг) + N120Р90К120 + S40 + 
Нутрівант Зерновий (2 кг/га) 

8,76 

Ячмінь ярий 
CaMg(CO3)2 (1,0 Нг) + N90Р90К90 + S40 + 

Нутрівант Зерновий (2 кг/га) 
3,80 

Ріпак озимий 
CaMg(CO3)2 (1,0 Нг) + N120Р90К120 + S40 + 

Нутрівант Олійний (2 кг/га) 
2,54 

 
Найбільші витрати елементів для забезпечення продуктивності 

відзначені для кукурудзи на зерно.  
Таблиця 2  

Роль побічної продукції сільськогосподарських культур у формуванні 
балансів елементів живлення, середнє за 2012–2020 рр., кг/га 

Культура 

Е
л

ем
ен

т 
ж

и
вл

ен
н

я 

В
ід

ч
уж

е-
н

н
я

 N
P

K
,  

в
сь

ог
о Надходження NPK 

Б
ал

ан
с,

 
к

г/
га

 

всього 
у т.ч. з побічною 

продукцією, 
кг/га 

Озима 
пшениця 

N 135,5 165,1 26,3 29,6 

Р2О5 55,1 78,1 16,1 23 

К2О 91,5 163,7 64,1 72,2 

Кукурудза 
на зерно 

N 299,7 252,2 133,3 -47,5 

Р2О5 115,3 155,6 63,6 40,3 

К2О 232,6 304,2 204,6 71,6 

Ячмінь ярий 

N 108,1 147,1 29,7 39 

Р2О5 44,8 99,7 12,1 54,9 

К2О 74,8 148,6 49,3 73,8 

Ріпак 
озимий 

N 151,8 195,2 61,4 43,4 

Р2О5 41,4 107,4 17,3 66 

К2О 103,6 203,4 75,2 99,8 
 

Сумарний господарський винос NPK для неї становить 647,6 кг/га, при 
цьому на азот припадає 299,7 кг/га, що є майже половиною всього виносу 
поживних елементів. Кукурудзою порівняно з озимими пшеницею і 
ріпаком, основною продукцією відчужується в 1,5–1,9 раза, а з ярим 
ячменем у 2,4 раза більше азоту. Фосфор виноситься урожаєм насіння 
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зернових у межах 39,0–32,7 кг/га, ріпаку – 24,1 кг/га, тоді як кукурудзою – 
51,7 кг/га. Розподіл калію у виносі основною продукцією більш рівномірний 
у межах показника від 25,5 кг/га для ячменю ярого до 28,4 кг/га для ріпаку 
озимого. 

Проте, сумарна кількість надходження NPK за рахунок побічної 
продукції кукурудзи і ріпаку становила 401,6 і 153,9 кг/га відповідно, 
більше половини при цьому припадає на калій – 204,6 і 75,2 кг/га. Таким 
чином, хоча культури інтенсивного типу вирощування і виносять досить 
велику кількість NPK із ґрунту, їхнє надходження, що забезпечене як 
внесенням добрив так і заробкою побічної продукції, формує бездефіцитний 
баланс, рівні якого значно вищі науково рекомендованих, особливо для 
ріпаку озимого. Лише для кукурудзи на зерно отримано від’ємний баланс 
азоту (-47,5 кг/га), який у більшій мірі пов'язаний із високою 
продуктивністю культури. Тобто, для кукурудзи за урожайності 9,0 т/га 
зерна кількість азоту N120 у складі системи удобрення є недостатньою для 
збереження азотного фонду ґрунту. 

Окрім впливу на баланс елементів живлення побічна продукція та 
пожнивно-кореневі рештки приймають безпосередню участь у формуванні 
балансу гумусу (табл. 3). Накопичення найбільшої кількості гумусу за 
рахунок рослинних решток і побічної продукції на рівні 3,73 т/га отримано 
для кукурудзи на зерно. Для зернових культур (пшениця, ячмінь) внесок 
пожнивно-кореневих решток у накопичення переважав побічну продукцію і 
становив 0,75 і 0,59 т/га, тоді як із листко-стеблової маси кукурудзи і ріпаку 
утворилося 2,28 і 0,73 т/га гумусу. Отже, за виключенням кукурудзи на 
зерно, накопичення гумусу було в межах 1,10–1,43 т/га.  

Таблиця 3  
Вклад рослинних решток і побічної продукції культур у формування 

балансу гумусу, середнє за 2012–2020 рр., т/га 

Культура 

Накопичення гумусу 

В
тр

ат
и

 
гу

м
ус

у 
ві

д 
м

ін
ер

ал
із

ац
ії

 

Б
ал

ан
с 

в
сь

ог
о 

у т.ч. за рахунок 

рослин. 
решток 

побічної 
продукції 

Озима пшениця 1,43 0,75 0,68 0,70 0,73 
Кукурудза на зерно 3,73 1,45 2,28 1,56 2,17 
Ячмінь ярий 1,10 0,59 0,51 0,70 0,40 
Ріпак озимий 1,11 0,38 0,73 1,00 0,11 

 

Розрахунки показали, що у балансі гумусу його витрати за рахунок 
мінералізації не переважали накопичення, що дозволило сформувати 
позитивний його показник під усіма культурами. Найбільше додатне сальдо 
отримано для кукурудзи на зерно 2,17 т/га, найменше – 0,11 т/га для ґрунту 
та оптимізації удобрення обумовило покращення балансу гумусу в ґрунті у 
досліджуваному варіанті. 

 Основним показником економічної ефективності окремих елементів 
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Витрати на вирощування, тис. грн./га

технологій та технологій вирощування сільськогосподарських культур у 
цілому є чистий прибуток (рис. 1). Найбільше економічне навантаження за 
технологією вирощування щодо витрат встановлено для кукурудзи на зерно 
(41,0 тис. грн/га) і ріпаку озимого (34,1 тис. грн/га) серед яких більшу 
частину становлять витрати на удобрення – 22,0 тис. грн/га. 

  
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Економічні показники вирощування культур, середнє за 2012–2020 рр. 
 

Проте досить висока вартість урожаю товарної продукції цих культур 
дозволила отримати умовно-чистий прибуток на рівні 19,8 і 14,4 тис. грн/га 
відповідно. Зернові культури, особливо ячмінь ярий, мали значно меншу 
дохідність. Досить висока витратна частина, зокрема на добрива 20,8–
18,8 тис. грн/га, зумовила можливість отримання лише 3,40 та 1,70 тис. 
грн/га умовно-чистого доходу. 

Отже, найбільш рентабельним за економічними показниками є 
вирощування кукурудзи на зерно та ріпаку озимого. Хоча дані культури, 
порівняно з зерновими, характеризуються підвищеним виносом основних 
елементів живлення, велична їхнього повернення з нетоварною частиною 
дозволяє сформувати балансові показники з додатнім сальдо як по 
елементах живлення, так і гумусу. Лише під кукурудзою на зерно з 
урожайністю на рівні 9,0 т/га отримано баланс -47,5 кг/га азоту, що вказує 
на недостатню норму N120 у системі живлення для стабілізації азотного 
режиму ґрунту. 

 

1. Оптимізація удобрення та родючість ґрунту у сівозмінах : монографія / за ред. 
А. С. Заришняка. Київ : Аграрна наука, 2015. 208 с. 2. Діагностика стану хімічних 
елементів системи ґрунт–рослина / за ред. А. І. Фатєєва, В. П. Самохвалової. 
Харків : КП «Міськдрук», 2012. 146 с. 3. До проблеми аналітичної оцінки 
ефективності мінеральних добрив та екологічних обмежень їх норм : монографія / 
за ред. О. В. Харченка, М. Г. Собка. Суми : Університетська книга, 2016. 31 с. 
4. Сайко В. Ф. Використання та удобрення побічної продукції рослинництва в 
Україні. Землеробство : міжвід. темат. наук. зб. Київ : ЕКМО, 2009. Вип. 81. С. 3–
9. 5. Польовий В. М., Ященко Л. А., Ровна Г. Ф., Гук Б. В., Ювчик Н. О. Еколого-
економічні аспекти вирощування пшениці озимої (Triticum aestivum L.) на дерново-
підзолистих ґрунтах залежно від удобрення і вапнування. Агроекологічний журнал. 
2021.  
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УДК 632.78 
 
Солодка Т. М., к.с.-г.н., доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та 
землеробства, Бакай С. М. студентка спец. Агрономія (Національний 
університет водного господарства та природокористування, м. Рівне) 
 

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЛЕНКИ ВОЛОХАТОЇ В УМОВАХ 
ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Наразі у підприємствах Дубенського району 25% угідь заняті під 

ріпаком. Рентабельність культури становить 35–30% за умови, що 
отримують не менше 3 т/га (www.old.rv.gov.ua). В останні роки 
спостерігається незвична активність такого шкідника, як оленка волохата. 
Оленка – найбільш чисельний і шкідливий вид у насадженнях плодових, 
ягідних культур і винограду в східних і центральних областях України, 
особливо за останні п’ять років. Раніше вважалося, що цей вид завдає 
найбільшої шкоди садам (Бей-Биенко, 2008; Дудник, 2011). Поряд із цим, 
було зазначено, що жуки харчуються квітами ріпаку. Проблема особливо 
загострюється на полях, які прилягають до лісосмуг і лугів. Подекуди в 
таких місцях спостерігається масовий вихід шкідника. 

Метою дослідження було встановлення особливостей біології 
шкідника в умовах Дубенського району Рівненської області. Дослідження та 
збір матеріалу проводили впродовж вегетаційного періоду 2021 р. у 
Дубенському районі (околиці с. Повча). Моніторингові дослідження 
осередків оленки волохатої здійснювали загальноприйнятими методами 
впродовж вегетаційного періоду – фіксували кількість рослин із шкідником, 
окомірно оцінювали ступінь заселення, підраховували загальну площу 
осередку, виявляли кормові рослини.  

Вихід жуків із ґрунту після зимівлі спостерігався в третій декаді 
квітня. Зазвичай оптимальними термінами для виходу із зимівлі є перша 
половина квітня за середньодобової температури повітря +14,2° С і вище та 
середньої вологості повітря 62,7–84,6%, Однак, середня вологість повітря в 
досліджуваний рік була менша оптимальних показників, що спричинило 
затримку початку льоту. Після виходу відмічалось масове заселення жуками 
кульбаби лікарської. Жуки оленки волохатої харчуються квітами кульбаби 
лікарської, а потім перелітають на квітучі дерева абрикоса, персика, 
черешні, вишні, сливи, груші, яблуні, полуницю та інших культур. 
Заселення насаджень плодових культур розпочинається з фази рожевого 
пуп’янка і триває впродовж цвітіння дерев. Жуки перелітають на квітучі 
плодові дерева в теплі сонячні дні за температури повітря вище 15,6° С і 
відносної вологості повітря 72,6–81,9%. Зниження відносної вологості 
призвело до розтягнення в часі періоду насичення. Оленка перелітає на 
сільськогосподарські рослини, що ростуть поряд. Харчування відмічалось і 
на пирії повзучому. Літ поодиноких жуків спостерігається до половини 
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серпня, а масовий триває до середини червня. Впродовж червня жуки 
відкладають яйця в гноєві кучі, під перегнилі рештки в лісосмугах. Кожна 
самка відкладає 15–20 яєць. Основна частина яєць, які відкладає оленка 
волохата, концентруються на відстані 0–200 м від садів (у випадку, коли 
поблизу насаджень були неорані ділянки, де впродовж останніх років не 
обробляли ґрунт) або по периметру доріг біля насаджень, а то й у садах, де 
не проводяться агротехнічні обробки. Із яєць виходять білі шестиногі 
личинки, які харчуються гумусом та гниючими рослинними рештками в 
ґрунті. Личинки оленки коріння не пошкоджують. Обстеження лісосмуги 
показало, що переважна більшість личинок оленки волохатої знаходяться 
під укриттям з тканинного сміття, під товстими гілками. Як бачимо, оленка 
волохата має високий коефіцієнт розмноження, окрім цього в Дубенському 
районі залишається економічно  значущим шкідником, тому що не 
зосереджений лише на дикорослих і плодових рослинах. 

Як свідчить досвід інших країн, у яких поширився цей вид, за ним 
потрібно вести систематичне спостереження і за необхідності локалізувати. 
В 2021 році початок виходу жуків І покоління відмічений у третій декаді 
квітня, через два тижні від початку виходу самки почали відкладання яєць. 
Ембріональний розвиток тривав до 10 днів. Помірна температур і 
відсутність опадів сприяли збільшенню тривалості фаз комахи. Личинка 
жука велика, білого кольору. Вона приносить користь, переробляючи 
детрит. Термін життя – трохи більше 2 місяців, линяє 3 рази. Лялечки 
розвивалися більше двох тижнів. Генерація однорічна. 

Отже, одним із вагомих факторів збільшення чисельності шкідника є 
безпосередній вплив діяльності людини, а саме: збільшення площ 
покинутих земель, засмічених бур’янами, особливо біля багаторічних 
насаджень і зменшення інтенсивності обробітку ґрунту, оскільки всі фази 
розвитку фітофага тісно пов’язані з ґрунтом. Це сприяє розширенню 
харчової бази для жуків і личинок оленки волохатої в другій половині 
вегетації. Здатність жуків харчуватися генеративними органами рослин у 
період цвітіння та здатність до перельотів утруднює проведення захисту 
рослин.  

 
1. Бей-Биенко Г. Я. Общая энтомология. Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2008. 
486 с. 2. Дудник А. В. Сільськогосподарська ентомологія : навч. посіб. Миколаїв : 
МДАУ, 2011. 389 с. 
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експертизи сортів рослин, м. Рівне), Олійник О. О., к.с.-г.н., доцент 
кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства (Національний 
університет водного господарства та природокористування, м. Рівне) 
 
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ НОВИХ СОРТІВ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО 

НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ЛЕГКОСУГЛИНКОВОМУ В 
УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ 

 
Метою наших досліджень було вивчення потенціалу нових сортів 

буряку цукрового за внесення розрахункових норм мінеральних добрив при 
вирощуванні його в умовах Західного Лісостепу. Дослідження проводили на 
дослідних полях Рівненської філії Українського інституту експертизи сортів 
рослин у селі Верхівськ Рівненського району Рівненської області. Схема 
досліду передбачала порівняльне вивчення різних сортів та гібридів буряку 
цукрового як вітчизняної, так і зарубіжної селекції при застосуванні 
розрахункових норм мінеральних добрив (N277P112K327). Розрахунок 
проводили на заплановану врожайність на рівні 70 т/га. 

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем опідзолений легкосуглинковий, 
що характеризується низьким вмістом рухомих сполук азоту (115 мг/кг), 
підвищеним вмістом рухомих сполук фосфору (136 мг/кг) та високим 
вмістом рухомих сполук калію (142 мг/кг), кислотність ґрунту близька до 
нейтральної (рН=6,6), вміст гумусу – середній (2,4%) (Господаренко, 2013). 

Вирощували буряк цукровий за рекомендованою для даної ґрунтово-
кліматичної зони технологією. Попередником була пшениця озима. 
Мінеральні добрива вносили у формі хлористого калію й амофосу восени 
під оранку та аміачної селітри й карбаміду навесні під культивацію. 
Дослідження проводились на основі цих видів добрив насамперед тому, що 
вони найбільш використовувані в аграрному виробництві. 

Оранку на глибину 30 см проводили оборотним плугом ПНО-5-40 в 
агрегаті з трактором Кейс-210. Сіяли сівалкою Монопіл S в агрегаті з 
трактором МТЗ-82. Норма висіву 1,3 посівних одиниць на га. Збирали 
коренеплоди в усі роки 1 жовтня. 

Досліди закладались методом систематизованого розміщення ділянок 
у триразовому повторенні. Загальна площа ділянки становила 81 м2, 
облікова – 54 м2. Дослідження проводились у відповідності з методикою 
Інституту цукрових буряків та загальноприйнятими методиками польового 
досліду (Доспехов, 1985). 

У середньому за роки проведення досліджень найбільшу густоту стояння 
рослин перед збиранням забезпечили варіанти досліду, в яких вирощувалися 
сорти Черешневий, БТС 4905 Н, Смарт Нарнія КВС – 97 тис. шт./га. На варіанті 
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досліду, де вирощувався сорт Концертіна КВС, густота стояння рослин буряку 
цукрового перед збиранням була дещо нижчою і складала 95 тис. шт./га. Сорт 
Калинівський забезпечив густоту стояння рослин перед збиранням на рівні 
90 тис. шт./га. Найнижчою густота рослин перед збиранням була на варіанті, де 
вирощувався сорт Верхня – 76 тис. шт./га. 

Найвищий показник виживаності рослин буряку цукрового впродовж 
вегетаційного періоду забезпечив варіант досліду із вирощуванням соту Смарт 
Нарнія КВС – 90,7%. Дещо нижчою була виживаність рослин буряку цукрового 
сорту Черешневий – 89,8%. Найменшу виживаність рослин забезпечив варіант 
досліду із вирощуванням сорту Верхня – 84,4%. 

Цукрові буряки відносяться до культур, які досить добре реагують на 
мінеральні та органічні добрива, а також на ланки сівозмін, у яких розміщені. 
Однак досить важливим елементом технології вирощування буряку цукрового є 
використання сучасних високоврожайних сортів та гібридів. 

Аналіз даних по врожайності вказує на те, що не всі досліджувані сорти 
досягли запланованого рівня врожаю – 70 т/га, при внесенні розрахункових 
норм добрив N277P112K327, тоді як інші сорти суттєво перевищили запланований 
рівень врожаю. Найменшою за роки проведення досліджень урожайність 
коренеплодів буряку цукрового була на варіанті, де вирощувався сорт Верхня – 
52,2 т/га. Сорт Черешневий та Калинівський забезпечили урожай коренеплодів 
буряку цукрового на рівні 61,5 та 62,8 т/га відповідно. 

Сорт БТС 4905 Н при внесенні мінеральних добрив в нормі N277P112K327 

забезпечив урожайність коренеплодів на рівні 75,7 т/га, а сорт Концертіна КВС 
– 78,9 т/га.  

Найвищою урожайність коренеплодів буряку цукрового була на варіанті, 
де за внесення розрахункових норм мінеральних добрив N277P112K327 

вирощували сорт Смарт Нарнія КВС – 81,1 т/га. 
Кінцевими ознаками, що в сумі характеризують нові гібриди цукрових 

буряків і доцільність впровадження їх у виробництво є показники 
продуктивності, а саме: врожайність, вміст у коренеплодах цукру та власне збір 
цукру з одиниці площі. Варто відмітити, що згідно з отриманими даними, 
найбільшу цукристість у середньому за роки проведення дослідження 
продемонстрував сорт Смарт Нарнія КВС – 18,3%. Найменшу цукристість 
продемонстрували сорти Верхня та Калинівський – 17,0 та 17,2% відповідно. 
Для сортів Черешневий та Концертіна КВС цукристість коренеплодів була 
однаковою і становила 17,6%. Сорт БТС 4905Н продемонстрував цукристість 
на рівні 17,7%. 

Основним показником, що дає змогу диференційовано охарактеризувати 
продуктивність буряків є збір (вихід) цукру з одиниці площі. Цей показник 
залежить не тільки від цукристості та врожайності коренеплодів, а й від вмісту 
й співвідношення в них зольних елементів, розчинного азоту, пектинових 
речовин, редукуючих цукрів та органічних кислот. Саме вони визначають усі 
основні показники технологічних якостей цукрових буряків (втрати цукру з 
мелясою, ймовірний вихід цукру, чистоту очищеного соку та ін.) (Зубенко, 
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1986). На основі проведених досліджень встановлено, що максимальний збір 
цукру з одиниці площі продемонстрував сорт Смарт Нарнія КВС – 14,8 т/га.  

Два інші досліджувані сорти німецької селекції – БТС 4905 Н та 
Концертіна КВС – забезпечили збір цукру у кількості 13,4 та 13,9 т/га 
відповідно. Збір цукру на варіантах, де вирощувалися сорти української селекції 
був значно меншим. Так, сорти Черешневий та Калинівський забезпечили збір 
цукру на рівні 10,8 т/га, а найменший збір цукру отримано на варіанті із 
вирощуванням сорту Верхня – 8,9 т/га. 

Під час проведення досліджень також проводилися спостереження за 
фітосанітарним станом посівів, а саме, за інтенсивністю проявів церкоспорозу 
(Марютін, 2008). В описі сортів Черешневий та Верхня стійкість проти 
церкоспорозу заявлена на рівні 6–7 балів, а для сорту Калинівський – 5–7 балів. 
В той час сорти німецької селекції характеризуються нижчою стійкістю проти 
цієї хвороби, зокрема сорти БТС 4905 Н та Смарт Нарнія КВС мають стійкість 
на рівні 4–6 балів, а сорт Концертіна КВС – 5–6 балів. 

Однак в роки проведення досліджень стійкість різних сортів буряків 
цукрових проти церкоспорозу значно варіювала і мала відхилення від заявленої 
в описі сортів. Так, для сорту Черешневий в усі роки проведення досліджень 
стійкість проти церкоспорозу оцінювалася у 5 балів при заявленій 6–7. У 2018 
році стійкість сорту Верхня оцінювалася у 7 балів, а у 2019 та 2020 роках – 
5 балів. 

Стійкість проти церкоспорозу на рівні заявленої в усі роки проведення 
досліджень продемонстрував сорт Калинівський – 7 балів у 2018 та 2019 році, 
та 5 балів у 2020 році. 

Що стосується сортів БТС 4905 Н, Концертіна КВС та Смарт Нарнія КВС, 
то вони хоч і характеризуються нижчою стійкістю проти церкоспорозу у 
порівнянні з вітчизняними сортами, однак в усі роки проведення досліджень 
їхня стійкість не виходила за межі заявленої. 

Отже, найбільшою густотою стояння рослин перед збиранням, найвищим 
показником виживаності рослин упродовж вегетаційного періоду, найвищою 
врожайністю та рівнем виходу цукру характеризувався сорт Смарт Нарнія КВС.  
 
1. Господаренко Г. М. Агрохімія : підручник. Київ, 2013. 406 с. 2. Доспехов Б. А. 
Методика полевого опыта. Москва : Агропромиздат, 1985. 351 с. 3. Довідник 
буряковода / В. Ф. Зубенко, В. Т. Онопрієнко, В. В. Февчук та ін. Київ : Урожай, 
1986. 232 с. 4. Марютін Ф. М., Пантєлєєв В. К., Білик М. О. Фітопатологія : навч. 
посіб. / Харків : Еспада, 2008. 552 с. 
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ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ НА ОСНОВЕ 

ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ И ЗЕЛЕНЫХ 
МИКРОВОДОРОСЛЕЙ 

 
Современное состояние фосфорсодержащих отходов и способы его 

утилизации остаются актуальными. Хранение шламов фосфорсодержащих 
отходов осуществляется в шламонакопителях, которые занимают большие 
территории (Bharat et al., 2014). При утилизации шлаков и шламов, в также 
ликвидации шламонакопителей прекратится вредное влияние отходов на 
почву, появится возможность использования этих площадей под 
хозяйственное землепользование. Многие исследования показывают 
движение фосфора в почве и воде, таким образом доказывая сложность 
утилизации данного отхода (Marschner, 2012). Конечно, фосфорные шлаки и 
шламы используют в небольшом количестве в производстве строительных 
материалов, но это не решает всех проблем. На юге Казахстана есть склады 
отходов производства фосфорсодержащих удобрений, которые также 
требуют утилизации. Одним из путей современной утилизации данных 
отходов является возможность их применения в удобрении для сельского 
хозяйства (Ale et al., 2014). Но так как в составе фосфорсодержащих 
отходом большое содержание фосфора, по сравнению с азотом и калием, то 
при добавлении биомассы хлореллы данное соотношение может быть 
изменено. Целью нашего исследования было возможность использования 
комплекса фосфорные отходы и водоросли, то есть культивирование 
хлореллы на различных концентрациях фосфорсодержащих отходов для 
дальнейшего использования суспензии в поливе тест-растения (Tleukeyeva, 
2013; Tleukeyeva et al., 2021; Tleukeyeva, 2021). В виде тест-растения были 
выбраны семена томата, культивирование которых в сельском хозяйстве 
является экономически выгодным. При культивировании в закрытом грунте 
томаты теряют вкусовые качества, которые возможно восстановить при 
использовании органических удобрений (Tleukeyeva et al., 2021). В данной 
статье показаны результаты влияния различных концентраций фосфорных 
отходов и зеленых микроводорослей на рост и развитие Solаnum 

lycopеrsicum. 
В настоящее время в сельском хозяйстве часто используют 

синтетические удобрения. В том числе фосфорсодержащих удобрения, 
которые часто получают путем добычи из фосфоритовых руд. В Казахстане 
находятся одни из больших запасов фосфоритовых руд, которые обогащают 
весь рынок республики (Childers et al., 2011; Garni Makhan et al., 2017). 
Конечно, есть и побочные эффекты от таких путей получения удобрений – 
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это большое количество отходов с малым содержанием необходимых 
элементов (Zayadan et al., 2014). Небольшое количество данных отходов 
используют при производстве строительных материалов, например 
строительные блоки (Nabors et Murray, 2000). Но главная проблема 
утилизации большого объема фосфорсодержащих отходов является 
актуальной не только для Казахстана, но и для всего мира.  

В современном агропромышленном комплексе все чаще предлагают 
биотехнологические пути решения проблем с органическими удобрениями, 
за счет использования отходов различных производств. Кроме этого, 
необходимо учитывать другие факторы, такие как социальная 
приемлемость, экономическая выгода и сохранность природных ценностей. 
Хотя фосфор и распространен широко в природе, данные ресурсы являются 
исчерпаемыми (Madireddi, 2012). Таким образом, использование фосфорных 
удобрений является актуальным для всего мира. Целью наших 
исследований является получение фосфорсодержащих удобрений с 
добавлением культуры микроводорослей для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур, экономически выгодного и экологически 
безопасного, который будет обладать импортозамещением (Olivieri, 2014).  

Объектами исследований являлись фосфорсодержащие отходы-шламы 
и шлаки, культура Chlorella vulgaris ASLI-1, семена томата. Подготовка 
процентного раствора проводилось согласно ГОСТ 4517-87. Были 
подготовлены 5%, 10%, 15% и 20% растворы шлака и шлама, в которых в 
течении недели культивировали штамм хлореллы.   

Для посева семян томата использовали одноразовые пластиковые 
стаканы, куда засыпали 50 г стерильного вспученного вермикулита. 
Методом выборки в каждый стакан добавляли 5 семян томата, которые 
были на сутки замочены в суспензии хлореллы. Сверху стаканы заливали 
50 мл процентного раствора и плотно закрывали пленкой. Длину растений, 
стебля и корней измеряли линейкой. Количество листьев на всходах 
подсчитывались визуально.  

В ходе исследований штамм хлореллы культивировался на различных 
концентрациях растворов фосфорсодержащих отходов. После 
культивирования в течении недели плотность клеток хлореллы в растворах 
была следующая: 

- 5% раствор – 7х109 л/КОЕ; 
- 10% раствор – 6, 7х109 л/КОЕ; 
- 15% раствор – 4,2х109 л/КОЕ; 
- 20% раствор – 2,3х109 л/КОЕ. 
По этим данным можно отметить, что высокая концентрация 

фосфорсодержащих отходов является лимитирующим фактором для 
культуры Chlorella vulgaris ASLI-1.  

Несмотря что химический состав шламов и шлаков схожи, влияние их 
на рост и развитие оказывало разное. Кроме этого, 20% раствор шлама 
фосфорсодержащих отходов губительно воздействует на тест-растение.  
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В ходе исследования было установлено, что всхожесть и развитие 
тест-растений было лучше в образцах с добавлением суспензии хлореллы, 
чем в растворе только с содержанием фосфорсодержащих отходов.  

При измерении длины корней и стеблей было отмечено, что растворы 
с содержанием шлака больше влияют на длину корней, а растворы с 
содержанием шлама больше ускоряют рост стеблей. 

Растворы шлаков с микроводорослями положительно влияют на 
развитие семян томата. По сравнению с контрольным вариантом с чистой 
водой и хлореллой, опытные образцы показали лучший результат, кроме 
образца с 20% раствором шлама. В образце с 5% раствором шлака длина 
стебля превысила в 5 раз длину стебля в контрольном варианте, а в образце 
с 15% раствором шлака с добавлением культуры хлореллы длина стебля 
превысила в 1,5 раза длину стебля в контроле. В отношении шламов 15% и 
20% растворы оказались губительны для тест-растения, но при добавлении 
культуры хлореллы несколько семян проросли, длина корня которых в 
среднем составил 2,1 см. 

Также было отмечено, что стаканчики в которых были растворы с 
суспензией хлореллы меньше плесневели и дольше сохраняли влагу, что 
несомненно является хорошим показателем для использования культуры 
микроводоросли в удобрениях.  

Таким образом, по результатам исследования можно отметить 
положительную динамику всхожести семян томата при использовании 
комплексного раствора фосфорсодержащих отходов и культуры хлореллы. 
Так было установлено, что 20% раствор шламов губительно для клеток 
хлореллы и семян тест-растений, оптимальной концентрацией для роста 
растений является 5% раствор шлаков с добавлением культуры хлореллы, 
где всхожесть составила 100%, а длина корня в среднем составило 5,5 см, 
длина стебля в среднем – 3 см. Работы в данном направлении будут 
продолжены на других видах сельскохозяйственных растений. 
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ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ МЕЛІОРАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ 
ВОЛОГОЗАПАСІВ ТОРФОВИХ ҐРУНТІВ 

 
Серед проблем сучасного землеробства не останнє місце належить 

скороченню посівних площ, що приводить до пошуку шляхів підвищення 
родючості ґрунтів і продуктивності сільськогосподарських культур для 
забезпечення потреб суспільства в продуктах харчування та сировині для 
переробної промисловості. 

Достатньо потужний резерв у цьому плані складають торфові ґрунти, що 
мають найвищу потенційну родючість, яка в повній мірі проявляється тільки 
після комплексного регулювання режимів і властивостей цих ґрунтів, як 
середовища проживання рослин шляхом їхньої меліорації за рахунок осушення. 
Наразі проблема відродження та розвитку меліорації ґрунтів і меліоративно 
збалансованого землекористування залишається актуальною (Балюк, 2018). 

Особливо велике практичне значення має вивчення закономірностей 
формування та динаміки вологозапасів у кореневмісному шарі ґрунту за 
вегетаційний період, коли спостерігається максимальне споживання вологи 
сільськогосподарськими культурами і певний дефіцит або надлишок вологи 
може спричинити значення продуктивності рослин (Веремеєнко, 1997).  

Загальному поліпшенню водного режиму та вологозапасів на фоні 
осушувальних гідротехнічних меліорацій сприяє проведення на них 
структурних меліорацій – збагачення їхнього орного шару мінеральними 
добавками. 

При цьому, зважаючи на глобальні кліматичні зміни, завдання 
регулювання водно-повітряного режиму торфових ґрунтів необхідно 
вирішувати як складову проблеми управління гідрологічним режимом території 
в цілому (Балюк, 2018). 

Багаторічні (з 1985 року) дослідження проводяться на низинних торфових 
ґрунтах Західного Полісся України, що характеризуються деревинно-очеретово-
осоковим і очеретово-осоковим ботанічним складом, середнім ступенем 
розкладу торфу, невисоким вмістом мінеральної частини (8,3–10,6%), низьким 
вмістом калію й фосфору та слабокислою реакцією ґрунтового розчину. 

Варіанти досліду включали різні норми та види меліорантів, що 
використовувались для проведення структурних меліорацій торфових ґрунтів 
на фоні мінерального удобрення Р60К120: контроль без мінеральних добавок; 
фон+200 т/га піску; фон+400 т/га піску; фон+200 т/га глини; фон+100 т/га 
піску+100 т/га глини. 
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Формування вологості та вологозапасів осушуваних торфових ґрунтів, 
особливо в теплий період року, обумовлюється в основному за рахунок 
випадання опадів і капілярного підтоку вологи від ґрунтових вод, а також 
транспірації та випаровування. Так, вологість 0–45 см шару торфового ґрунту 
на період квітня склала для середніх по забезпеченості опадами років 78–80%, а 
для сухих років – 68–72% ПВ, а величина вологозапасів коливалася в межах 
311–306 мм. 

У вологі, сухі й близькі до середнього роки внесення піску забезпечує 
формування оптимальної вологості торфових ґрунтів протягом усього періоду 
вегетації культур. Гостра нестача вологи 20–40% ПВ у кореневмісному шарі 
триває найбільше в сухі роки на контролі, а недостатнє зволоження 40–60% ПВ 
сильно варіює. В гостро посушливі роки внесення піску в торфовий ґрунт також 
забезпечує істотне поліпшення водного режиму цих ґрунтів, в основному за 
рахунок зменшення тривалості періодів недостатнього зволоження та гострої 
нестачі вологи. На варіантах із внесенням 200 т/га піску ці періоди в порівнянні 
з непіскованими варіантами зменшилися в 1,5 рази. Піскування торфових 
ґрунтів позначається також на загальних і продуктивних запасах вологи, що 
зв’язано із зміною водоутримуючої здатності та випаровуваності торфових 
ґрунтів після піскування. Дані досліджень водного режиму торфових ґрунтів 
показують, що максимальні вологозапаси та найбільша вологість у 
кореневмісному шарі цих ґрунтів складаються ранньою весною, що обумовлено 
високим стоянням ґрунтових вод, випадаючими опадами, таненням мерзлого 
шару й незначним випаровуванням. 

Аналізуючи вищезгадане можна зробити висновок, що необхідно 
відновити та продовжити дослідження, що стосуються вивчення змін в 
осушуваних торфових ґрунтах, як компонентів екосистеми, а особливо при 
проведенні на них структурних меліорацій. У цьому контексті особливо 
важливим має стати моніторинг водного режиму та вологозапасів цих ґрунтів. 

Регресійний і кореляційний аналіз даних досліджень, проведених на 
торфових ґрунтах і ділянках із внесенням мінерального компонента показав, що 
існує тісний зв’язок між рівнями ґрунтових вод і вологістю, рівнями ґрунтових 
вод і вологозапасами Коефіцієнт кореляції коливається в межах (0,6–0,64). 
Поряд із цим, проведений статистичний аналіз показує, що більш тісний зв’язок 
вологозапасів кореневмісного шару виявляється залежно від рівня ґрунтових 
вод, опадів і випаровуваності (0,72–0,80). 
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ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ КОРЕНЕУТВОРЕННЯ НА 
УКОРІНЮВАНІСТЬ ЗЕЛЕНИХ ЖИВЦІВ ЛОХИНИ ВИСОКОЇ 

(Vaccinium cоrymbosum L.) 
 

Актуальність теми. Проблеми промислового ягідництва, особливо 
лохини високої, часто стримується нестачею посадкового матеріалу через 
відсутність ефективних технологій його вирощування. Одним із напрямків 
збільшення виходу саджанців – використання препаратів-укорінювачів 
стосовно вживаних і новореєстрованих сортів.  

Мета дослідження. Вивчити вплив стимуляторів коренеутворення 
Корневін та Сапрогум К на сортах Патріот (ранньостиглий), Блюкроп 
(середньостиглий), Блюголд (середньопізній) при розмноженні зеленим 
живцюванням. 

Об’єкт дослідження – сорти лохини високої. 
Предмет дослідження – вплив стимуляторів коренеутворення на 

вкорінюваність живців лохини високої. 
Методи досліджень. Дослідження проводилися за загальноприйнятими 

методиками (Доспехов, 1985) з використанням стимуляторів 
коренеутворення. Ґрунтовий субстрат – низинний торф (рН 4,5) підкислений 
водою з додаванням електроліту. Заготовляли живці з базальної частини 
пагона з трьома бруньками, посадку яких проводи після 24-х годинного 
замочування в розчинах і воді наступного дня у вечірній час у весняну 
теплицю по 12 штук у ящики розміром 60х40х20 см (10х15 см) на глибину 
2/3 його довжини. Температуру (22±3° С) та вологість повітря (75–80%) 
підтримували провітрюванням та поливом. 

Результати досліджень. Результати спостережень за ростом і розвитком 
висаджених живців показали, що сорти лохини і стимулятори 
коренеутворення по різному впливали на їхню вкорінюваність. При обробці 
зелених живців водою найвища приживлюваність відмічена у сортів 
Блюкроп 6 шт. (50%) та Блюголд 5 шт. (42%), а найменша – Патріот 3 шт. 
(25%). Випадання живців у всіх сортів відбулося після двох місяців від 
посадки.  

Стимулятори коренеутворення забезпечували підвищення 
вкорінюваності живців по всіх сортах. При обробці живців Корневіном 
укорінюваність сортів Блюкроп і Блюголд становила 10 шт. (83%), а по 
сорту Патріот – 9 шт. (75%). Причому випадання живців при обробці їх 
стимуляторами коренеутворення проходило у перший місяць після 
висаджування.  
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Результати вимірювання довжини кореневої системи живців після 
двомісячного їх вирощування показали, що використання стимуляторів 
коренеутворення позитивно впливає на ріст і розвиток кореневої системи 
(табл. 1).  

Вимірювання довжини кореневої системи у сорту Блюкроп показало, 
що найбільшу їхню довжину забезпечила обробка Корневін – 3,8 см. При 
обробці живців Сапрогумом К їхня довжина – 2,5 см перевищувала 
контроль (обробка водою) на 0,4 см. 

При обробці живців соту Блюголд Корневіном довжина коренів 
становила 3,5 см, або на 0,3 см менше сорту Блюкроп. Замочування живців у 
Сапрогумі К забезпечило довжину коренів 2,4 см або більше на 0,3 см від 
контролю.   

Сорт Патріот при обробці стимуляторами коренеутворення забезпечив 
найменший ріст коренів: при обробці Корневіном – 3,2 і Сапрогумом К – 2,2 
см, перевищуючи контроль відповідно на 1,3 і 0,3 см, та поступався сортам 
Блюкроп та Блюголд. 

Таблиця 1  
Вплив стимуляторів коренеутворення на вкорінюваність живців при 

зеленому живцюванні (середнє за 2010–2012 рр.) 

В
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ор
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Кількість живців, штук: 

Д
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ж
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через 
місяць 

через два 
місяці 

укорінених 

ш
ту

к
 

%
 

ш
ту

к
 

%
 

ш
ту

к
 

%
 

1  
Блю-
кроп 

водою 9 75 8  6 50 2,1 
2 корневін 12 100 10 83 10 83 3,8 

3 сапрогум К 10 83 9 75 8 67 2,5 

4  
Блю-
голд 

водою 8 67 7 58 5 42 2,0 

5 корневін 12 100 11 92 10 83 3,5 
6 сапрогум К 10 83 8 67 7 51 2,4 

7 Пат-
ріот 

водою 9 75 7 58 3 25 1,9 

8 корневін 12 100 10 83 9 75 3,2 

9 сапрогум К 11 92 9 75 7 51 2,2 

 
Висновки 

1. Використання стимуляторів коренеутворення при розмноженні 
лохини високої зеленим живцюванням показало що: 

- сорти Блюкроп, Блюголд забезпечували вкорінюваність при обробці 
водою відповідно 50 і 43%; 
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- замочування живців у розчинах стимуляторів коренеутворення 
підвищувало їхню вкорінюваність до 83 і 51%; 

- найбільш ефективним по впливу на вкорінюваність є Корневін, який 
забезпечував 83 і 75% виходу саджанців перевищуючи Сапрогум К: по 
сорту Блюкроп на 16, Блюголд на 32 і Патріот на 24%. 

2. Найвищий приріст довжини коренів забезпечило використання 
стимуляторів Кореневін: на сорті Блюкроп – 3,8 см та сорті Блюголд – 
3,5 см. При обробці зелених живців стимуляторами сорту Патріот їхня 
довжина становила 3,2 см. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ ҐРУНТІВ ОРНИХ 

ЗЕМЕЛЬ 
 

Актуальність управління процесами трансформації органічної 
речовини орних земель зумовлена інтегральною роллю органічної речовини 
у формуванні родючості грунтів. Дегумфікація грунтів як наслідок 
розбалансованого землекористування є ключовим процесом, який запускає 
всі інші процеси деградації грунту. Тому стабілізація процесів 
гумусоутворення є важливою умовою збереження грунтової екосистеми та 
підтримання високого рівня продуктивності польових агроекосистем. 
Управління процесами трансформації органічної речовини в ході 
землекористування здійснюється на двох рівнях: організаційному та 
технологічному. Організаційний рівень управління процесами 
трансформації органічної речовини є ключовим, оскільки визначає тип 
технологічних прийомів, які буде застосовуано у вирощуванні тих чи ін. 
сільськогосподарських культур. Цей факт і підтверджує актуальність 
проведених досліджень. 

Результати досліджень Henry H. Janzen  (Janzen, 2006) показали, що 
конверсія пасовищ у ріллю призводить до значних втрат органічного 
вуглецю у загальному балансі. Вчені-лісознавці (Воронков, 1988) 
встановили та  оцінили роль лісонасаджень у переведенні поверхневого 
стоку у підземний, що дуже позитивно відображається на процесах 
зменшення інтенсивності водної ерозії ґрунтового покриву, особливо в 
умовах горбистого рельєфу на суглинкових та глинистих ґрунтах. Як 
відомо, наслідком ерозійних втрат ґрунтів є їхня дегуміфікація. Тому 
забезпечення оптимальної лісистості в басейнах малих та середніх річок є 
важливою передумовою зменшення інтенсивності процесів дегуміфікації 
ґрунтового покриву внаслідок ерозії.  

Структура посівних площ також є важливим чинником управління 
процесами ерозії ґрунтового покриву та його дегуміфікації, що 
підтверджують коефіцієнти ерозійної небезпеки  окремих агробіологічних 
груп сільськогосподарських культур (Куценко, 2015). В умовах 
посушливого клімату позитивну роль у стабілізації гумусу в ґрунті 
відіграють чисті пари, за яких нижні шари ґрунту поповнюють 
вологозапаси ґрунтових вод, а в ґрунт надходить менше вуглецю, що не 
сприяє праймінг-ефекту, за якого мікроорганізми в умовах надлишку С та 
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нестачі доступного N змушені збалансовувати свій раціон живлення, 
добуваючи нестачу N із гумусу. Монокультура сприяє прискореній 
мінералізації гумусу (Saljnikov et al., 2012) у зв’язку зі створенням умов 
розбалансованого макро- та мікроелементного поживного режиму ґрунту 
передусім для ґрунтових мікроорганізмів, які починають прискорено 
мінералізувати гумус в умовах нестачі тих чи інших елементів живлення. 

Особливості організації землекористування України, які виявляються 
у розбалансованій структурі земельного фонду та сільськогосподарських 
угідь відносно екологічних нормативів, провокують зростання ерозійних 
втрат ґрунту у 2,3 рази та дегуміфікацію на рівні 0,203 т/га. Динаміка 
структури посівних площ України в період 1990–2016 рр. призвела до 
підвищення коефіцієнта ерозійної небезпеки ріллі з 0,44 до 0,56, що 
додатково провокує прискорення дегуміфікації ґрунтів ріллі на 27,3%. 
Трансформація структури посівних площ України за рахунок зменшення 
частки просапних культур зменшила дефіцит гумусу в ґрунтах ріллі на 72% 
(+0,28 т/га), ефект чого зменшується у 2,14 разів за рахунок пониження 
насичення ріллі органічними добривами. Розбалансоване надходження 
елементів живлення із добривами до ґрунтів ріллі України, лімітуючим 
показником якого є вузьке співвідношення C:N, яке нижче оптимального у 
2,48 разів, є додатковим вагомим чинником прискорення процесів 
дегуміфікації ґрунтів ріллі. 
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ПРОДУКТИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ АКВАКУЛЬТУРИ ЯК РЕСУРС 
ПОЖИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ РОСЛИН МОДУЛЯ ГІДРОПОНІКИ 

В СИСТЕМАХ АКВАПОНІКИ 
 
Поєднання у єдиному виробничому циклі аквакультури та гідропоніки 

реалізується нині в системах аквапоніки. Добре збалансована аквапонна 
система повинна збалансувати потреби риб, рослин та мікроорганізмів, щоб 
максимізувати обсяги виробництва та мінімізувати забруднення (Tyson et 
al., 2011). Великими перевагами аквапоніки є те, що відходи гідробіонтів 
стають ресурсом для рослин, а рослини очищують воду, роблячи її 
багаторазово придатною для життєдіяльності гідробіонтів (Rakocy et al., 
2006). Проте і рослини, і гідробіонти (риби, молюски та ін.) потребують 
води певної якості зі збалансованим біохімічним складом. При цьому 
вимоги рослин і гідробіонтів щодо оптимальних параметрів водного 
середовища розходяться за багатьма показниками. З цих причин завданням 
збалансованих аквапонних систем є підтримання біохімічного складу води в 
діапазоні толерантності і рослин, і гідробіонтів. При цьому регулювання 
складу води значною мірою залежить від видового біорізноманіття і 
гідробіонтів, і рослин. Тому збалансована аквапонна система має бути 
полікультурною. Для визначення оптимального полікультурного складу 
аквапонної системи необхідно:  з одного боку – встановити межі коливань 
питомого біохімічного складу продуктів життєдіяльності гідробіонтів та 
параметри допустимого навантаження водного середовища токсичними для 
гідробіонтів речовинами, а з іншого боку – вимоги рослин до надходження 
елементів мінерального живлення у доступних формах. Крім того, існує ще 
небезпека розбалансування мікробіологічного складу водного середовища, 
наслідком чого може стати зростання захворюаності гідробіонтів та / чи 
рослин. 

Переважний обсяг азотистих відходів аквакультури світу (60…90%) 
мають форму аміаку (NH3) та амонію (NH4), що походять з зябер риби. Сеча, 
кал, зябровий катіоніт і недоїдений корм створюють загальний фон 
навантаження аквапонної системи азотистими відходами (Hagopian & Riley, 
1998). Частина виділеного аміаку іонізується в амоній, ці дві форми разом 
утворюють загальний азот (Tyson et al., 2011). 

Аміак є токсичним для риб навіть у низьких концентраціях і не 
повинен накопичуватися у циркулюючій воді. Те саме стосується і нітратів, 
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але летальні концентрації істотно різняться між видами та стадіями 
життєвого циклу риби. Нітрати, з іншого боку, в деяких випадках можуть 
перевищувати токсичні рівні аміаку у мільйони разів до досягнення 
летальної концентрації. Для вилучення нітратів мають активно спрацювати 
мікроорганізми-денітрифікатори, які забезпечують відновлення азоту 
нітратного до азоту молекулярного або оксидів азоту, звільняючи воду від 
токсинів. (Hagopian & Riley, 1998). В аквапонній системі аміак потенційно 
токсичний видаляється як за рахунок мікробної діяльності, так і за 
допомогою фіторемедіації (Tyson et al., 2011). 

Основна проблема збалансування біохімічного складу водного 
середовища систем аквапоніки полягає в тому, що процес нітрифікації 
амонійних форм азоту та ріст рослин не можуть бути оптимізовані 
одночасно (Савідов, 2004; Тайсон, 2011). Азот – це макроелемент живлення, 
який життєво необхідний для росту рослин та необхідний у найбільших 
кількостях у період активної вегетації кожної рослини.  

Загалом усі мінеральні поживні речовини, крім кальцію, калію та 
заліза, присутні в достатній кількості у аквапонній системі (Rakocy et 
al.(2004)). Важливою умовою накопичення мінеральних поживних речовин 
для рослин є мінімізація щоденного водообміну (Rakocy et al., 2006). 
Підтримка рН вище 7,0 є запорукою ефективної нітрифікації, але сам процес 
знижує рН. Щоб компенсувати низький рН, і одночасно підвищити рівень 
кальцію та калію (Rakocy et al., 2004) у воду додають Ca (OH)2 і KOH до їх 
аквапонічної системи. Дефіциту заліза вдається уникнути додаванням 
хелату заліза.  

Тайсон із співавт. (Tyson et al., 2011) також наголошували на 
важливості ефективної нітрифікації в діапазоні рН 7,5-8,0, тоді як для 
рослин оптимальні межі рН – у діапазоні рН 5,5-6,5. 

Савідов (2004) аргументували іншу стратегію, при якій рН знижується 
до 6,2. На цьому рівні мінеральні поживні речовини більш розчинні і 
сприяють зростанню рослин. Савідов (2004) показав, що рослини дуже 
ефективні як головний механізм контролю поживних речовин у аквапоніці 
Росії, дуже швидко вбирають амоній. Крім того, при кислому рН рівновага 
змішується в бік амонію, зменшуючи рівень вільного аміаку (Савідов, 2004).  

Амоній є джерелом азоту, але у високих рівнях він токсичний до 
рослин. Амоній також впливає на рослину опосередковано. При засвоєнні 
амонію кореневими системами рослин споживається багато кисню. Добре 
аероване кореневе середовище, наприклад, без будь-яких інших поживних 
речовин, сприяє засвоєнню амонію (Silber & Bar-Tal, 2008: 307–310).  

Крім того, амоній пригнічує споживання калію, кальцію та магнію 
(Маршнер, 1995: 38–39). Регулюючи рН фосфорною кислотою, калій можна 
доповнити та задовольнити попит рослин, не впливаючи на рН (Савідов, 
2004). Кальцію та магнію було багато в місцевій природній воді, і їх можна 
було отримати в достатній кількості при нижчих значеннях рН. Fe додавали. 
(Савідов, 2004). Савідов (2004) визначає незбалансований корм для риб як 
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джерело дефіциту аквапоніки та пропонує розробляти корми для риби на 
рослинній основі з більш високим вмістом калію. 

Отже, питання збалансованості живлення салату листового, як і інших 
рослин, які вирощуються у аквапоніці, є дослідженим недостатньо, немає 
даних про необхідні концентрації мулу, недостатньо даних про їхній склад і 
регламенти подачі до модуля гідропоніки. 

 
1. Колупаєв Ю. Є. Основи фізіології стійкості рослин : курс лекцій. Харків, 2010. 
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БАЛАНС ЖИВЛЕННЯ КУЛЬТУР СІВОЗМІНИ В  

УМОВАХ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА  
(НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ДЕДДЕНС АГРО») 

 
Актуальність теми зумовлена складністю збалансування живлення 

культур сівозміни в органічному землеробстві, що обмежує їхню 
врожайність. 

Обєктом досліджень є процеси мінерального живлення культур 
польової сівозміни на темно-сірих опідзолених грунтах в умовах 
органічного землеробства ТОВ «Дедденс Агро». 

Переважаючими типами грунтів у ТОВ «Дедденс Агро» є темно-сірі 
опідзолені легкосуглинкові грунти. Показники окисно-відновних умов 
переважаючого типу грунтів господарства свідчать, що рН грунту є 
близьким до нейтрального і грунти мають низьку потребу у вапнуванні. 
Показники поживного режиму темно-сірих опідзолених грунтів свідчать, що 
вони мають низьку забезпеченість доступними формами азоту та середню – 
доступними формами фосфору та калію. Вміст рухомих форм 
мікроелементів свідчить, що для грунтів даного поля в найбільшому 
дефіциті перебуває цинк, на другому місці – манган. 

Як засвідчують дані еколого-агрохімічних паспортів полів ТОВ 
«Дедденс Агро», найбільше лімітують еколого-агрохімічну оцінку грунтів 
саме показники вмісту у грунті доступних форм мікроелементів, серед яких 
у найбільшому ліміті перебувають рухомі форми … 

Аналіз структури сівозміни ТОВ «Дедденс Агро» показав, що на полях 
даного господарства розгорнуто 7-пільну зерно-траво-просапну сівозміну із 
проміжними посівами на сидерат. у сівозміні застосовується сертифіковане 
органічне добриво Біоактив під пшеницю та ріпак. Врожайність культур 
вище середньої, має потенціал до збільшення. 

У протіканні мікробіологічних процесів гурнту важливу роль 
відіграють такі елементи як вуглець, азот і сірка. При цьому між їх 
достуними формами у грунті має бути певне оптимальне сіпввідношення, 
яке гарантує те, що не відбуватиметься прискореної дегуміфікації. Ми 
оцінили співвідношення N:S і побачили, що воно перевищує норми на 
70%…183%. Тому ситуація із забезпеченням грунтів достуною сіркою 
також критична. Дефіцит сірки може призвести до втрат врожаю, які 
можуть сягати до 98%. 
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Оскільки в сівозміні є сидерати, то ми розрахували обсяги утворення 
біомаси сидератів. Уся побічна продукція сівозміни заробляється у грунт у 
вигляді органічного добрива. Тому ми оцінили обсяги утворення побічної 
продукції. Врахувавши обсяги утворення зеленої маси сидератів та побічної 
продукції, ми зробили перерахунок цих органічних добрив в умовний гній 
ВРХ і встановили, що заорювання у грунт цих органічних добрив 
еквівалентно внесенню 22,5 т/га гною щороку. Це високий показник, який 
перевищує норматив для лісостепу (14 т/га) майже удвічі. 

Розрахунки балансу гумусу показали, що в даній сівозміні за умов 
заорювання сидератів та побічної продукції і застосування добрива Біоактив 
вдається досягти позитивного балансу гумусу +5,44 т/га за ротацію 
сівозміни або +0,78 т/га с середньому за рік. 

Розрахунки балансу макроелементів живлення у досліджуваній 
сівозміні показали наступне. Оцінка показників виносу елементів, 
мобілізації їх сидератами та симбіотичної фіксації азоту показала, що винос 
за ротацію сягає: N802Р500K585, симбіотична фіксація азоту становить 
244 кг/га. 

Оцінка обсягів повернення елементів живлення з побічною 
продукцією  показала, що за ротацію ці показники становлять: N191Р101K302 

кг/га. З добривом Біоактив за ротацію сіворзміни надходить N129Р124K53 

кг/га. З насінням надходять дуже незначні обсяги елементів живлення. 
Зведення даних балансу макроелементів живлення у сівозміні показали, що 
в цілому за ротацію утворюється дефіцитний баланс макроелементів, який 
становить N-53Р-266K-188   кг/га. 

Отже, лімітуючими показниками балансу макроелементів живлення 
польової сівозміни в органічному землеробстві є фосфор та калій. 
Практичним виходом із такої ситуації є застосування фосфоро- та 
калієвмісних мінеральних добрив, а також біопрепаратів на основі 
мікроорганізмів-фосфатмобілізаторів, найбільш дієвими з яких на даний час 
є мікоризоутворюючі грибки. 

 
1. Гаврилов С. Чому кукурудза потребує мікоризації. Агробізнес сьогодні. Київ : 
ТОВ «Аграрне видавництво», 2020. № 6(421). С. 56–57. 2. Лихочвор В. В., 
Петриченко В. Ф., Іващук П. В., Корнійчук О. В. Рослинництво. Технології 
вирощування сільськогосподарських культур : навч. посіб. для студ. вищ. аграр. 
закл. освіти I–IV рівнів акредитації, що вивчають дисципліни «Рослинництво» ; за 
ред. В. В. Лихочвора, В. Ф. Петриченка. 4-те вид., доп. Львів : НВФ «Укр. 
технології», 2014. 1039 с. 3. Каменщук Б. Д. Шляхи підвищення ефективності 
вирощування кукурудзи на зерно. Корми і кормовиробництво. 2020. № 89. С. 85–
92. URL: https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202089-08 (дата звернення: 
11.11.2021). 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ 

АЛЕЛОПАТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ БУР’ЯНІВ У ПЕРЕЛОГАХ 
 
Вивчення алелопатичної активності рослин є основою формування 

стабільних агрофітоценозів. Алелопатичні взаємовідносини між рослинами 
можуть мати як ефект пригнічення, так і ефект стимулювання чи нейтралізму 
[1]. Тому формування сівозмін та суміжних посівів повинно базуватися на 
врахуванні явища алелопатії. Важливим аспектом регулювання біотичних 
взаємовідносин між культурними рослинами та бур’янами також є алелопатичні 
взаємодії. При цьому алелопатичні взаємодії можуть виявитися настільки 
сильними, що бур’ян повністю витісняє культурну рослину у багаторічних 
насадженнях або суттєво пригнічує її життєдіяльність у сезонних посівах [2]. 
Особливим та малодослідженим є питання підбору методологій вивчення 
алелопатичної активності рослин у перелогах. Перелоги, які планують 
освоюватися під посів культурних рослин, мають збіднене біорізноманіття 
адвентивної флори. При цьому серед видів флори перелогів часто переважають 
найбільш агресивні адвентивні представники, такі як Erigeron canadensis L., 
Solidago canadensis L., Ambrosia artemisiifólia L. та ін. Тому постає питання 
оцінки алелопатичної активності надземної, підземної біомаси та насіння 
бур’янів з тією метою, щоб обгрунтувати доцільність чи недоцільність тих чи ін. 
методів боротьби із бур’янами на етапі освоєння перелогу. 

Нині існують різні методологічні підходи до оцінювання алелопатичної 
активності бур’янів: використання різних концентрацій соку зеленої маси та 
кореневої системи бур’яна при пророщуванні культурних рослин [1], певної 
кількості насінин у єдиній посудині із насінинами культурної рослини за 
сумісного їхнього пророщування [2]. В результаті таких досліджень визначають 
схожість насіння, енергію проростання та довжину паростків культурної 
рослини, на основі чого роблять висновки про ефект пригнічення розвитку 
культурної рослини бур’яном [1; 2]. Проте у описаних методологіях недостатньо 
висвітлено питання інтерпретації таких результатів досліджень та пересення їх 
«в натуру». Тому метою даної публікації є висвітлення рекомендованих 
авторами методологічних підходів щодо оцінювання алелопатичної активності 
бур’янів перелогів до культурних рослин, які плануються до первинних посівів 
на етапі освоєння перелогів та інтерпретації отриманих результатів. 

Авторські методологічні підходи до оцінювання алелопатичної активності 
бур’янів перелогів до культурних рослин базуються на наведеному алгоритмі: 

1) оцінюється стан популяції бурянів на перелозі, на основі чого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

встановлюються найбільш агресивні види, вивчення алелопатичної активності 
яких і проводиться в подальшому, оскільки саме вони мають найбільший 
пригнічувальний алелопатичний ефект на інші види рослин, в тому числі і 
культурні; 

2) встановлються чисельність популяції кожного агресивного виду бур’янів 
на 1 га перелогу (від мінімального до максимального значення);  

3) max та min питома вегетативна маса бур’янів (у перерахунку на 1 га) 
співвідноситься до норми висіву насіння майбутньої культурної рослини, на 
основі чого встановлюється max та min питоме навантаження 1 насінини 
культурної рослини біомасою бур’янів (окремо за надземною масою, підземною 
масою та чисельністю насіння бур’янів); 

4) відбираються зразки бур’янів (окремо надземна, підземна біомаса та 
насіння) та робляться водні екстракти зразків після 24-годинного витримування 
зразків у воді (температура води = 45° С), потім – після 6-годинного 
струшування на мішалці у масовому співвідношенні суха біомаса : вода = 1:1, 
концентрація отриманого водного екстракту приймається за 100%; 

5) певна кількість насіння сільськогосподарської культури поміщається у 
чашку Петрі або ін. посудину (кількість насіння = 10-кратній густоті посіву на 
площу чашки Петрі) та заливається 10-кратною масою водного екстракту буряна 
у певній концентрації, яка відповідає діапазону коливань min…max питомого 
навантаження 1 насінини культурної рослини біомасою бур’янів; 

6) насіння культурної рослини витримується в даному розчині впродовж 
стандартного періоду проростання +1 доба при t=25° С у термостаті із щоденним 
2-разовим провітрюванням впродовж 10–15 хв; 

7) в кінці періоду проростання робляться відповідні обліки схожості 
насіння, енергії проростання та довжини паростків (кореня та пагона), на основі 
яких робляться висновки про % алелопатичного пригнічення / стимулювання 
розвитку рослини бур’яном; 

8) отримані результати переводяться у відповідну чисельність популяції 
бур’янів агресивного виду на перелозі, яка відповідає концентрації відповідного 
екстракту бур’яна. 

Таким чином розроблений нами алгоритм методологічного підходу до 
оцінювання алелопатичної активності бур’янів перелогів до культурних рослин 
дозволяє інтерпретувати певний об’єм водного екстракту біомаси бур’яна та 
певну його концентрацію  як певну чисельність популяції бур’яна, при якій 
доцільно впроваджувати заходи боротьби із бур’янами певного агресивного 
виду на перелозі. 
 
1. Гродзинський А. М. Основи хімічної взаємодії рослин. Київ : Наукова думка, 1992. 
198 с. 2. Юрчак Л. Д. Алелопатія: ретроспективний погляд, сучасний стан та 
перспективи досліджень. Інтродукція рослин. 2006. № 4. С. 12–23. URL: 
https://zenodo.org/record/2566557/files/Plant_Introd_32_012-023.pdf. (дата звернення: 
11.11.2021). 
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THEORETICAL STUDIES OF THE ROLE OF BACTERIA IN 
WASTEWATER TREATMENT 

 
Wastewater, containing human waste products, requires purification and 

return to the external environment. When using contaminated wastewater, the 
environment can be irreparably damaged. In any case, the reason for the danger of 
sewage to the environment is the ammonia, calcium, sodium and other chemical 
compounds contained in them, the excess of which can disrupt the natural balance 
of substances in the soil. One of the most advanced methods is biological 
wastewater treatment- a method based on the principle of decomposition and 
transformation of chemical compounds using special microorganisms. 

Chemotrophs play a major role in the complex processes of transformation 
and circulation of the corresponding chemicals in nature. Since hydrogen sulfide 
and ammonia are quite toxic substances, there is a need to neutralize them. This is 
also carried out by chemotrophic bacteria. In the course of chemical 
transformations, substances necessary for other organisms are formed, which 
makes their normal growth and development possible. Large deposits of iron and 
manganese ores at the bottom of seas and swamps arise due to the activity of 
chemotrophs. Namely, iron bacteria. 

People have learned to use the unique properties of chemotrophs in their 
activities. For example, with the help of serobacteria, wastewater is purified from 
hydrogen sulfide, metal and concrete pipes are protected from corrosion, and soils 
from acidification. 

So, chemosynthetic bacteria are special prokaryotes that can carry out the 
corresponding chemical reactions under anaerobic conditions. These organisms 
oxidize substances. The energy that is released in this case, they first store in the 
ATP bonds, and then use it to carry out the processes of vital activity. The main 
ones are iron -, sulfur-and nitrogen-fixing bacteria. They live in both aquatic and 
soil environments. Chemotrophs are an indispensable link in the cycle of 
substances, provide living organisms with the necessary substances and are 
widely used by humans in their economic and industrial activities. 

The aim of the study is to determine the role of bacteria in wastewater 
treatment. 

The abundance of microorganisms determines the natural processes of 
filtration and circulation of substances. The using of universal natural principles 
in economic activities makes it possible to create cost-effective and efficient 
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wastewater treatment systems.  
Experimental methods. Developing colonies of bacteria begin to intensively 

consume organic matter contained in the water, while increasing their volume. 
More than 60% of energy is spent on increasing the number of microorganisms. 

According to research, the process of decomposition of organic matter with 
the participation of aerobic bacteria takes place with the consumption of oxygen, 
the release of carbon dioxide and water, as well as the reproduction of new 
members of the bacterial community. It follows that an influx of oxygen and 
nutrients is necessary for the efficient operation of biomass and increasing the 
volume of treated water. To avoid the death of the entire colony in the treatment 
facilities, the principle of recycling is applied, which allows to keep the number 
of microorganisms under control. 

Excess aerobic bacteria are flushed through the connecting pipeline to the 
previous segment of the treatment plant or to the anaerobic sump. 

Bacteria for sewage treatment plants and domestic septic tanks are grown in 
the laboratory and supplied to the market in various forms. Depending on the type 
of equipment used, gel-like liquids, powders, granules, filter bags, solid cassettes, 
etc. can be used. Most companies involved in the production of biomaterials add 
catalysts to the complex that accelerate the development of microorganisms when 
they enter the nutrient medium. 

 According to research, the process of decomposition of organic matter with 
the participation of aerobic bacteria takes place with the consumption of oxygen, 
the release of carbon dioxide and water, as well as the reproduction of new 
members of the bacterial community. It follows that an influx of oxygen and 
nutrients is necessary for the efficient operation of biomass and increasing the 
volume of treated water. To avoid the death of the entire colony in the treatment 
facilities, the principle of recycling is used, which allows to keep the number of 
microorganisms under control. 

Excess aerobic bacteria are flushed through the connecting pipe to the 
previous segment of the treatment plant or to the anaerobic sump. Bacteria that 
function without access to oxygen work on a similar principle, but as a result of 
their vital activity, other compounds are formed. 

Anaerobic sedimentation tanks are designed for the decomposition of highly 
concentrated effluents, where the percentage of biological pollutants exceeds the 
values allowed for aerobic organisms. Bacteria that destroy organic matter 
without oxygen produce large amounts of methane. This feature has found 
commercial application in some countries. For normal productivity of anaerobes, 
an optimal temperature regime is required, so the extraction of biogas in the 
conditions of northern latitudes is not cost-effective. 

Biological filters, in which foam glass or various types of plastic are used as 
a filter. As in other constructions, in biofilters it is allowed to use sand, gravel or 
crushed stone as a filter element. This system is very convenient and popular, as it 
allows you to effectively clean small amounts of sewage from contamination in 
half an hour. The surface of foam glass contributes to better cleaning and faster 
removal of harmful microorganisms. Biofilters made of plastic prevent the 
appearance of silt, and also allow more oxygen to pass through. 
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Biodisc filters. Devices that are designed to purify no more than 1000 cubic 
meters of water at a time, and is a container on which disks made of light 
materials such as foam or foam glass are located. The disks are constantly 
rotating, and their surface (covered with a special biological film) acts with 
wastewater and cleans it. Filters receive the required amount of oxygen 
immediately from the atmosphere, which allows you to speed up the process. 
After 1–1. 5 hours,you can get technical water suitable for household needs or 
draining to the nearest reservoir. 

Biofilters. The devices, which are compact, can clean up to 600 cubic 
meters at a time. As in biodisc filters, foam discs are used here, which are 
additionally covered with biofilm. The biofilm reacts with dirt and is cleaned. 
additionally, The biofilters have a section for clarification of drains. To quickly 
get rid of harmful microorganisms, a certain amount of clarified liquid and 
activated sludge is added to the primary container. Biofilters are characterized by 
a complex design, but they clean drains efficiently and reliably. 

The aeration tanks. They are most popular in localities with a small 
population. Aerotanks are convenient to use, as these structures do not take up 
large areas. For wastewater treatment, these structures use the method of 
complete oxidation. Oxidation of the material provides a small increase in 
activated sludge, which allows cleaning of aeration tanks no more than 1 time in 
3–4 months. 

Conclusion. Bio-cleaning is now the most popular, inexpensive and 
effective way to clean wastewater from organic matter. Compared to other 
methods, it is chemically safe. The result will be affected by the size of the silt 
particles, so it must be constantly changed so that the concentration of 
heterotrophic microorganisms does not decrease. 

Consider the fact that the total organic load of wastewater or sewage 
is composed of constantly changing constituent, it would be quite difficult to 
degrade all of these organics by the addition of one enzyme, or even several 
enzymes. Enzymes are specific catalysts and do not reproduce. What is needed is 
the addition of an enzyme manufacturing system right in the sewage that can be 
pre -determined as to its activity and performance and which has the initial or 
continuing capacity to reduce waste. 

At the present time, the addition of specifically cultured bacteria seems to 
be the least expensive and most generally reliable way to accomplish desirable 
results. When you add the right bacteria in proper proportions to the environment, 
you have established entirely new parameters of potential for the treatment 
situation. 
 
1. Dolivo-Dobrovolsky L. B. Microbiological processes of water purification. Moscow : 
Publishing House of the Ministry of Communal Services of the RSFSR, 2016. 68 p. 
2. Nikita Korzun. Biotechnologies of wastewater treatment of cities of enterprises. 
Moscow : Palmarium Academic Publishing, 2014. 124 p. 3. Voronov Y. V. Water 
disposal and wastewater treatment. Moscow : Publishing House of the Association of 
Construction Universities, 2013. 325 p.  
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АГРОХІМІЧНІ ТА ТОКСИКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ҐРУНТУ ПІСЛЯ ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ 

 
Держави-члени Європейського Союзу взяли на себе зобов’язання 

щодо збереження та захисту лісових земель. Точніше, держави-члени 
прагнуть забезпечити сталий розвиток лісів ЄС та управління ними. Це 
пов’язано з тим, що європейські лісові масиви зазнали деградаційних змін у 
результаті розчищення, лісозаготівельних робіт, антропогенних пожеж і 
перетворення землекористування (FAO, 2010). Практика ведення лісового 
господарства сильно впливає на лісові екосистеми, пов'язані з ґрунтом 
(Hansson et al., 2020), особливо щодо їхнього біорізноманіття (Eyvindson, 
2018), якість води (Aguilar et al., 2018) та відповідні екосистемні послуги 
(Chazdon, 2008). 

Пожежі є важливою рушійною силою природних порушень для 
більшості лісів світу та впливають на три основні вимірювані показники 
стану лісу: характер, склад і структуру (Maier et al., 2021). 

Серед науковців існує думка, що завдання найближчого майбутнього 
полягає в гарантії того, що ресурси лісів можуть бути використані для 
потреб людей, при цьому маючи мінімальні збитки, завдані лісовими 
операціями (Rempel, 2016). Очевидно, що такий підхід вимагає глибоких 
знань про статус втручання людини в ліс. Незважаючи на інтенсивну 
експлуатацію лісових ресурсів і добре відомий вплив на лісові ґрунти та 
пов’язані з ними функції, сьогодні дослідникам все ще не вистачає 
обґрунтованих знань про вплив окремих видів природних і антропогенних 
змін, зокрема і лісових пожеж. Відомо, що лісові пожежі мають суттєвий 
негативний вплив на нормальне функціонування ґрунтових екосистем, 
оскільки ґрунт достатньо тривалий період часу зберігає наслідки не лише 
прямого, а й опосередкованого впливу полум’я. До прямих наслідків впливу 
пожеж на ґрунти відносять зміни фізичних та хімічних показників, а також 
мікробіологічних властивостей, опосередковані наслідки пожеж 
проявляються в порушенні біокругообігу, що обумовлений зміною 
рослинних асоціацій (Буц, 2013). 

Метою наших досліджень було визначення агрохімічних та 
токсикологічних показників екологічного стану дерново-
середньопідзолистого поверхнево-оглеєного суглинкового ґрунту в перші 
місяці після лісової пожежі. Географічне розташування ділянки погорілого 
лісу описують координати 50°50'41.8"N та 26°56'24.7"E, що відповідає 
межам с. Іванівка Рівненського району Рівненської області. Лісорослинні 
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умови характеризуються розрідженим деревостаном переважно соснових 
порід та листяного підліску природного походження, типу В2 – свіжі субори.  

Відбір зразків ґрунту проводили в поверхневому шарі потужністю 
15 см, за способом «конверта», з дотриманням вимог ДСТУ ISO 10381-
1:2004 «Якість ґрунту. Відбір проб. Частина 1. Настанови щодо складання 
програм відбирання проб» (наказ Держспоживстандарту України від 
30 листопада 2004 р. № 268 з 2006-04-01). Лабораторний аналіз проводився 
на базі Рівненської філії ДУ «Держгрунтохорона» Інституту охорони ґрунтів 
України. Визначення вмісту азоту в ґрунті проводили за методом 
Корнфілда, вмісту фосфору за методом Кірсанова, рухомих сполук калію за 
методом Кірсанова, вмісту токсичних елементів з використанням ацетатно-
амонійного буферу з рН 4,8.  

Так, агрохімічні характеристики ґрунту на досліджуваній ділянці лісу 
за вмістом азоту характеризувались рівнем «дуже низький» (50,0 мг/кг 
ґрунту) та рівнем «підвищений» за вмістом фосфору (134,0 мг/кг ґрунту). 
Рухомі сполуки калію мали «низький» ступінь збагачення (43,0 мг/кг 
ґрунту). Реакція ґрунту мала показник 4,8 одиниць рН сольового, що 
характеризувало ступінь кислотності як «середньокислі». Токсикологічні 
характеристики ґрунту на досліджуваній ділянці лісу були переважно в 
межах фону за вмістом усіх проаналізованих елементів. Зокрема, вміст міді 
мав рівень 0,14 мг/кг ґрунту, вміст цинку 0,56 мг/кг ґрунту, вміст свинцю 
0,11 мг/кг ґрунту, вміст кадмію 0,04 мг/кг ґрунту. 

Отже, отримані нами дані є первинними та наразі не можуть бути 
порівняні з агрохімічними та токсикологічними показниками ґрунту до 
вигорання досліджуваної ділянки лісу. Однак, встановлені рівні елементів і 
кислотності ґрунту можуть слугувати в якості відправної точки для 
відстеження їх подальшої динаміки та з’ясування механізмів відновлення 
ґрунту після лісової пожежі. 
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ОЦІНКА РИЗИКІВ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
ВНАСЛІДОК ВНЕСЕННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН ДРОНАМИ 

 
В останні роки в Україні почала приділятися велика увага до проблем 

охорони навколишнього середовища від хімічних забруднень. До таких 
речовин відносять – засоби захисту рослин, які призначені для боротьби з 
хворобами рослин, а також різного роду шкідниками – бур’янами, 
комахами, гризунами тощо. Безконтрольне внесення таких речовин посилює 
негативний вплив на природне середовище та прискорює процес порушення 
біологічної рівноваги, а також загрожує здоров’ю людей.  

Сільськогосподарські виробники та фермерські господарства все 
частіше використовують авіаційний метод обробки полів засобами захисту 
рослин. Та на жаль, не завжди пам’ятають про те, що застосовані хімічні 
препарати можуть зашкодити здоров’ю місцевих жителів. 

Умови і послідовність виконання організаційних, санітарно-гігієнічних 
та інших заходів, які спрямовані на запобігання шкідливої дії пестицидів і 
агрохімікатів на здоров’я людей, регламентуються Законом України «Про 
пестициди і агрохімікати», державними санітарними правилами 
«Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному 
господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98, державними санітарними правилами 
«Авіаційне застосування засобів захисту рослин і мінеральних добрив у 
народному господарстві України», затвердженими наказом МОЗ України 
№382 від 18.12.1996 року. 

Вказані документи є обов’язковими для виконання підприємствами, 
установами і організаціями, а також громадянами, незалежно від форм 
власності. А ті, хто їх порушує, несуть цивільно-правову, адміністративну 
або кримінальну відповідальність, згідно із законодавством України. 

При застосуванні засобів захисту рослин за допомогою авіації 
необхідно суворо витримувати визначені ДСП 382-96 санітарно-захисні 
зони від ділянок авіахімічних обробок до інших об’єктів. 

Внесення дронами засобів захисту рослин – технологія для України 
нова, незвична та поки не дуже популярна. Причина – недостатня 
інформованість аграріїв про сучасні рішення та відсутність цих рішень на 
ринку. Але попит на використання дронів для внесення засобів захисту 
рослин все ж є, хоча і відкладений. Ця технологія приваблива для малих та 
середніх українських аграріїв, які займаються нішевими культурами з 
високою маржинальністю.   
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Вплинути на збільшення попиту на цю технологію здатні великі 
агрохолдинги. Вони мають фінансову можливість приймати участь у 
розробках технології внесення засобів захисту рослин дронами, тестувати та 
вдосконалювати її. Підтримка виробників дронів – це і шлях до підвищення 
ефективності власних виробничих показників.   

Розробка розчинів для дронів, їхнє тестування, створення робочих 
алгоритмів – привабливий напрямок і для виробників ЗЗР. Такі компанії 
мають демонстраційні поля – експериментальні земельні ділянки, на яких в 
однакових умовах вирощуються культури для виробничих випробувань 
насіннєвого матеріалу, препаратів і систем захисту. Ці ділянки настільки 
малі, що їх неефективно обробляти окремо обприскувачем чи малою 
авіацією. Для цього потрібна або ручна обробка (що через величезну 
кількість ділянок займає безліч часу), або дрони.   

Відпрацювання технології обприскування дронами разом із 
агрохолдингами та виробниками засобів захисту рослин зможе 
пришвидшити появу повноцінної пропозиції на українському ринку. Тим 
паче, що за нашими прогнозами в найближчі роки популярність 
використання дронів зросте. Це сприяє тому, що внесення ЗЗР дронами 
через пару років стане звичною процедурою для українських аграріїв. 

Поруч із перевагами внесення засобів захисту рослин дронами не 
можна відкидати можливі ризики для навколишнього середовища. Адже 
порушення схеми та дози внесення ЗЗР може призвести до забруднення 
рибогосподарських водойм, відкритих джерел водопостачання, місць випасу 
домашніх тварин, об’єктів природно-заповідного фонду, лісових екоситем. 
Також використання дронів несе небезпеку для розвитку бджільництва. В 
останні роки досить часто почали з’являтися новини про масову загибель 
бджіл після обробки сільсгоспугідь.  

Екологічний ризик використання дронів для внесення засобів захисту 
рослин базується на існуючій методології аналізу ризику, яка широко 
застосовується у світовій практиці при оцінці небезпек. Аналіз ризиків 
передбачає попередження несприятливих наслідків дій небезпеки на об’єкти 
впливу та обґрунтування управлінських рішень щодо зменшення рівня 
ризику. Системний аналіз ризику складається з трьох взаємозв’язаних 
процедур: оцінки ризику, управління ризиком та інформування про ризик. 
Зазвичай, оцінка ризику дії токсиканта полягає у визначенні вірогідності 
шкідливої дії чинника, що вивчається. Окремим випадком є кількісна оцінка 
вірогідності збитку здоров’ю людини, що пов’язана з дією певних агентів, 
наприклад, хімічних речовин, які знаходяться в довкіллі або на робочому 
місці. Базовою інформацією для проведення дослідження є токсикологічна 
характеристика речовини, ризик від дії якого передбачається оцінити. 

Чим ширший аналіз, і чим більше факторів враховується при аналізі, 
тим з більшою точністю можливо визначити ризики застосування засобів 
захисту рослин для навколишнього середовища. На рис. 1 наведена схема-
модель управління екологічним ризиком при внесенні пестицидів. 
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Отже, використовуючи дрони для внесення засобів захисту рослин 
необхідно враховувати екологічні ризики для навколишнього середовища, а 
також для здоров’я людей. Необхідно надавати перевагу таким формам 
препаратів і методам обробки, які мінімізують забруднення ними 
навколишнього середовища, а також використанню комбінованих 
препаратів, які підвищують ефективність обробок при зменшенні норм 
витрат пестицидів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель управління екологічним ризиком при внесенні ЗЗР  
літальними апаратами 
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УДК 504.06:631.816 
 
Веремеєнко С. І., д.с.-г.н., професор кафедри агрохімії, ґрунтознавства та 
землеробства, Удод М. М., аспірант (Національний університет водного 
господарства та природокористування, м. Рівне) 
  
ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ ТА МОЖЛИВІ РИЗИКИ 

В РЕГІОНІ ДЛЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЦИМИ 
ЯВИЩАМИ 

 

Початок поточного тисячоліття ознаменувався прискоренням процесів 
кліматичних змін, які чітко проявились в останню чверть двадцятого 
сторіччя і отримали назву глобального потепління. Наразі ці зміни лише 
прискорюються та, на думку міжнародних експертів, набувають 
незворотного спрямування, що може обернутись катастрофічними 
наслідками для людства. 

Швидкість змін кліматичних параметрів у різних регіонах є різною, 
але спостерігається практично по всій планеті. Подібні зміни проявляються і 
на території України з високою динамічністю. Так, згідно багаторічних 
даних Укргідрометцентру середньорічна температура в регіоні складає 
7,0° С. Разом із тим, аналіз динаміки температур повітря за останні 30–
50 років показують, що середньорічна температура зросла орієнтовно на 
1,8о С, а суми активних та ефективних температур зросли на 25–40%. Це 
достатньо високі темпи росту температури повітря, які несуть ряд 
негативних наслідків і загроз для аграрного виробництва та інших галузей 
пов’язаних із впливом кліматичних умов.  

Так, дослідженнями проведеними на темно-сірих ґрунтах Західного 
Лісостепу було встановлено, що активний ріст температур повітря 
супроводжується ростом поточних, абсолютних та максимальних 
температур ґрунту (Veremeenko, 2014). На значний вплив кліматичних 
чинників на ґрунтові режими встановлено і в умовах зрошення (Морозов, 
2009). 

Ростуть показники сум температур і показники прогрітості ґрунту. В 
результаті спостерігаються процеси зниження ефективності використання 
опадів рослинами протягом вегетаційного періоду, прискорюються процеси 
спрацювання вологозапасів, посилюється динаміка руху карбонатів тощо. 
Значною загрозою посилення температур та прогрітості грунтів у результаті 
процесів глобального потепління є активізація біологічної активності, що 
супроводжується активізацією процесів мінералізації органічної речовини 
грунтів, посилення емісії вуглекислого газу (Трофименко, 2018). 

Якщо оцінити можливі негативні наслідки кліматичних змін на ґрунти 
Поліської частини регіону, то екологічні ризики для типових поліських 
грунтів навіть вищі. Основними фоновим ґрунтами зони Полісся є дерново-
підзолисті ґрунти легкого гранулометричного складу. Вони відрізняються 
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відносно невисоким рівнем родючості і, головне, низькою екологічною 
стійкістю до зовнішніх впливів, що обумовлено низькою буферністю 
ґрунтів. Навіть за умов достатньо високого природного зволоження, дані 
ґрунти характеризуються нестійким водним режимом та певними ризиками 
при вирощуванні сільськогосподарських культур (Фурманець, 2018).  

Посилення прогрівання грунтів призводить до посилення динаміки 
температур, поверхня ґрунту прогрівається до критичних температур, що 
призводить до посилення ризиків термічного пошкодження рослин у перші 
фази вегетації, наростання тривалості період із критичними рівнями 
вологості кореневмісного шару ґрунту тощо. 

Наразі вже спостерігається ріст чисельності ряду шкідників, 
шкодочинності хвороб, розширення ареалів традиційних хвороб та поява 
нових патогенних для сільськогосподарських культур видів. Подібні 
негативні явища спостерігаються і в лісових насадженнях. Так, за нашими 
даними, за останній період значного поширення набули короїд вершинний, 
короїд типограф, хрущ червневий, некроз білий, стовбурні гнилі, трутовик 
несправжній осиковий, коренева губка.  

Таким чином, потенційні ризики наслідків поточних кліматичних змін 
на умови ведення землеробства та екологічний стан ґрунтового покриву 
вимагає ретельного дослідження. 

  
1. Морозов В. В., Пічура В. І. Вплив зміни кліматичних чинників на формування 
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О.Н. Соколовського», м. Харків) 
 

СУЧАСНИЙ АГРОМЕЛІОРАТИВНИЙ СТАН ОСУШУВАНИХ 
ҐРУНТІВ ЗОНИ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 

 
Історично склалось, що ґрунти Полісся є найменш гумусованими в 

Україні, що пов’зано насамперед із легким грануломенричним складом і 
материнською породою місцевості та, як наслідок, рослинністю території. 
На території переважають дерново-підзолисті ґрунти, займаючи площу 
2,5 млн га, тобто понад 60% території Полісся України.  

За результатами агрохімічної паспортизації земель 
сільськогосподарського призначення України, вміст гумусу у ґрунтовому 
покриві в основному є середнім, числові значення яких в межах 2–3%, та 
підвищеним (3–4%), а їхня площа становить 16,4 млн га, що рівне 66,1% 
обстежуваних територій. Землі з низьким (1–2%) і дуже низьким (<1%) 
рівнем гумусованості поширені у Волинській (87% від 
сільськогосподарських угідь області), Житомирській (61,4%), Чернігівській 
(47,1%) і Рівненській (44,9%) областях. 

Як вже зазначалося вище, рівень гумусованості ґрунтового покриву 
тісно пов’язаний із його гранулометричним складом, відтак найбільш легкі 
піщані та супіщані відміни гумусовані лише на 0,7–1,0%, тоді як у важчих 
суглинкових варіантах цей показник становить від 1,5% до 2,0%, а подекуди 
й більше.  

Дослідження проводилися на осушуваних землях зони Західного 
Полісся з порівнянням якісних характеристик земельних ділянок різного 
призначення, а саме непорушених цілинних землях, ділянках із 
сільськогосподарськими культурами, зокрема пшеницею та кукурудзою, 
ягідниками та територіями підготовленими під висадку ягідників. 

Результати показали, що дані землі є недостатньо гумусованими, 
відтак найгірший показник спостерігається на ділянках із 
сільськогосподарськими культурами, а саме пшеницею, де рівень гумусу у 
верхньому горизонті близький до 1% із поступовим зниженням у нижніх 
горизонтах.  

Ділянки, які заняті ягідниками, гумусовані на дещо кращому рівні, а 
їхні числові значення у верхніх горизонтах коливаються в межах 1,73–
2,01%. Схожа ситуація на підготовлених під висадку ягідників ділянках, де 
рівень гумусу становить 1,42–1,58%.  

Непорушені землі відрізняються достатнім рівнем забезпечення 
гумусом, що становить близько 2%, проте спостерігається значне зниження 
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показника в нижніх горизонтах, відтак у шарі 30-40 см даний показник не 
сягає навіть 0,5%. 

Однією з проблем даних ґрунтів є недостатній рівень забезпечення 
поживними елементами, серед яких вагому роль відіграють фосфорний та 
калійний режими. Вміст доступних рослинам поживних речовин більшості 
ґрунтів залишатиметься на межі низької й середньої забезпеченості 
фосфором і середньої – калієм. 

Вміст фосфору є одним із найважливіших компонентів живлення у 
ґрунтовому покриві, адже напряму впливає на розвиток кореневої системи 
рослин, ефективність засвоювання азотних, калійних добрив та інших 
засобів хімізації, а також фосфорний режим суттєво підвищує стійкість 
рослин до стресових станів. 

Вміст рухомих сполук фосфору в досліджуваних дерново-підзолистих 
ґрунтах перебуває здебільшого на низькому рівні, оскільки понад 65% проб 
ґрунтових зразків показали низький та дуже низький рівень забезпечення 
Р2О5. Значно гірша ситуація спостерігається в торфових відмінах ґрунтового 
покриву, де вміст рухомого фосфору у всіх відмінах у верхніх горизонтах є 
дефіцитним та перебуває в низьких та дуже низьких межах із числовими 
показниками 3,7–28,3 мг/кг. 

Ще одним складником, який підвищує продуктивність ґрунтів, є 
калійний режим. Достатній вміст К2О в родючому шарі визначає якість 
продукції сільськогосподарських культур, покращує стійкість культур у 
зимову пору року та запобігає утворенню ґрибкових і бактеріальних хвороб. 
Також варто зазначити, що однією з важливих функцій калійних сполук є 
стабілізація водного режиму в рослинах за рахунок підтримки необхідної 
кількості вологи тканин і оптимізації всмоктувальної сили кореневих 
систем. Важкі глинисті ґрунти є у більшій мірі забезпечені рухомими 
сполуками калію, ніж більш легші піщані та супіщані відміни ґрунтового 
покриву, відтак найбільший вміст спостерігається в ґрунтах Степової зони 
(150–250 мг/кг), а найменший – на Поліссі (40–80 мг/кг) на сильно і слабко 
опідзолених ґрунтах, які сформовані на піщаних породах та 
легкосуглинкових лесових породах.  

Результати досліджень показали забезпеченість рухомими формами 
калію на дещо кращому рівні, ніж фосфору, проте спостерігається велика 
неоднорідність, відтак вміст К2О у верхньому шарі спостерігаються ділянки 
зі значенням 44 мг/кг, що свідчить про забезпеченість рухомими формами 
калію на низькому рівні, водночас на іншій ділянці показники значно вищі 
та перебувають на дуже високому рівні.   

На досліджуваних ділянках часто спостерігається менший вміст К2О у 
верхніх шарах ґрунтового покриву, а більший у нижніх горизонтах. Даний 
процес зумовлений високою міграційною здатністю рухомих сполук 
кальцію у глибші шари ґрунту, що робить його недоступним для рослин. 
Для запобігання цього потрібно щороку проводити моніторинг угідь і, за 
потреби, вносити калійні добрива у верхні горизонти ґрунтового покриву. 
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Для отримання високоврожайних сільськогосподарських культур слід 
зважати на безліч факторів, серед яких далеко не останнє місце відведене 
екологічному стану ґрунтового покриву та місцевості в цілому. 

Однією важливою умовою для отримання високих врожаїв 
сільськогосподарських культур є екологічно безпечна ситуація ґрунтового 
покриву зокрема та місцевості в цілому. Коли мова заходить про екологічну 
безпеку ґрунтового покриву одним із найперших факторів, що спадають на 
думку, є забруднення земель внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, яка 
вважається найбільшою техногенною катастрофою людства, що найбільш 
негативно вплинула на навколишнє середовище в цілому та ґрунтовий 
покрив зокрема. Як наслідок, на території України істотно зріс рівень 
радіаційного забруднення навколишнього середовища, відтак площа з 
підвищеним рівнем радіоактивних елементів перевищує 5 млн га в 
13 областях країни. 

Дослідження, що спрямовані на виявлення радіонуклідного 
забруднення, проводилось зокрема на вміст цезію-137. Результати аналізу 
показали, що вміст радіоактивних сполук не перевищував 13,4 Бк/кг, тобто 
забруднюючі  речовини на досліджуваних ділянках знаходяться в невеликих 
кількостях. Проте моніторинг за рівнем радіаційного забруднення 
необхідний, зважаючи на більш руйнівний характер радіоактивних сполук 
на землях легкого гранулометричного складу зони Полісся, ніж на більш 
важких ґрунтах Степової зони.  

Зважаючи на сьогоденні зміни кліматичних умов, спричинених 
підвищенням середньорічної температури повітря, структура та умови 
ведення сільськогосподарських робіт зазнає значних змін, яким неможливо 
дати однозначної позитивної чи негативної оцінки. Серед позитивних змін 
насамперед варто відмітити подовження вегетаційного періоду, що 
дозволить вирощувати більш врожайні сільськогосподарські культури 
раніше не притаманні місцевості. На противагу підвищення температури 
повітря, пришвидшуючи емісію вуглекислого газу із ґрунтового покриву, 
призводить насамперед до добре знайомого нам збільшення концентрації 
СО2 у повітрі, що вважається однією з найактуальніших сьогоденних 
екологічних проблем людства. Ще однією не менш важливою проблемою 
пов’язаною із підвищенням інтенсивності дихання ґрунтового покриву є 
порушення кругообігу вуглецю в наземних екосистемах, що призводить до 
порушення властивостей ґрунту, а головне до втрати гумусу, концентрація 
якого у ґрунтах Полісся і так перебуває на низькому рівні.  

Результати досліджень, що проводились за допомогою газоаналізатора 
Testo-535 з метою визначення емісії вуглекислого газу з ґрунтового покриву 
за одиницю часу, показали неоднорідні результати. Відтак на цілинах 
показник становить 351–382 ppm на ділянках із дерново-підзолистим 
ґрунтовим покриттям, тоді як на торф’яниках значення дещо більші та 
становлять 385–452 ppm. Стосовно розораних земель, то показники значно 
більші та становлять 400–528 ppm на торфових відмінах ґрунтового покриву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

та 338–424 ppm на дерново-підзолистих. 
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Гаєвський В. Р., к.т.н., доцент, Кочмарський В. З., к.ф.-м.н., професор, 
Филипчук В. Л., д.т.н., професор, завкафедрою охорони праці та безпеки 
життєдіяльності (Національний університет водного господарства та 
природокористування, м. Рівне) 
 

АНТРОПОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ 
ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ ТЕС ВІД ДІОКСИДУ АЗОТУ 

 
Оксиди азоту (NOx) є одними із найпоширеніших шкідливих сполук, 

які переважно утворюються у димових газах автомобільного транспорту 
(близько 60%) і ТЕС (близько 30%), тому розрахунок кількості викидів та 
розробка методів захисту атмосферного повітря від викидів NO2 є важливим 
науково-технічним завданням. 

У даній роботі на прикладі ТЕС, потужністю 2500 МВт при 
спалюванні вугілля марки АШ (АСШ) аналізується кількість викидів NO2, 
результати порівнюються з гранично допустимою концентрацією робочої 
зони (ГДКрз) (ГОСТ, 2008) та розглядаються методи промислового 
очищення димових газів від NO2 для оцінки можливості забезпечення ГДК у 
робочій зоні ТЕС.  

Ефективність очищення димових газів до ГДК характеризуємо для 
випадку СNO2 > ГДКNO2 співвідношенням: 
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де ЕО – ефективність очищення NO2, %; (ГДКрз)NO2 – гранично допустима 
концентрація NO2, г/м3, що згідно (ГОСТ, 2008) рівна 2·10-3 г/м3; СNO2 – 
концентрація NO2 у димових газах, г/м3, що визначається за формулою 
(Методические указания …): 
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де МNO2 – викиди NO2, г/с; B – витрата палива, кг/с; Vзг – питомий об’єм 
димових газів від згоряння палива, м3/кг. 

Для знаходження МNO2 використаємо співвідношення для визначення 
питомих викидів оксиду азоту mNO2

тв, що визначаються за формулою 
(Методические указания …): 
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де mNO2
пал – викиди від згоряння палива, кг/МДж, mNO2

пов – повітряні викиди 
оксидів азоту, кг/МДж. mNO2

тв визначаються за формулами: 
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Величини у виразі (4) визначаються за формулами (Гаєвський та ін., 
2021): 

н

N
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10N ⋅= , ( )2

г 12.053.0
г

+α=βα , 48.073.1 пппп
+α=βα ,  

г
2

r r106.11
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−⋅−=β , ( ) 3/1
АГ 1100T11.0 −=βΘ , 47.0W98.0 смсм −=β ,  (5) 

де СN – вміст азоту в паливі в % на робочу масу; Qн – нижча теплота 
згоряння палива, МДж/кг; βαт – коефіцієнт надлишку повітря; αг – 
коефіцієнт надлишку повітря, що знаходяться у діапазоні 0,9÷1,3; βαпп – 
коефіцієнт впливу частки первинного повітря в пальнику; αпп – частка 
первинного повітря щодо теоретично необхідної, яка знаходяться у 
діапазоні 0,15÷0,55; βrг – коефіцієнт впливу рециркуляції димових газів в 
первинне повітря; rг – ступінь рециркуляції димових газів через пальники 
(%), що знаходиться у діапазоні 0÷30%; βΘ – коефіцієнт впливу 
максимальної температури на ділянці утворення паливних оксидів азоту; 
ТАГ – температура за зоною активності горіння, що для даних умов 
знаходиться у діапазоні 1800 ÷ 2050 (К); βсм – коефіцієнт впливу 
сумішеутворення в основі факелу для прямоструменевих горілок; Wсм – 
коефіцієнт, значення якого знаходяться у діапазоні 1.4÷4.0 (Методические 
указания …).  

Повітряні питомі викиди оксиду азоту mNO2
пов визначаються за 

рівнянням Зельдовича: 
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де коефіцієнт TГАГ 5.0 α∆⋅+α=α  та присмоктування в топку ГT 1.0 α⋅=α∆ . 
Визначимо питомі викиди NO2 від згоряння палива (mNO2

пал) для 
середнього необхідного надлишку повітря для горіння (αг = 1,15 і βαт = 
0,532) (Гаєвський та ін., 2021), а також для вугілля марки АСШ (Qн = 
20,89 МДЖ/кг, СN = 0,6% (Гаєвський та ін., 2021)) і для середніх значень 
інших коефіцієнтів: βαпп = 1,085(для αпп = 0,35); βrг = 0,938 (для rг = 15 %);  
βΘ = 1,021 (для ТАГ = 1900 К); для прямоструменевих горілок і для Wсм = 2,7 
отримаємо βсм = 2,176 і тоді mNO2

пов = 0,242 кг/ГДж. Визначимо для цих же 
умов (αг = 1,15 та ТАГ = 1900 К) викиди повітряних оксидів азоту (mNO2

пов). 
Оскільки ∆αТ = 0,115 та αАГ = 1,208 то для даних умов mNO2

пов = 
0,065 кг/ГДж. Тобто, для ТЕС потужністю 2500 МВт, при витраті палива 
6·109 кг/рік валові викиди NO2 (МNO2) становлять 38,47 тис. тон/рік. 

Питомий об’єм димових газів розраховуємо за формулою (Гаєвський 
та ін., 2021): 
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Враховуючи, що для наших умов коефіцієнт надлишку повітря α = 
1,15 і тоді О2 = 2,2%. Далі, за (8) розрахуємо кількість викидів СО для 
характеристик палива марки АШ (АСШ) на робочу масу (Хр) (Внуков, 
1992): вміст вуглецю Ср = 63,8%; вміст загальної сірки Sор+к

p = 1,7%; вміст 
водню Hp = 1,8%; вміст кисню Op = 1,3%, а також розраховані за (8) RO2 = 
16,5% та β = 0,06 і далі за (7) визначаємо питомий об’єм димових газів, що 
рівний Vзг = 6,63 м3/кг. Отже, враховуючи, що МNO2 = 38,48 тис. тон/рік = 
1,22·103 г/с а B = 6·109 кг/рік = 190 кг/с і Vзг = 6,63 м3/кг, за (2) визначаємо 
концентрацію NO2, що рівна СNO2= 0,968 г/м3 = 968 мг/м3. Оскільки, згідно 
(ГОСТ, 2008) (ГДКрз)NO2 = 2 мг/м3, то згідно з (1) ефективність очищення 
повинна становити 99,8%, що вказує на необхідність глибокого очищення 
димових газів від NO2. 

Вибір методів захисту атмосферного повітря від скидних газів можна 
провести із умови розділення їх на дві групи (Внуков. 1992): 1) методи 
зменшення утворення NOх в топках котлів; 2) методи хімічного очищення 
утворених сполук NOх. 

До методів зменшення утворення NOх в топках котлів належить: 
- зовнішня або внутрішня рециркуляція димових газів в топочну камеру, 

що регулює температуру ядра факела і зменшує утворення NOх на 40–50%; 
- дво- та тристадійне спалювання палива, що є найбільш радикальним 

методом, який регулює ступінь згоряння палива, і таким чином зменшує 
утворення NOх на 25–65%; 

- використання спеціальних пальникових пристроїв та спеціальних 
конструкцій топкових пристроїв, що регулюють час протікання реакції 
утворення NOх і зменшують їх утворення на 40–70%. 

До методів хімічного очищення утворених сполук NOх належать: 
- метод окислення NO з наступним утворенням і сорбцією NO2, що 

мало використовується і є малоефективним; 
- сорбційний метод з використанням таких сорбентів як цеоліти, 

активований кокс, торф, водні розчини лугів, ефективність методу 85–95%; 
- метод відновлення NO в N2 з використанням таких відновників як 

NН3 та рідше цианурова кислота без використання або з використанням 
каталізаторів із максимальною ефективністю 99%. 

Із аналізу методів видно, що жоден із них не може повністю 
задовільнити необхідної антропоекологічної ефективності очищення, що в 
даному випадку рівна 99,8%. Це говорить про актуальність проблеми 
розробки нових методів або комплексного використання вищезгаданих 
методів очищення димових газів ТЕС від NOх. 

 
1. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны. Межгосударственный стандарт. Москва : Стандартинформ. 2008. 
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2. Методические указания по расчету выбросов оксидов азота с дымовыми газами 
котлов тепловых электростанций. РД. 34.02.304-95. 3. Гаєвський В. Р., 
Кочмарський В. З., Филипчук В. Л. Вплив ефективності роботи оборотних систем 
охолодження ТЕС на величину викидів окису вуглецю. Екологія. Людина. 

Суспільство : XХІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, Україна, 
20–21 травня, 2021 р.). КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 115–118. 4. Внуков А. К. 
Защита атмосферы от выбросов энергообъектов : справочник. Москва : 
Энергоатомиздат, 1992. 176 с. 
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТОРФОВОГО ФОНДУ 
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН 

 
Роль торфовищ в екології не лише регіонів, а й у планетарному 

масштабі широкому загалу маловідома. Між тим, вона значна й 
багатогранна. Розрізняють, принаймні, вісім біосферних функцій боліт і 
торфовищ, які впливають на екологічний стан територій і, прямо або 
опосередковано, на кліматотвірні процеси: міжкругообігову, гідрологічну, 
акумулятивну, біологічну, газорегуляторну, геохімічну, ландшафтну, 
кліматичну (Бамбалов, Ракович, 2005). Внесок торфово-болотних 
комплексів в утворення органічної речовини на Землі та в продукування 
кисню оцінюється приблизно на такому ж рівні, як і внесок лісів (Ліштван, 
1996). Саме через це заклики до заборони розробки торфових родовищ 
виглядають безумовно правильними і необхідними. Між тим, торфовий 
фонд України має специфічні властивості антропогенного походження, які 
потребують розуміння та корекції деяких підходів до його збереження й 
розумного використання. Не применшуючи вагомості кожної із зазначених 
біосферних функцій, розглянемо в цій публікації лише ту, що впливає на 
газовий склад атмосфери – газорегуляторну, і визначимо заходи, які 
сприятимуть тому, щоб цей вплив і насправді став однозначно позитивним. 

Як відомо, кліматичні зміни, що відбуваються на нашій планеті, 
пов’язуються зі збільшенням в атмосфері Землі концентрації парникових 
газів, в першу чергу – діоксиду вуглецю СО2. У зв’язку із цим корисно 
згадати про те, що вилучення СО2 з атмосфери відбувається під час 
фотосинтезу – процесу утворення органічних сполук рослин з діоксиду 
карбону та води, з використанням світлової енергії й за участю 
фотосинтетичних пігментів (у рослин – хлорофілу) та з виділенням кисню 
як побічного продукту. Спрощено процес фотосинтезу – єдиного процесу в 
біосфері нашої планети, що призводить до засвоєння енергії Сонця і 
забезпечує існування живої матерії на Землі – описується реакцією: 

 

6СО� + 	12Н�О	
2816	кДж

хлорофіл
→ 	С�Н��О� + 	6О� +	Н�О. 

 

Утворена в процесі фотосинтезу органічна речовина утримується в 
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живих рослинах упродовж їхнього життя, а після відмирання рослин 
частково мінералізується, повертаючи в атмосферу СО2, а частково – 
гуміфікується, накопичується в ґрунті й також поступово мінералізується з 
утворенням того ж діоксиду вуглецю. Спрощено вважають, що ця схема 
описує замкнений кругообіг вуглецю в лісових та лучних екосистемах 
(рис. 1, а): 

 
Рис. 1. Схеми кругообігу вуглецю: а – замкненого; б – незамкненого  

(Бамбалов, Ракович, 2005) 
 
Незамкнений кругообіг вуглецю (рис. 1, б) відрізняється тим, що 

частина гуміфікованої органічної речовини виводиться з біогенного 
кругообігу в геологічний і консервується у вигляді торфу (а в подальшому – 
у бурому і кам’яному вугіллі, що утворяться) на тисячі й мільйони років. 

Біологічні, біогеохімічні процеси накопичення, мінералізації та 
гуміфікації органічної речовини болотних рослин активно відбуваються у 
верхньому (0,2÷0,5 м), так званому торфогенному шарі покладу за високого 
рівні стояння ґрунтових вод. Нижче постійного рівня стояння ґрунтових вод 
пори торфу заповнені водою, аеробні бактерії та біологічні процеси майже 
відсутні. Це зона консервації торфу, де домінують геологічні процеси. В 
такий спосіб у болотних біогеоценозах із біогенного у геологічний кругообіг 
щорічно виводиться приблизно 16÷16,5% вуглецю, що був вилучений із 
атмосфери при фотосинтезі органічної речовини болотних рослин 
(П’явченко, 1985). 

Переводити вуглець у складі органічних сполук із біогенного 
кругообігу в геологічний здатні лише торфовища, і ця їхня біосферна 
функція є незамінною: решта угідь – ліси, луки, степи, сільгоспугіддя – 
такої функції не мають. Не дивно, що роль торфовищ у формуванні 
атмосфери впродовж тривалого часу вважалася однозначно позитивною. 

Між тим, масове осушення боліт Українського Полісся у 60–80-х 
роках минулого століття мало сумні наслідки для багатьох торфовищ. 
Осушення торфовища не лише припиняє дію механізму, що переводить 
вуглець із малого біологічного у великий геологічний кругообіг, а й змінює 
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біогенну функцію на протилежну. В осушених торфовищах починається 
зворотній процес переходу елементів (вуглецю зокрема) з геологічного 
кругообігу в біогенний, а механізмом його реалізаціє стає окиснення, 
мінералізація накопиченого раніше торфу та емісія парникового газу СО2 в 
атмосферу. Торфовище деградує тим скоріше, чим нижче опускається 
рівень стояння ґрунтових вод та чим відкритіша його поверхня для контакту 
торфу з повітрям. І таких торфовищ чимало. Приміром, за даними одного з 
авторів, із 30 обстежених ним торфових родовищ сім виявилися такими, що 
деградують: упродовж 30–50 років зольність їхнього торфу зросла в 1,7–3,8 
рази, а окремі фактично втратили статус торфового родовища.  

Біосферно несприятливою є також рекультивація вироблених (або 
частково вироблених чи деградованих) торфовищ для облаштування на них 
сільськогосподарських угідь, особливо – з метою вирощування просапних 
культур. За таких умов щорічна втрата органічної речовини торфу може 
перевищувати 15 т/га (Трускавецький, 2010), торф мінералізується, а 
атмосфера отримує додаткові надходження діоксиду вуглецю.  

Дієвим шляхом до поліпшення ситуації може стати промислове 
відпрацювання осушених торфових покладів родовищ, що деградують. 
Більшість екологів і екологічних активістів можуть сприйняти цей шлях як 
надто радикальний і недостатньо обґрунтований.  Ці побоювання мають й 
технологічне підґрунтя: на жаль, найбільш поширений у світі пошарово-
поверхневий (фрезерний) спосіб видобування торфу є й найбільш 
травматичним для торфовищ та довкілля.  Навіть порівняно невеликі об’єми 
видобутку торфу українських торфопідприємств (близько 500 тис. т на рік) 
потребують підготовки до розробки приблизно 1000 га площ полів 
видобування: осушення покладу, зняття рослинного покриву, вирівнювання 
та профілювання поверхні тощо.  Тобто, об’єктивно корисне відпрацювання 
деградованих торфовищ традиційним пошарово-поверхневим способом з 
інтенсивністю зменшення пласта торфу 0,20–0,35 м на рік стає носієм 
такого «побічного ефекту», як забруднення атмосфери діоксидом вуглецю зі 
значної площі впродовж, приблизно, десяти років. 

Автором (у співавторстві) були запропоновані напрямки екологізації 
технологій видобування торфу (Гнєушев, Стадник, 2014). Суть ідеї полягає 
у мінімізації площі торфовища, яка виводиться з природного стану для 
відпрацювання при забезпеченні необхідного об’єму видобутку та 
можливості швидкого переведення відпрацьованої ділянки у стан 
реабілітації та ренатуралізації шляхом повторного заболочування. При 
цьому, завдяки зменшенню площі виробничої ділянки, досягається 
відповідне зменшення емісії діоксиду вуглецю, а завдяки відновленню 
торфоутворення на виробленій ділянці, також відновлюються акумуляція 
карбону і, як результат процесу фотосинтезу, поновлюється й емісія кисню в 
атмосферу. Кругообіг вуглецю знову стає незамкненим. 

Висновки та пропозиції. Викладені результати досліджень та їхній 
аналіз показують, що біосферно корисними в контексті кліматичних змін є 
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лише ті торфовища, на яких відбуваються повноцінні процеси фотосинтезу 
органічної речовини болотних рослин, торфоутворення і торфонакопичення, 
що пов’язані з акумулюванням карбону в торфі та емісією кисню в 
атмосферу. Такі антропогенні втручання у функціонування торфовищ, як 
осушення, промислове або сільськогосподарське використання призводять 
до їхньої деградації, втрати корисних і виникнення негативних біосферних 
функцій: емісії діоксиду вуглецю в атмосферу, зростання небезпеки 
виникнення торфових пожеж із масштабним забрудненням атмосфери 
продуктами горіння торфу й рослинності тощо.  

Торфовий фонд України потребує ретельного обстеження на предмет 
визначення екологічного стану торфовищ, ідентифікації тих із них, які 
деградують і об’єктивно шкодять довкіллю. Такі родовища доцільно 
відпрацювати екскаваторно-фрезерним або іншим екологізованим способом 
та забезпечити відновлення сприятливого гідрологічного режиму для 
розвитку болотної рослинності, утворення та накопичення торфу.  

Рекультивація деградованих і вироблених торфових родовищ повинна 
розглядатися як комплекс заходів, спрямованих на повернення площі 
торфового родовища до культурного, біосферно позитивного й 
сприятливого для раціонального природокористування стану. Бездіяльне 
спостереження за деградацією торфовищ матиме своїми наслідками 
погіршення кліматичної ситуації, зростання частоти й сили природних 
катаклізмів та поступову втрату торфового фонду країни.  
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Торфяные болота, их природное и хозяйственное значение. Москва : Наука, 1985. 
152 с. 6. Трускавецький Р. С. Торфові ґрунти і торфовища України. Харків : 
«Міськдрук», 2010. 278 с. 
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УДК 556:551  
 
Зубкович І. В., с.н.с., Діковицький В. М., директор (Нобельський 
національний природний парк, с. Нобель, Рівненська область),  
Мартинюк В. О., к.геогр.н., професор (Рівненський державний 
гуманітарний університет, м. Рівне) 
 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ВОДИ ОЗЕРА НІГОВИЩЕ 
(НОБЕЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК) 

 
Згідно указу Президента України від 11.04.2019 р. № 131/2019 було 

створено Нобельський національний природний парк (НПП). В 
адміністративному відношенні територія парку розташована у Вараському 
районі Рівненської області. Загальна площа парку складає 25318,81 га, вся 
територія з вилученням у землекористувачів і надана в постійне 
користування для НПП. У структурі парку переважають землі 
лісогосподарського призначення (60,7%) та землі запасу водного фонду 
(36,7%), а на землі сільськогосподарського призначення припадає лише 
2,6%. Землі запасу водного фонду займають вагому частку в загальній 
структурі земельних угідь парку. Вони включають 6 річок (Прип’ять, 
Стохід, Веселуха, Млинок, Ножик, Гнила Прип’ять), а також 12 озер 
загальною площею 978,8 га. З огляду на зазначене актуальним є ведення 
моніторингу екологічного стану поверхневих вод парку. Протягом останніх 
років нами ведуться гідрохімічні дослідження стану водойм Нобельського 
НПП (Martyniuk, Zubkovych, 2019; Діковицький, Зубкович, Мартинюк та ін. 
2020). 

Мета дослідження – розкрити гідрохімічні особливості стану води 
оз. Ніговище. 

Матеріали та методи дослідження. 23 травня 2021 року зі східного 
берега озера (від с. Ніговище) відібрано воду (загальним об’єм 2 дм3) 
відповідно до Інструкції з відбирання, підготовки проб води і ґрунту для 
хімічного та гідробіологічного аналізу гідрометеорологічними станціями і 
постами, затвердженої Наказом ДСНС України № 30 від 19.01.2016 р. 
Географічні координати місця відбору проби води – 51°54'08" північної 
широти і 25°41'02" східної довготи. Лабораторні аналізи відібраної води 
виконано в сертифікованій лабораторії державної установи «Рівненський 
обласний лабораторний центр МОЗ України». Клас і категорію якості води 
визначено за методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод за 
відповідними категоріями (Романенко, Жукинський, Оксіюк та ін., 1998). 

Результати дослідження. Згідно зі схемою фізико-географічного 
районування басейн озера Ніговище розташований у Верхньоприп’ятському 
фізико-географічному районі Волинського Полісся. В адміністративному 
відношенні він знаходиться на околиці села Ніговище Локницької 
територіальної громади Вараського району Рівненської області. Площа 
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озера становить 0,16 км2, а його водозбору – 23,26 км2. Довжина озера 
0,75 км, ширина максимальна – 0,32 км, а середня – 0,21 км, максимальна 
глибина водойми 2,6 м, середня – 1,76 м. Довжина берегової лінії водойми 
1,93 км. Об’єм води озера становить 283,0 тис. м3 (Ковальчук, Мартинюк, 
2013). 

Гідрохімічний аналіз води озера за сольовим складом показав, що 
вміст сухого залишку становить 268,0 мг/дм3, хлоридів – 22,5 мг/дм3, 
сульфатів – 82,5 мг/дм3 (табл. 1).  

Таблиця 1 
Гідрохімічні показники води оз. Ніговище 

№ 
з/п 

Показник 
ГДК 

кпрп* 
ГДК 

рбгп** 

Результати 
аналізу 

23.05.2021 

Клас 
якості 
води 

Категорія 
якості води 
за станом 

А. Показники сольового складу 
1 Сухий залишок, мг/дм

3 ≤1000 <300 268,0 І відмінна 

2 Хлориди, мг/дм
3
 350 300 22,5 ІІ дуже добра 

3 Сульфати, мг/дм
3
 500 100 82,5 ІІ добра 

В. Трофо-сапробіологічні показники 

4 
Загальна жорсткість,  
мг-екв/дм

3 
7 7 3,0 – – 

5 Лужність, моль/ дм
3 – – 2,0 – – 

6 
Завислі речовини, 
 мг/дм

3 

0,75 +  
фон 
(30) 

20 19,0 ІІ добра 

7 рН 6,5-8,5 6,5-8,5 7,1 І відмінна 
8 NH4

+
, мг N/дм

3
 0,5 0,5 0,77 ІІІ посередня 

9 NO2
-
, мг N/дм

3
 3,3 0,08 <0,003 ІІ дуже добра 

10 NO3
-
, мг N/дм

3
 45 40 0,93 ІІІ посередня 

11 PO4
3-

, мг P/дм
3
 3,5 2,14 <0,005 І відмінна 

12 Розчинений кисень,  
мг О2/дм

3  ≥4  ≥6 7,2 ІІ добра 

13 БСК5, мг О2/дм
3 

≤6 
(t= 20) 

≤3,0 4,6 ІІІ посередня 

14 Кальцій, мг Са/дм
3 – 180 42,1 – – 

15 Магній, мг Mg/дм
3 – 50 10,9 – – 
С. Специфічні показники токсичної дії 

16 
Залізо загальне, 
мкг Fe/дм

3 
0,33 0,1 3,5 І відмінна 

*ГДК якості поверхневих вод культурно-побутового та рекреаційного 
призначення (1988), **ГДК для водойм рибогосподарського призначення (1990). 

 
За трофо-сапробіологічними показниками аналіз показав, що загальна 

жорсткість складає 3,0 мг-екв/дм3, лужність – 2,0 моль/ дм3, завислі 
речовини – 19,0 мг/дм3, активна реакція рН озерної води складає 7,1. Вміст 
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азоту амонійного перевищує ГДК (кпрп, рбгп) більш ніж в 1,5 рази й 
становить 0,77 мг N/дм3, вміст азоту нітритного становить <0,003 мг N/дм3, 
азоту нітратного – 0,93 мг N/дм3, фосфатів – <0,005 мг P/дм3, кальцію – 
42,1 мг Са/дм3, магнію – 10,9 мг Mg/дм3. Розчинений кисень становить 
7,2 мг О2/дм3, за показником БСК5 зафіксовано перевищення ГДКрбгп в 
1,5 рази й становить 4,6 мг О2/дм3 (див. таблицю). За специфічним 
показником токсичної дії заліза загального зафіксовано перевищення 
ГДКкпрп майже в 11 разів і перевищення ГДКрбгп в 35 разів. Аналізуючи 
отримані результати, слід відмітити, що таке відхилення від нормативів за 
ГДК очевидно пов’язане зі змінами природних сезонів. Екологічна оцінка 
якості води за гідрохімічними показниками показала, що вода озера 
належить до ІІ класу якості води й характеризується як «дуже добра». 
Виявлене незначне відхилення від ІІ класу води тільки за показниками 
вмісту азоту амонійного (ІІІ клас «посередня»), азоту нітратного (ІІІ клас 
«посередна») та БСК5 (ІІІ клас «посередня»).  

Висновки. На підставі проведеного дослідження можна стверджувати, 
що якість води озера Ніговище відповідає ІІ класу якості води і 
характеризується за станом як «дуже добра», а за ступенем чистоти 
(забрудненості) як «чиста». За гідрохімічними показниками вода озера в 
цілому відповідає нормативам встановленим для якості поверхневих вод 
культурно-побутового та рекреаційного призначення, а також для водойм 
рибогосподарського призначення, за винятком вмісту у воді азоту 
амонійного, який первищує ГДК в 1,5 рази, по залізу загальному 
перевищення ГДКкпрп. в 11 разів і ГДКрбгп. в 35 разів, а також за 
показником БСК5 зафіксовано перевищення ГДКрбгп. в 1,5 разів. Вважаємо, 
що необхідно проводити моніторинг гідрохімічного стану води озер у різні 
сезони року, щоб з’ясувати фоновий стан показників води від сезонних 
чинників. 
 
1. Martyniuk V., Zubkovych І. The landscape-lymnological analysis of the key land 
«Ostrivsky lakes» (Nobel national park, Ukraine). New stages of development of modern 

science in Ukraine and EU countries : monograph / edited by authors. 7th ed. Riga, 
Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. P. 238–263. 2. Гранично допустимі значення 
показників якості води для рибогосподарських водойм. Загальний перелік ГДК і 

ОБРВ шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм. № 12-04-11 [Чинний 
від 1990–08–09]. Київ. 45 с. 3. Діковицький В., Зубкович І., Мартинюк В.,  
Зубкович В. Геоекологічна оцінка якості води озера Посвітське (Нобельський 
національний природний парк). Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. 2020. С. 85–87. 
4. Ковальчук І. П., Мартинюк В. О. Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз 
озерно-басейнової системи (на прикладі озера Ніговище). Український 

географічний журнал. 2013. № 2. С. 60–66. 5. Методика екологічної оцінки якості 
поверхневих вод за відповідними категоріями / Романенко В. Д. та ін. Київ : 
Символ-Т, 1998. 28 с. 6. СанПиН. Санитарные правила и нормы охраны 
поверхностных вод от загрязнения. № 4630-88. [Действительный от. 1988–07–04]. 
Москва, 1988. 59 с. 
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захисту та лісового господарства, Бокшан Ю. Ю., пошукач кафедри 
екології, технології захисту та лісового господарства, Прищепа А. М., д.с.-
г.н, професор, директор ННІ агроекології та землеустрою, Бєдункова О. О., 
д.б.н., професор кафедри екології, технології захисту та лісового 
господарства, Вознюк Н. М., к.с.-г.н., професор кафедри екології, 
технології захисту та лісового господарства (Національний університет 
водного господарства та природокористування, м. Рівне) 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГІДРОЕКОЛОГІЧНОГО 
МОНІТОРИНГУ У ЧЕРЕМСЬКОМУ ПРИРОДНОМУ ЗАПОВІДНИКУ 
 

Моніторинг навколишнього середовища є важливим інструментом 
ефективного управління якістю навколишнього природного середовища, 
своєчасного виявлення змін, а також широкого інформування громадськості 
про стан і тенденції зміни навколишнього природного середовища 
(Клименко, Прищепа, Вознюк, 2006). Дослідження екологічних змін на 
територіях природно-заповідного фонду передбачає організацію системи 
спостереження на фоновому рівні (для окремого регіону) з метою 
відслідковування змін стану природних комплексів, атмосферного повітря, 
ґрунту, комплексів, стану природних вод. Сучасний гідроекологічний 
моніторинг у природних заповідниках спрямований на своєчасне реагування 
на процеси, що виникають у екологічних системах та отримання достовірної 
інформації про річки, озера, систему боліт.  

Метою роботи було з’ясувати особливості організації 
гідроекологічного моніторингу в Черемському природному заповіднику 
(ПЗ). 

Черемський ПЗ простягається суцільним лісо-болотним масивом із 
півночі на південь на 7 км, із заходу на схід – на 8 км. Площа земель 
лісового фонду складає 2976,7 га. Болота (осоково-сфагнові) займають 
1257,8 га, озера (Черемське й Редичі) – 19,5 га.   

Наші дослідження показали, що в 2003 році була сформована система 
спостережень за типовими екотопами заповідника на 12 постійних пробних 
ділянках, закладений ценотичний профіль. Протягом кожного поточного 
року ведуть спостереження за проективним покриттям. Складність ведення 
спостережень залежить від фенологічних явищ, особливо тих площ, що 
розміщені на водно-болотному масиві, а також у дубово-грабовому лісі. 
Центральну частину заповідника займає субмезотрофне осоково-сфагнове 
болото Черемське з озерами Черемське та Редичі. Лімно-болотна система 
фактично є основним елементом каркасу заповідника (займає 1/3 площі),  
тому відіграє дуже важливу роль у його існуванні. Відтак вивчення озер та 
їхніх екологічних особливостей актуальне для збереження раритетного 
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ландшафтного і біологічного різноманіття. За гідрологічними процесами, 
що відбуваються на водоймах заповідника, ведуться окремі спостереження, 
наприклад за рівнем води озера Черемське та за рівнем ґрунтових вод у 
визначених свердловинах. 

Система гідроекологічного моніторингу ВБУ Черемського природного 
заповідника повинна доповнити існуючу систему екологічного моніторингу. 
Згідно з запропонованими підходами гідроекологічний моніторинг 
розглядається як багатоцільова інформаційно-моделювальна система 
відстеження, оцінювання та прогнозування стану ВБУ Черемського ПЗ. ВБУ 
є своєрідним регіональним стабілізатором гідрологічного режиму, в тому 
числі й підземних водних горизонтів, які необхідні для функціонування 
водних, болотних, лісових і лучних екосистем, і відповідно збереження 
всього комплексу біорізноманіття, в тому числі й рідкісного, формування 
елементів регіонального клімату, якості питної води у навколишніх 
населених пунктах. Саме водні об’єкти природно-заповідного фонду в 
певній мірі є тими еталонними частками гідросфери, що змінюються в часі й 
просторі за істотно зменшених масштабах прямого впливу господарської 
діяльності людини.  

Значні кліматичні зміни, що відбуваються в останні десятиліття, 
формують системні зміни природних екосистем, тому із основних 
аргументів важливості проведення моніторингу є формування 
інформаційної бази даних про стан та зміни стану водно-болотних угідь 

Черемського природного заповідника, стану підземних вод і поверхневих 
вод  оз. Редичі та оз. Черемське під дією природних та антропогенних 
чинників.  

Таким чином, система моніторингу забезпечить систематичне 
вивчення природних гідроекологічних процесів, постійне спостереження за 
їхніми змінами, дозволить здійснювати екологічне прогнозування для 
прийняття оптимальних управлінських рішень щодо планування цільових 
акцій у галузі збереження біорізноманіття, розробку наукових основ 
охорони, відтворення природних ресурсів і найбільш цінних об’єктів ВБУ 
Черемського ПЗ.  

 
1. Клименко М. О., Прищепа А. М., Вознюк Н. М. Моніторинг довкілля : 
підручник. Київ : Видавничий центр Академія, 2006. 360 с. 2. Раціональне 
використання та відновлення водних ресурсів : колективна монографія / за заг. ред. 
В. П. Фещенка. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2016. 250 с. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІО-
ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОСФЕРИ В УМОВАХ 

ВПЛИВУ УРБОСИСТЕМ 
 

Стратегічним напрямком розвитку агросфери в системі 
Євроінтеграційних пріоритетів України є її сталість, ґрунтована на 
збалансованому функціонуванні економічної, соціальної, екологічної 
складових агросфери та досягнення цілей сталого розвитку (Цілі: 11 
«Сталий розвиток міст і громад», 13 «Пом’якшення наслідків зміни 
клімату», 15 «Захист та відновлення екосистем суші»), про що зазначено у 
міжнародних, національних документах: Порядку денному на 21 століття, 
резолюції ООН 2015 року «Перетворення нашого світу: Порядок денний 
сталого розвитку до 2030», стратегії сталого розвитку України до 2030 року, 
Указ Президента України № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України 
на період до 2030 року». Однією з екзогенних причин екологічної 
нестабільності агросфери, виникнення кризових явищ є урбанізація, яка 
формує структурні диспропорції в функціонуванні агросфери (Клименко, 
Прищепа, 2013). Вона є потужнім інструментом соціо-економічного 
зростання регіонів, про що зазначено в стратегічному плані Організації 
Об'єднаних Націй із населених пунктів (ООН-Хабітат, The United Nations 
Human Settlements Programme, UN-HABITAT) та значним джерелом 
екологічних проблем, із другої сторони. 

Метою роботи є дослідження закономірностей зміни та визначення 
тенденцій розвитку соціо-економіко-екологічного стану агросфери в умовах 
урбосистем. 

Об’єктом дослідження є формування соціо-економіко-екологічного  
(СЕЕ) стану агросфери зони впливу урбосистем (АЗВУ). Предметом 
дослідження є показники, що характеризують соціо-економічний, 
екологічних стан АЗВУ. В роботі використані методи системного аналізу та 
підходу. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: провести 
оцінку стану АЗВУ за інтегрованими індексами соціо-економічного (ІСЕ) та 
екологічного (ІЕ) стану; визначити просторові закономірності зміни соціо-
економічного та екологічних станів; встановити  тенденції розвитку СЕЕ 
стану АЗВУ. 

АЗВУ досліджували на прикладі типової для Західного 
агропромислового регіону урбосистеми Рівного (площа 5,8 тис. га, 
населення – 244,8 тис. осіб) та його зони впливу на агросферу радіусом до 
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100 км, площею 6234 км², що охоплює соціо-економіко-екологічні системи 
колишніх адміністративних районів: Рівненський, Здолбунівський, 
Гощанський, Костопільський, Млинівський, Костопільський, Осторозький, 
які об’єднують сто шістдесят соціо-економіко-екологічних систем сільських 
рад і селищ. 

Комплексна оцінка агросфери СНП здійснюється з використанням 
системного підходу за авторською методикою, яка узагальнює підходи до 
оцінювання СЕЕ стану регіонів (Клименко М.О., Прищепа А.М., 
Клименко Л.В., 2009; Брежицької О.А., 2020), враховує рівноцінні 
взаємозв’язки між соціо-економічним і екологічним станом території та 
зводиться до визначення індексу СЕЕ стану сільських населених пунктів 
(СНП) агросфери, за системою екологічних, соціо-економічних індикаторів 
(базових показників), які максимально відображають вплив урбосистеми на 
агросферу. Оцінювання інтегрованого показника соціо-економічного стану 
АЗВУ проводили за основними п’ятьма агрегованими показниками: 
захищеності життєвого рівня, демографічного, інфраструктурного, 
забезпечення людськими та інтелектуальними ресурсами, транспортного 
забезпечення, безробіття. Оцінювання екологічного стану агросфери 
здійснювали показниками, що характеризують якісних стан ґрунтового 
покриву, раціональне використання території та стан атмосферного повітря. 

Для оцінювання процесів, що характеризують нерівномірний   
розвиток АЗВУ, запропоновано використовувати коефіцієнт пріоритету 
розвитку території, який розраховуємо як відношення інтегрованих 
показників екологічного стану до інтегрованих показників соціо-
економічного стану. Цей коефіцієнт буде відображати дисбаланс станів і 
дозволятиме оцінювати формування соціо-економіко-екологічного стану 
агросфери ЗВУ. 

ІПСЕ

ІПЕ
К прт = ,  

де ІПЕ – інтегрований показник екологічного стану; 
ІПСЕ – інтегрований показник соціо-економічного стану. 
При Кпрт >1 – пріоритет екологічного стану. 
При Кпрт <1 – пріоритет соціо-економічного стану. 
При Кпрт =1±0,1 – рівноважний стан. 

У результаті дослідження визначено, що середній ІПСЕ стану СНП 
агросфери дорівнює 0,39, відповідає загрозливому стану. Встановлено 
тенденції зміни ІПСЕ стану: так для СНП Рівненського рійону, які 
знаходяться на відстання 0–15 км від урбоситеми, цей показник у 
середньому становить 0,6 – стан задовільний; для переферійних СНП він 
може коливатися в межах 0–0,4 – стан критичний, загрозливий, що 
спричинено відсутністю дошкільних закладів, відповідної інфраструктури 
та транспортного сполучення, високими показниками безробіття. 
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Визначено, що середній інтегрований показник екологічного стану 
агросфери ЗВУ становить 0,41, тобто стан є задовільний за нижньою межею. 
Близько 46% СНП агросфери характеризуються ІП екологічного стану вище 
середніх. Встановлено, що середні ІП екологічного стану для Рівненського, 
Гощанського, Здолбунівського, Млинівського районів значно є нижчими від 
середнього показника та відповідно дорівнюють 0,33; 0,36; 0,38 та 0,38 
(якісно – це загрозливий стан). 

Розрахунки індексу СЕЕ стану АЗВУ показали, що індекс коливається 
в широких межах – від 0,05 до 0,65 та зміна його значень ніяким чином не 
залежить від зміни відстані від центру урбосистеми. Усереднені показники 
впродовж досліджуваної відстані (0–100 км) коливаються в межах 0,36–0,42. 
Як показали попередні дослідження, за однакових показників індексу СЕЕ 
стану відслідковуються різні екологічні та соціо-економічні стани СНП. 
Закономірності зміни інтегральних показників екологічного та соціо-
економічного стану СНП  агросфери показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Закономірності зміни інтегральних показників екологічного та соціо-

економічного стану СНП агросфери 
 
Спосперігаємо закономірність, на відстані 0–30 км відслідковуються 

різно полярні значення відповідних інтегрованих показників екологічного та 
соціо-економічного стану, при цьому екологічна складова є критичною 
складовою. На відстані приблизно 30–50 км – ці складові є практично 
рівноцінними, а на відстані більше 50 км, формуються інші умови, які 
обумовлені критичними інтегральними показниками соціо-економічного 
стану.  

Проведені розрахунки коефіцієнта пріоритету розвитку території. 
Виділено три групи СНП агросфери: з Кпрт менше одиниці, з коефіцієнтом 
приблизно рівним одиниці та з коефіцієнтом вище одиниці.  

Визначено, що для СНП, які межують із урбосистемою, та охоплюють 
агросферу приблизно в 10-км навколо неї, Кпрт є нижчим за одиницю, так 

y = 0,0931ln(x) + 0,0614
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для Білокриницької СР цей показник рівний 0,09, для Корнинської – 0,16, а 
для Великоомелянської та Городищенської він становить 0,4 та 0,6 
відповідно. Це свідчить про пріоритет соціо-економічного розвитку над 
екологічним. Встановлено, що для 30-км зони коефіцієнт пріоритету 
розвитку території нижчий одиниці, що підтверджує гіпотезу, що 
урбосистема впливає на стан сільських територій та покращує соціо-
економічний стан. Розміри таких зон залежать від чисельності головного 
міста. Для міста Рівного така зона має розміри 20–30 км. Попередні 
дослідження показали, що для таких зон формуються інші (погіршенні) 
екологічні умови. Визначено, що СНП, через яких проходять транспортні 
магістралі, теж мають коефіцієнт менший одиниці, що свідчить про кращий 
соціо-економічний стан порівняно з екологічним. На всій іншій території 
Кпрт є вищим одиниці, тобто формуються такі умови, де кількісні 
показники екологічного стану є вищими за показники соціо-економічного 
стану.  

Таким чином, можна зробити висновок, що АЗВУ є зміненою як за 
соціо-економічними показниками, так і за екологічним станом. 
Урбосистеми формують нерівномірну зону впливу на агросферу, і ця зона є 
відмінною від розмірів приміської зони, яку традиційно виділяють 
урбаністи.  

1. Клименко М. О., Прищепа А. М. Взаємодія урбосистеми з агросферою. 
Таврійський науковий вісник. Сер. Сільськогосподарські науки : наук. журн. 2013. 
№ 86. С. 158–164. 2. Клименко М. О., Прищепа А. М., Клименко Л. В.,  
Брежицька О. А. Розробка теоретичних засад оцінки соціо-економіко-екологічного 
стану регіонів, територій України і в контексті сталого розвитку. Стратегія 

сталого розвитку України: сьогодення та перспективи : матеріали Всеукраїнської 
інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю видатного вітчизняного вченого, д.с.-
г.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка МАНЕБ 
Клименка Миколи Олександровича. [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2020. 
С. 62–66. 3. Прищепа А. М., Клименко О. М., Клименко Л. В. Оцінка стану 
агросфери сільських населених пунктів за показниками сталого розвитку : 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ 

CИСТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
 

Особенностями сточных вод молочного производства являются 
высокий уровень загрязненности, непостоянство расхода и состава, которые 
определяются профилем производства, видом выпускаемой продукции, 
режимом работы конкретного предприятия, видом используемых моющих 
реагентов, наличием оборотной системы водоснабжения и другими 
факторами (Капитонова, 2020).  

Перечисленные обстоятельства обусловливают необходимость 
усреднения состава и расхода сточных вод, применения разных методов 
очистки: механической, физико-химической, биологической.  

На функционирующих в Республике Беларусь очистных сооружениях 
молочных предприятий после предварительной механической очистки 
(решётка тонкой очистки, барабанное сито, сито-песколовка Huber и др.) 
сточные воды поступают в усреднитель, а затем, после дозирования 
реагентов (низкоосновные или высокоосновные коагулянты, анионные или 
катионные флокулянты) во флоккуляторе, подаются на флотацию. 
Биологическая очистка осуществляется по технологии последовательного 
или переменно-последовательного действия с созданием условий для 
денитрификации и дефосфотации либо в анаэробных условиях. В 
анаэробных биореакторах используется гранулированный активный ил, в 
реакторах, работающих в условиях аэрации – преимущественно, в виде 
хлопков, во взвешенном состоянии. Необходимо учитывать, что 
применяемые реагенты вносят свой вклад в агрегирование активного ила. 
Отделение взвешенного активного ила от очищенных сточных вод в 
основном осуществляется в биофлотаторах, реже – путем осаждения. Для 
обезвоживания флотошлама и избыточного активного ила применяются 
декантерные центрифуги либо шнековый прессе Huber, с целью повышения 
эффективности обезвоживания добавляются реагенты, чаще всего 
катионный флокулянт. Следовательно, иловая вода, которая возвращается 
на очистку, содержит остатки реагентов.  

Таким образом, все стадии процесса взаимосвязаны и 
взаимозависимы.  

Целью работы являлся мониторинг показателей сточных вод (ХПК на 
входе и выходе, содержание взвешенных веществ), дозы активного ила, 
концентрации растворенного кислорода на очистных сооружениях ОАО 
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«Туровский молочный комбинат» с целью установления влияния вида и 
дозы реагентов (флокулянт, коагулянт) на эффективность как физико-
химической очистки, так и последующей биологической очистки сточных 
вод. 

В предварительных испытаниях, сначала в лабораторных, а затем в 
производственных условиях подобран высокоосновный коагулянт 
полиалюминий гипохлорид марки БОПАК-А, с содержанием Al₂O₂ 18–
20%, удовлетворяющий необходимой степени удаления загрязнений по 
показателю ХПК и общего фосфора, и с учетом его дозировки 
обеспечивающий наименьшую стоимость очистки 1 м3 сточных вод. 

Проведен мониторинг удаления взвешенных веществ и загрязнений по 
показателю ХПК на стадии физико-химической очистки в зависимости от 
подачи реагентов: коагулянта БОПАК-А и флокулянта марки Flopam AN 
934 SH анионный полиакриламит, со степенью гидролиза 30–40% и 
молекулярной массой 14–16 млн Да (в виде 0,15%-ного раствора).  

В течение анализируемого периода значения ХПК сточных вод, 
поступающих на физико-химическую очистку, находились в основном в 
пределах 6500–9000 мг/дм3, на входе в аэробный реактор этот показатель 
составлял 3500–6500 мг/дм3. В среднем за рассмотренный период снижение 
ХПК составляло 30–40%, удаление взвешенных веществ находилось на 
уровне 85–95%. Проведенный мониторинг свидетельствует о комплексном 
действии реагентов на удаление как взвешенных веществ, так и загрязнений по 
ХПК. 

Отмечен период, когда наблюдались существенные колебания 
значения ХПК на выходе из флотатора, в отдельные дни этот показатель 
достигал 7000 мг/дм3. С такими показателями сточные воды подавались на 
биологическую очистку, что требовало дополнительного расхода воздуха. 

Отмеченные колебания в степени уменьшения показателя ХПК 
удалось устранить повышением дозировки флокулянта при практически 
неизменной подаче коагулянта. С другой стороны, в начальный период 
наблюдений уменьшение подачи коагулянта сопровождалось снижением 
степени удаления ХПК, в то время, как дозировка флокулянта повышалась и 
возрастала степень очистки от взвешенных веществ. 

Таким образом, систематический контроль показателей сточных вод, 
поступающих на разные стадии очистки, и концентрации растворенного 
кислорода, мониторинг состояния активного ила позволяют управлять 
процессом путем выбора реагентов с учетом их эффективности и 
правильной дозировки. 

 
1. Капитонова С. Н., Ксенофонтов Б. С., Заводяной И. И., Жигалова А. А., 
Кривочкин М. А. Интенсификация очистки сточных вод молочного производства в 
комбинированных флотационных аппаратах. Водоочистка. Водоподготовка. 

Водоснабжение. 2020. № 10(154). С. 32–36. 
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Демянчик В. В. (Полесский аграрно-экологический институт НАН 
Беларуси, г. Брест), Демянчик М. Г. (Брестский государственный 
университет имени А.С. Пушкина, г. Брест) 
 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ  РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВОТНОГО МИРА В 
ЗАКАЗНИКЕ «ЗЕЛЬВЯНКА» 

 
Заказник «Зельвянка» расположен в Пружанском районе Брестской 

области на площади 1 140 га.  
В статье рассматривается современная структура животного мира по 

оценкам 2021 г. 

Структура эколого-фаунистических комплексов и таксономический 
состав животного мира заказника обусловлен во многом ландшафтным 
своеобразием этой местности. В соответствии с ландшафтным 
районированием Республики Беларусь, территория заказника расположена в 
пределах Верхнеясельдинского района волнистых вторичных водно-
ледниковых ландшафтов с широколиственно-еловыми, сосновыми лесами и 
болотами Предполесской провинции подзоны суббореальных Полесских 
широколиственно-лесных ландшафтов. Согласно физико-географическому 
районированию территория заказника относится к району Пружанской 
равнины округа Западное Предполесье Предполесской физико-
географической провинции (Нацыянальны атлас Беларусі, 2002). Типичные 
для Полесья природно-территориальные комплексы сочетаются с 
характерными подтаежными ландшафтами Предполесской провинции, 
образуя сложный рисунок природных сообществ, вытянутых с северо-
востока на юго-запад, и предопределяя специфику растительного покрова 
территории. Территории заказника расположена в пределах холмисто-
волнистой водно-ледниковой равнины с моренными грядами, сосновыми, 
широколиственно-сосново-еловыми лесами, пойменными лугами на 
дерново-подзолистых, часто заболоченных почвах. Формирование водно-
ледниковых ландшафтов связано с деятельностью талых ледниковых вод в 
эпоху припятского и поозерского оледенений. При этом потоки 
последующих ледников перекрывали более древние отложения, в 
результате чего формировались мощные песчаные разновозрастные толщи. 

По центральной части заказника в направлении с северо-запада на 
юго-восток протекает река Зельвянка – левый приток р. Неман, образующая 
пойменный комплекс, представленный прирусловой и центральной поймой. 

По зоогеографическому районированию заказник расположен в 
Западном зоогеографическом районе.  

Беспозвоночные животные территории заказника составляют многие 
десятки видов из семи типов царства Животные. Фоновую группу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

представляют членистоногие из классов Паукообразные и Насекомые. 
Среди паукообразных отмечено более 30 видов. Среди насекомых особенно 
многочисленны и многообразны чешуекрылые, жесткокрылые, двукрылые, 
перепончатокрылые, полужесткокрылые. 

Биотопические условия способствуют высокой численности 
иксодовых клещей, в т.ч. не менее 2-х видов – переносчиков серьезных 
зооносных заболеваний: клещевого энцефалита и лайм-боррелиоза. В этом 
отношении представляется актуальным принятие необходимых мер по 
снижению численности лисы, лесной куницы, бродячих собак и бездомных 
кошек – активных переносчиков клещей и других возбудителей зоонозных 
заболеваний.  

На территории заказника выявлено сравнительно богатое видовое 
сообщество наземных позвоночных животных: 236 видов. По результатам 
учетов и экспертным оценкам за 2006–2021 гг. число видов регулярно 
обитающих наземных позвоночных животных в заказнике «Зельвянка» 
составляет: земноводные – 10 видов, рептилии – 5 видов, птицы – 172 видов, 
млекопитающие – 49 видов. Среди млекопитающих фоновые виды: полевка 
обыкновенная, бурозубка обыкновенная, кутора обыкновенная, лесная 
мышь. В последнее десятилетие в пойме р. Зельвянка сформировалась 
типичная группировка полевого экотипа косули. 

Биотопические особенности территории объективно обуславливают 
обилие ихтиофауны. В акватории протекающей реки Зельвянка обитает 
около 15 видов рыб: плотва, красноперка, уклея, верховка, густера, лещ, 
окунь обыкновенный, пескарь, колюшка трехиглая, карась серебряный, 
налим, елец, вьюн, щиповка обыкновенная, щука и другие. Рыбой активно 
питаются некоторые звери и птицы, постоянно обитающие на территории 
заказника. 

В составе орнитофауны доминируют птицы открытых пространств и 
темнохвойного леса: камышевка-барсучок, синица московка, чиж и другие. 
Среди хищных птиц преобладают по численности обыкновенный канюк, 
ястреб-перепелятник, ястреб-тетеревятник. Следует отметить необычно 
низкую численность ночных хищных птиц в гнездовые периоды. В отличие 
от прилегающих селитебных и пропашных угодий на территории заказника 
в последние годы не выявлены на гнездовании ушастая сова и серая 
неясыть. 

Среди пресмыкающихся фоновые виды – ящерицы прыткая и 
живородящая. Сравнительно редко встречается веретеница, уж 
обыкновенный, гадюка обыкновенная. Земноводные представлены 
фоновыми видами: лягушка травяная, лягушка остромордая, лягушка 
прудовая, чесночница и квакша. Другие виды распределены локально и их 
численность в последние 2 десятилетия резко сократилась.  

Максимальным разнообразием фауны, где концентрируются даже 
наиболее скрытные животные, характеризуется северная часть заказника на 
границе с Гродненской областью. 
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Заказник характеризуется двумя локалитетами повышенного 
фаунистического многообразия, где видовое богатство определяется 
комплексами синантропных, полевых, лесных и болотно-луговых 
эдафотопов. Локалитеты расположены по окраинам деревень Заполье и 
Близная. 

В фаунистическом отношении заказник представляет значительный 
природоохранный интерес: 

– Для сохранения группировок редких охраняемых видов. 
– Для поддержания транзитно-мигрирующих ржанкообразных и 

других видов луговой фауны: чибиса, черныша, бекаса, турухтана, 
коростеля, погоныша, перепела и других видов. 

– Для кормления охраняемых и транзитно-мигрирующих видов 
рукокрылых: рыжей вечерницы, нетопыря лесного и других видов. 

– Для сохранения предгнездовых, послегнездовых скоплений чибиса, 
белой и желтой трясогузок, городской и деревенской ласточек, скворца. 
Отметим, что фаунистические локалитеты данной категории в Предполесье 
и Полесье относительно редки и отмечаются на дистанции 30–40 км. Они 
расположены обычно среди обширных зарослей высокотравья в открытых 
поймах озер, рек и среди безлесных болот и скорее всего являются 
своеобразными реликтами эколого-фаунистической структуры в природе 
Полесья и Предполесья. 

На территории заказника обитают следующие редкие охраняемых 
виды фауны, включенных в 4-е (последнее) издание Красной книги 
Республики Беларусь.  

1. Коростель Crex crex L. Местообитание в 2,8 км северо-западнее от 
г.п. Ружаны, луговые угодья, принадлежащие ОАО «Ружаны-Агро» Одна 
гнездящаяся пара на площади 1,0 га. Состояние удовлетворительное. 

2. Броненосец связанный Glomeris connexa L. Местообитание в 2,4 км 
северо-западнее от г.п. Ружаны, кв. 11 выд. 21, 23 Ружанского л-ва ГЛХУ 
«Пружанский лесхоз». Более 50 особей на площади 1 га, встречаемость – 
единичная. Состояние удовлетворительное. 

Кроме того, в 2021 г. в заказнике отмечены одиночные особи 
камышевки вертлявой Acrocephalus paludicola – глобально уязвимого вида 
птиц. 

Кроме 2 видов основных категорий Красной книги Республики 
Беларусь в заказнике «Зельвянка» регулярно обитают многие виды из 
Аннотированного списка видов, исключенных из предыдущих изданий 
Красной книги Республики Беларусь, а также требующих дополнительного 
изучения и внимания в целях профилактической охраны. 

В заказнике проведенными в различные годы исследованиями 
установлено обитание многих видов животных, подпадающих под действие 
международных договоров Республики Беларусь, а также включенных в 
Красную книгу Республики Беларусь (табл. 1). 
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Таблица 1 
Размножающиеся и мигрирующие наземные позвоночные животные 

заказника «Зельвянка», относящихся к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь, и (или) к видам, подпадающим под действие 

международных договоров Республики Беларусь (настоящими 
исследованиями не подтверждалось) 

№ 
з/п 

Группы 
животных 

Бонская конвенция Бернская конвенция Красная 
книга 

Республики 
Беларусь 

Прило-
жение I 

Прило- 
жение II 

Приложе- 
ние II 

Приложе-
ние III 

1 Амфибии   5 5  
2 Рептилии   1 4  
3 Птицы 1 67 109 52 26 
4 Млекопитающие  9 14 19 8 
 Всего: 1 76 129 80 34 
 
1. Нацыянальны атлас Беларусі / Комитет по земельным ресурсам, геодезии и 
картографии при совете Министров Респ. Беларусь ; редкол.: М. В. Мясникович и 
др. Минск : Минская печатная фабрика, 2002. 292 с. 2. Демянчик В. Т.,  
Михальчук Н. В., Самусевич В. П. Природа Брестчины на рубежах столетий.  
Брест : Издатель С.Б. Лавров, 2001. 170 с. 
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УДК 550.424:546.36:551.312.2 
 
Орлов О. О., к.б.н., с.н.с. (Державна установа «Інститут геохімії 
навколишнього середовища НАН України», м. Київ), Головко О. В., к.с.-
г.н., завідувач науково-дослідного сектору (Національний природний парк 
«Дермансько-Острозький», м. Остріг, Рівненська область) 
 

ОСОБЛИВОСТІ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ РІЗНИХ 
ВИДІВ ВОДИ БОЛІТ ТА ГІДРАВЛІЧНО ПОВ’ЯЗАНИХ З НИМИ 

ОБ’ЄКТІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 
 
Екосистеми боліт характеризуються рядом особливостей, які 

визначають специфіку геохімічних процесів. Болота – це перезволожені 
екотопи. Болотні води просочують нижні яруси рослинності, у великій 
кількості містяться у торфі (Гідрохімія…, 2002). Вода відіграє суттєву роль 
у геохімії боліт, у тому числі, міграції елементів живлення, а також 
радіонуклідів (Kudelsky et al., 1996). За розташуванням у певному елементі 
болотної екосистеми вода боліт поділяється на чотири типи (Кудельский, 
1995; Kudelsky al., 1996): імпрегнована, болотна (поверхнева), торфова 
(порова), дренажна (стокова). Вода міститься у значних кількостях у різних 
елементах екосистеми болота. За даними (Орлов, 2000), концентрація 137Cs в 
водах була на три порядки менше, ніж у рослинності, що зумовлено 
катіонообмінними властивостями торфів та активним поглинанням 137Cs 
рослинами. Причому поглинання 137Cs спостерігається не тільки у сфагнів 
(позакореневе), але й у судинних рослин (кореневе). Проведений 
порівняльний аналіз концентрації 137Cs в окремих типах води сфагнових 
боліт (Гідрохімія…, 2002) показав, що концентрація 137Cs в імпрегнованій 
воді в середньому була в 1900 разів меншою, ніж у живих частин сфагнів, у 
яких вона міститься, а концентрація 137Cs у торфовій воді – у 1700 разів 
меншою, ніж в очосі. Аналогічні результати були отримані і раніше (Орлов 
та ін., 1999). За даними цих досліджень, концентрація 137Cs була у 2 рази 
більшою в імпрегнованій воді в порівнянні з торфовою. Найменші 
показники спостерігалися у води поверхневої, в якій практично завжди був 
наявним виражений покрив з плаваючих форм сфагнових мохів.  

Вивчення розподілу 137Cs у торфовій (поровій) воді, болотних водах 
відкритої поверхневої системи і в дренажних (стокових) водах у межах 
верхового болотного масиву в Гомельській області (Кудельский, 1995) 
показало, що для дренажних вод максимальні концентрації 137Cs 
відмічаються в зимовий період. Виявлено, що характерною особливістю 
дренажних вод є низькі концентрації 137Cs у порівнянні з вмістом цього 
ізотопу у водах відкритого болота та в порових водах торфово-болотних 
ґрунтів. У літній період відсутній зв’язок між величиною стоку болотних 
вод і концентрацією в них радіонукліда. Взимку концентрація радіонукліда 
болотних вод знаходиться в оберненому лінійному зв’язку з величиною 
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стоку болотних вод (Кудельский, 1995). 
Дослідження особливостей радіоактивного забруднення різних видів 

води боліт нами проведені в 2005–2011 рр. на 15 постійних пробних площах 
(ППП) у Рівненському природному заповіднику (ППП 5рзбо, 6рзбо, 7рзбо, 
8рзбо, 9рзбо, 10 рзбо, 1-09, 40-19, 27/3, 8/20, 46/2), національному 
природному парку «Прип’ять-Стохід» (ППП 2П, 3П, 4П), Глиннівському л-
ві ДП «Рокитнівське ЛГ» (ППП 1-10). Пробні площі репрезентують 
евтрофні, мезотрофні та оліготрофні типи боліт. Закладання пробних площ 
здійснювали згідно загальноприйнятих методик (Полевая геоботаника, 
1959; Родин. и др., 1968; Алексахин и др., 1992). На ППП відбирали зразки 
різних видів води у 3-кратній повторності. Відібрані зразки аналізували в 
атестованій лабораторії радіаційної екології лісу Поліського філіалу 
УкрНДІЛГА на вміст 137Cs на багатоканальному спектроаналізаторі СЕГ-
005-АКП з сцинтиляційними детекторами БДЕГ-20-Р1 та БДЕГ-20-Р2. 

Аналіз концентрації 137Cs у різних видах води у досліджених болотних 
екосистемах показав, що досліджені типи боліт можуть бути згруповані за 
закономірностями розподілу концентрацій радіонукліда в болотних водах 
(табл. 1).  

Таблиця 1 
Концентрація 137Cs в різних видах води боліт 

№ ППП 
Питома активність 137Cs в різних видах води, Бк·л-1 

імпрегнована поверхнева торфова дренажна 
Мезотрофні болота 

ППП 27/3 4,93±0,40 1,96±0,16 1,73±0,10 - 
ППП 9рзбо 4,46±0,32 0,54±0,03 0,56±0,03 0,42±0,01 
ППП 1-09 17,00±1,50 26,30±3,10 14,40±1,20 - 

ППП 10рзбо 7,34±0,80 4,43±0,50 5,64±0,10 2,97±0,30 
Оліготрофні болота 

ППП 8/20 5,10±0,48 2,01±0,11 1,56±0,10 - 
ППП 46/2 4,14±0,28 1,26±0,10 1,14±0,04 - 

ППП 7рзбо 0,94±0,07 0,50±0,04 0,67±0,05 0,31±0,03 
ППП 8рзбо 1,37±0,09 0,6±0,03 0,83±0,05 - 
ППП 1-10 3,96±0,70 1,60 ±0,20 3,73±0,70 1,24±0,20 

ППП 40-19 7,00±0,40 3,00±0,20 1,00±0,10 - 
Евтрофні болота 

ППП 6рзбо - - 7,85±0,24 0,71±0,04 
ППП 5рзбо 0,51±0,03 0,92±0,04 3,06±0,21 0,62±0,02 

ППП 2П - 1,87±0,10 - 2,40±0,40 
ППП 3П - 2,56±0,5 - 4,16±0,2 
ППП 4П - 1,14±0,1 - 4,16±0,8 

 
Результати аналізу концентрації 137Cs у воді досліджених болотних 

екосистем дозволяють зробити загальний висновок, що в умовах їхнього 
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нормального обводнення вміст згаданого радіонукліда в різних типах води 
мезотрофних і оліготрофних боліт є подібним, що пов’язане з наявністю 
розвиненого сфагнового покриву та специфікою гідрохімічних і 
радіобіогеохімічних процесів у даних болотах. Як випливає з таблиці 1, на 
більшості пробних площ концентрація 137Cs у різних видах вод утворювала 
такий ранжований ряд: вода імпрегнована > вода торфова > вода поверхнева 
> вода дренажна (за наявності поблизу меліоративних каналів). Різниця 
вмісту радіонукліда у поверхневій та торфовій воді у більшості випадків 
невелика (1,1–1,4 рази). Найбільш істотна різниця (1,3–8,0 разів) у 
концентрації 137Cs спостерігалася між імпрегнованою та поровою 
(торфовою) водою, що зумовлене переважно значною радіобіогеохімічною 
активністю живих сфагнових мохів. Саме вони мають високу сорбційну 
ємність по відношенню до одновалентних катіонів К+ та 137Cs+, тому вода, 
яка утримується щільним ярусом сфагнів, збагачена згаданими катіонами. В 
той же час, поверхнева вода, значною мірою, очищується сфагнами від 
згаданих вище катіонів, саме ця вода згодом трансформується у торфову. 

Вміст 137Cs у дренажній воді в наявних поблизу деяких пробних площ 
меліоративних каналах є значно меншим, ніж в інших видах води. Різниця 
між вмістом радіонукліда в імпрегнованій та дренажній воді коливається від 
2,5 (ППП 10 рзбо) до 10 разів (ППП 9рзбо). Також слід наголосити на тому, 
що сфагнові мохи утримують радіонуклід разом із водою біогеохімічно в 
процесі своєї життєдіяльності, очищаючи тим самим поверхневу та, у значній 
мірі, торфову воду згаданих боліт від 137Cs. Таким чином, дренажна вода з 
цих болотних екосистем, яка потрапляє до меліоративних систем та згодом до 
гідрографічної мережі, є фактично очищеною від згаданого радіонукліда. 

З даного ряду досліджених боліт є винятки, зокрема виявлена інша 
закономірність у розподілі питомої активності радіонукліда в різних видах 
води на ППП 1-09, що представляє собою мезотрофне болото з домінуванням 
у трав’яному ярусі осоки пухнатоплодої та значно меншим, ніж на інших 
досліджених мезотрофних болотах, проективним покриттям сфагнового 
ярусу (25%). У даному випадку максимальні концентрації 137Cs відмічені у 
поверхневій воді (26,3 Бк·л-1), далі в порядку зниження вмісту радіонукліда 
йдуть імпрегнована (17 Бк·л-1) та торфова вода (14 Бк·л-1). Здатність судинних 
рослин поглинати та утримувати радіонуклід значно менша, ніж у сфагнових 
мохів, яким властиве позакореневе надходження 137Cs, тому імпрегнована 
вода, що міститься в ярусі рослинності на цьому болоті, має нижчі 
концентрації 137Cs, ніж поверхнева вода. 

Аналіз абсолютних значень концентрації 137Cs у поверхневій та 
торфовій воді має велике практичне значення, адже поверхнева вода при 
сполученні болотних масивів з гідрографічною мережею формує 
поверхневий стік радіонукліда, а торфова (порова) – підземний стік та 
живлення річок. Отримані нами дані демонструють, що рівні вмісту 
радіонукліда у воді боліт визначаються щільністю радіоактивного 
забруднення території в цілому. Найвищі концентрації 137Cs у воді відмічені у 
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Карасинському лісництві Рівненського природного заповідника (14 Бк·л-1 у 
торфовій воді, 17 Бк·л-1 в імпрегнованій та 26,3 Бк·л-1 у поверхневій воді на 
ППП 1-09), де були найвищі показники щільності забруднення – 299,7 кБк м-2 

(8,1 Кі·км-2) В той час, як на інших ППП цей показник знаходився у межах від 
29,6 кБк м-2 (0,8 Кі·км-2) на ППП 8/20 до 103,6 кБк м-2 (2,8 Кі·км-2) на ППП 
25рз, відповідно, концентрація 137Cs у поверхневих водах на досліджених 
оліготрофних болотах коливалася у межах 0,5–2,0 Бк·л-1; у воді торфовій – у 
діапазоні значень 0,7–3,7 Бк·л-1. Для мезотрофних боліт концентрація 137Cs у 
поверхневій воді знаходилась в межах 0,5–4,4 Бк·л-1, у торфовій воді – 0,6– 
5,6 Бк·л-1. Дані значення є критичними величинами для питної води 
(Допустимі рівні …, 2006).  

Окремо слід виділити пробні площі, які репрезентують евтрофні болота. 
Так, на ППП 5рзбо, що представляє собою березово-осокове угруповання, 
максимальна концентрація 137Cs відмічена у торфовій воді (3 Бк·л-1), а далі у 
порядку зменшення йдуть поверхнева вода (1 Бк·л-1), дренажна вода  
(0,6 Бк·л-1) та імпрегнована вода (0,5 Бк·л-1), що утримувалась ярусом 
судинних рослин, переважно – осокою пухнатоплодою. Особливо слід 
наголосити на тому, що у трьох останніх видах води концентрація згаданого 
радіонукліда була меншою, ніж передбачено показником для питного 
водопостачання. Аналогічно, у підсушеному вільшняку малиновому (ППП 
6рзбо) максимальна концентрація радіонукліда була в торфовій воді  
(8 Бк·л-1), у дренажній вона була на порядок  меншою (0,7 Бк·л-1). Таким 
чином, незважаючи на найбільший вміст радіонукліда у торфовій воді, при 
фільтрації її через шар торфу у дренажну воду (осушувальної мережі) 
надходить лише незначна частка активності 137Cs, тому стік радіонукліда з 
цих боліт до річкової системи є дуже незначним протягом вегетаційного 
періоду з нормальним зволоженням. Однак у долинних евтрофних болотах у 
весняний та осінній гідрологічні піки, а також під час високих літніх паводків 
відбувається скид частини радіонукліда з боліт у гідравлічно пов’язані з ними 
річки, причому за рахунок поверхневого, а частково – підземного стоку. 
Причиною останнього є нестійка, обмінна сорбція радіонукліда торфами, в 
складі яких переважає органічна речовина, а кількість мінерального 
дрібнозему є мізерною. Це підтверджується аналізами вмісту радіонукліда в 
різних видах води обводнених очеретяних та осокових евтрофних боліт 
заплав річок Прип’ять та Стохід (ППП 2П, 3П, 4П). Як видно з таблиці 1, на 
даних ППП у всіх випадках вміст 137Cs у дренажній воді був більшим, ніж у 
поверхневій. 

Таким чином, отримані результати демонструють, що для 
оліготрофних та мезотрофних боліт концентрація 137Cs у різних видах 
болотних вод утворювала такий ранжований ряд: вода імпрегнована > вода 
торфова > вода поверхнева > вода дренажна; для евтрофних боліт: вода 
торфова > вода поверхнева > вода дренажна > вода імпрегнована. Нами 
зроблено припущення, що болота можуть слугувати джерелами 
радіоактивного забруднення річок, які гідравлічно з ними сполучені. При 
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цьому протягом вегетації при середньому зволоженні боліт відбувається 
утримання радіонукліда компонентами болотних екосистем. Проте під час 
осіннього та весняного гідрологічних піків відбувається міграція 137Cs зі 
сфагнових боліт до гідравлічно пов’язаних із ними річок. 
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Беларуси, г. Брест), Демянчик М. Г. (Брестский государственный 
университет имени А.С. Пушкина, г. Брест) 
 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЗАКАЗНИКА ОСТРОВНОГО 
ЛЕСНОГО МАССИВА «БОЛЬШОЙ ЯМИНЕЦ»: ЖИВОТНЫЙ МИР 

 
С целью сохранения ценного природного комплекса среди обширных 

мелиорированных угодий в конце 1990-х годов был объявлен заказник 
«Большой Яминец». Заказник местного значения «Большой Яминец» 
расположен в Ивацевичском районе Брестской области Республики 
Беларусь. В статье приводятся современные данные по инвентаризации 
биологического разнообразия заказника по состоянию на 2021 год. 

Площадь заказника 81,64 га. Заказник представляет собой 
относительно хорошо сохранившийся массив среди обширных 
мелиорированных болот в западной части Белорусского Полесья. До начала 
21 столетия в заказнике размещался летний (полевой) стан крупного 
рогатого скота.  

Один из наиболее значимых элементов природной среды, подлежащий 
специальной охране, является животный мир. Согласно зоогеографическому 
районированию заказник «Большой Яминец» расположен в сочленении 
Западного и Цетральнополесского районов. 

На территории заказника «Большой Яминец», принимая во внимание 
его сравнительно небольшую площадь, выявлено богатое видовое 
сообщество наземных позвоночных животных: 166 видов. По результатам 
учетов и экспертным оценкам в 2021 г. число видов, регулярно обитающих 
в заказнике составляет: земноводные – 9 видов, рептилии – 6 видов, птиц – 
106 видов, млекопитающие – 43 вида. 

Среди беспозвоночных фоновыми группами являются чешуекрылые, 
жесткокрылые, двукрылые. Ввиду произрастания полноценных 
приспевающих и спелых древостоев, обилия разнообразных микростаций, 
беспозвоночные представлены достаточно богатым числом видов. 
Отмечены ряд видов из групп ночных чешуекрылых, жесткокрылых, 
пауков, обычно характерных для заповедных лесов южной части Беларуси. 
Разнообразна энтомофауна, арахно- и акарофауна луговых угодий. 

Класс Рыбы представлен 1 видом – карасем серебряным. 
Класс Земноводные представлен 9-ю видами. По численности 

доминирует лягушка остромордая. Необходимо отметить резкое снижение 
численности земноводных в последние годы. 

Среди класса Пресмыкающиеся выявлены все 3 вида ящериц, 
известных для территории Беларуси – веретеница ломкая, ящерицы прыткая 
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и живородящая, а также отмечены гадюка обыкновенная и уж 
обыкновенный. 

Среди позвоночных животных наибольшим многообразием 
выделяются птицы. Здесь зарегистрировано 106 видов птиц. С большой 
долей вероятности можно предполагать обитание еще 35–40 видов. По 
численности и видовому составу среди птиц заказника преобладают 
Воробьинообразные. Наиболее многочисленны представители дроздовых, 
славковых и вьюрковых. В заказнике гнездятся или обитают крупные виды 
птиц, которые характерны для больших лесных массивов: филин, серая 
неясыть, канюк, черный аист. Филин и канюк обыкновенный в гнездовой 
период появились в заказнике сравнительно недавно, благодаря отсутствию 
людей, техники и других факторов беспокойства. Основную часть видового 
состава орнитофауны представляют древесно-кустарниковые птицы. На 
гнездовании встречаются и некоторые представители водно-болотных и 
луговых птиц: кряква, овсянка обыкновенная, луговой чекан. Относительная 
удаленность от населенных пунктов обусловила практически полное 
отсутствие синантропных видов птиц, млекопитающих и земноводных. 

Согласно недавно разработанной классификации тетрапод в 
отношении синантропности в Белорусском Полесье выделено 60 видов-
синантропов (Демянчик, Никифоров, 2019). По сравнению с предыдущим 
туром обследований в 2008 г. на территории заказника исчезли в качестве 
размножающихся следующие виды синантропных тетрапод: еж белогрудый, 
хорь черный, крыса серая, трясогузка белая, коноплянка, щегол 
черноголовый, зеленушка обыкновенная. 

Таким образом заказник представляет собой оптимальный 
ландшафтный комплекс для мониторинга фауны в отношении процессов 
синантропизации и десинантропизации. 

Сравнительно разнообразны и млекопитающие: 43 видов. Фоновую 
группу составляют грызуны и насекомоядные. По численности доминируют 
рыжая полевка, обыкновенная бурозубка, полевка-экономка. Среди хищных 
основные представители: лиса, ласка, лесная куница. Среди копытных на 
территории заказника довольно часто встречается косуля. В последнее 
десятилетие здесь сформировалась устойчивая группировка полевого 
экотипа косули. Лось и кабан регулярно посещают заказник осенью и 
зимой. 

В заказнике обитают редкие охраняемые виды животных, включенные 
в Красную книгу Республики Беларусь.  

1) Навозник весенний Geotrupes vernalis L. 
Местообитание 3,35 км юго-западнее деревни Турная, квартал 94, 

выдел 10 Калининского лесничества Государственного лесохозяйственного 
учреждения «Телеханский лесхоз». Сосновый лес. Более 15 особей на 
площади 0,5 га. Одиночные особи по всему выделу. Состояние 
удовлетворительное. 

2) Кордулегастер кольчатый Cordulegaster boltonii L. 
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Местообитание 3,15 км юго-западнее деревни Турная, квартал 94, 
выдел 1 Калининского лесничества Государственного лесохозяйственного 
учреждения «Телеханский лесхоз». Сосновый лес. Более 5 особей на 
площади 4 га. Одиночные особи по всему выделу. Состояние 
удовлетворительное. 

3) Чеглок Falco subbuteo L. 
Местообитание 3,2 км юго-западнее деревни Турная, квартал 94, 

выдел 4 Калининского лесничества Государственного лесохозяйственного 
учреждения «Телеханский лесхоз». Сосновый лес. Одна гнездящаяся пара, 
на площади 10 га. Одиночные особи по всему выделу после разлета 
молодняка. Состояние удовлетворительное. 

Особо ценным фаунистическим сообществом следует считать весь 
видовой комплекс лесной фауны, учитывая островной характер его 
расположения (среди обширных безлесных пространств). 

Следует подчеркнуть принципиально важное природоохранное 
значение заказника в качестве ремизного (защитного) комплекса для многих 
ценных видов фауны. Непосредственно на территории заказника находят 
благоприятные условия для отдыха и кормления ряд видов диких 
млекопитающих и птиц из числа транзитных и местных мигрантов. Кроме 
того, лесной массив служит визуальным и ветрозащитным барьером для 
осторожных или чувствительных к порывистому ветру птиц. В полосе 0,01–
0,2 км от заказника концентрируются особи большой белой цапли, серого 
журавля, дупеля, коростеля (включены в Красную книгу Республики 
Беларусь). 

В этой же полосе регулярно задерживаются мигрирующие стаи 
ржанкообразных птиц.  

Ряд видов животных имеет различный общеевропейский охраняемый 
статус, согласно конвенции СИТЕС и др. 

Среди позвоночных животных, включенных в Красную книгу 
Республики Беларусь отмечены на кормовых и перелетных миграциях 
следующие виды: 

1. Жужелица фиолетовая Carabus violaceus; 
2. Выпь большая Botaurus stellaris;  
3. Подорлик большой Clanga clanga; 
4. Подорлик малый Clanga pomarina; 
5. Зимородок обыкновенный Alcedo atthis; 
6. Аист чёрный Ciconia nigra; 
7. Филин Bubo bubo; 
8. Горностай Mustela erminea; 
9. Соня орешниковая Muscardinus avellanarius и др.  

Структура размножающихся и мигрирующих наземных позвоночных 
животных заказника «Большой Яминец», относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и (или) к видам, 
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подпадающим под действие международных договоров Республики 
Беларусь приводится в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Размножающиеся и мигрирующие наземные позвоночные животные 
заказника «Большой Яминец», относящихся к видам, включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь, и (или) к видам, подпадающим под 
действие международных договоров Республики Беларусь по данным 2021 

г. 

№ 
з/п 

Группы 
живот-

ных 

Боннская 
конвенция 

Бернская конвенция 
Красная 

книга 
Республики 

Беларусь 
Прило-
жение I 

Прило-
жение II 

Прило-
жение II 

Прило-
жение III 

1 Беспоз-
воночные 

    
2 

2 Рыбы      
3 Амфибии   4 5  
4 Рептилии   2 4 1 
5 Птицы 1 37 83 18 13 
6 Млекопи-

тающие 
 8 12 16 7 

 Всего: 1 45 101 43 21 
 
Сравнение результатов исследований 2008 г. и литературных данных 

показало по-прежнему существенную значимость заказника «Большой 
Яминец» для сохранения биологического разнообразия животного мира 
западной части Белорусского Полесья (Особо охраняемые природные 
территории Брестской области, 1997). 

В научном отношении «Большой Яминец» представляет собой 
модельную территорию для мониторинга синантропизации и 
десинантропизации фауны Белорусского Полесья. 

 
1. Демянчик В. В., Никифоров М. Е. Изменения синантропного населения 
наземных позвоночных животных селитебных территорий юго-запада Беларуси за 
столетний период. Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. Біял. навук. 
2018. Т. 63. № 3. С. 286–297. 2. Нацыянальны атлас Беларусі / Комитет по 
земельным ресурсам, геодезии и картографии при совете Министров Респ. 
Беларусь ; редкол.: М. В. Мясникович и др. Минск : Минская печатная фабрика, 
2002. 292 с. 3. Демянчик В. Т., Михальчук Н. В., Самусевич В. П. Природа 
Брестчины на рубежах столетий. Брест : Издатель С.Б. Лавров, 2001. 170 с. 
4. Особо охраняемые природные территории Брестской области / под ред. Н. В. 
Михальчук, В. Т. Демянчик, А. В. Грибко. Брест, 1997. 164 с. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

УДК 332.3.:631.1 
 
Прокопенко Н. І., ст. викладач, Бугаєнко І. В., магістр спец. Геодезія та 
землеустрій (Сумський національний аграрний університет, м. Суми) 
 

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В 

РИНКОВИХ УМОВАХ 
 

Зростаюча потреба в продуктах харчування, тим більше в екологічно 
чистих продуктах, вимагає особливої уваги людини до якості земельних 
ресурсів. Збільшення кількості порушених земель, а також забруднених 
нафтопродуктами і важкими металами, радіоактивними елементами 
вимагають нових підходів до землекористування. У зв’язку з цим необхідна 
розробка критеріїв еколого-економічної оцінки земель та вивчення 
ефективності землекористування (Береговий, 2011). В даний час неможливо 
ігнорувати екологічний фактор при оцінці землі і нерухомості, плануванні 
землекористування, виборі варіантів розвитку території, проведенні аналізу 
найбільш ефективного використання землі. Основна складова обліку 
екологічних чинників при оцінці землі – вартісна оцінка негативних 
соціально-економічних наслідків забруднення навколишнього середовища – 
екологічних збитків. 

Надмірна інтенсифікація сільського господарства зумовила низку 
проблем. Так із переходом галузі рослинництва на інтенсивний процес 
хімізації спостерігається помітний вплив на навколишнє природне 
середовище, зокрема на екологічний стан ґрунтів та рівень їхнього 
забруднення різними токсикантами, що в свою чергу ставлять під загрозу 
виробництво високоякісної рослинницької продукції, а отже і здоров’я 
населення.  

За статистикою: в Україні майже 72% земельних ресурсів знаходиться 
в користуванні, коли допустима норма складає 60–65% загальної площі, 
розораність земель досягла 58% (допустима норма 40%); аграрне 
виробництво, як результат діяльності людини, здійснює понад 10% викидів 
парникових газів; фактично підпадають під антропогенний вплив 
(виснаження і деградацію) від наслідків функціонування потужних 
агропромислових комплексів усі поверхневі і більша частина підземних вод; 
назріває незворотність проблеми зменшення біорізноманіття (Степенко, 
2013). 

При веденні сільськогосподарського виробництва виникають наступні 
екологічні проблеми і протиріччя. В першу чергу, слід виділити, екологічні 
проблеми, що пов’язані з сільськогосподарським землекористуванням: 
зниження вмісту гумусу в ґрунтах, погіршення стану водних ресурсів і 
атмосфери; зниження якості аграрної продукції та вміст у ній токсикантів; 
негативні перетворювання поверхонь ґрунтів і ландшафтів, зміна 
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кліматичних умов, різке скорочення видів рослинних і тваринних ресурсів; 
уповільнення процесів саморегуляції та саморозвитку екосистем; зміни в 
генетичному коді живих організмів екосистеми. Всі ці фактори призводять 
до негативних наслідків на життєдіяльність людини, порушуючи її 
нормальний психічний стан, працездатність, скорочуючи тривалість життя. 
Тобто, екологічні порушення спричиняють економічні втрати, пов’язані зі 
зменшенням продуктивності угідь, із додатковими затратами на збереження 
аграрної продукції, родючості ґрунтів, їхню обробку; очистку повітря, води; 
збереження здоров’я населення. Спостерігаються витрати, зумовлені 
передчасним зносом будівель та споруд через причини дії корозії, через 
забруднене повітря і води (Русан, 2009).  

Наразі екологічні проблеми не можуть мати антиінтернаціональний 
характер: внесення добрив, меліорантів, зараження важкими металами, 
отрутохімікати в ґрунтових водах мають свій вплив на великі території. 
Недопустимий хімічний і біохімічний склад продукції рослинництва при 
реалізації її по різним регіонам світу погіршує екологічну ситуацію на 
територіях, де ця продукція споживається. Переміщення в атмосферу з 
сільськогосподарських угідь вуглекислого газу, неокислених сполук азоту, 
сірководню, аміаку, метану, ацетилену не мають меж. Перетворення при 
оранці земель, утворення кисню, зміна мікроклімату, розвиток водної та 
вітрової ерозій, осушення та зрошення фіксуються змінами 
біопродуктивності не тільки в одному окремо взятому регіоні, а й мають 
глобальні наслідки (Грінчук, 2013). 

Отже можемо сформувати наступний висновок: екологізація аграрного 
комплексу є керованим процесом, який передбачає послідовне 
впровадження заходів технічного, технологічного, економічного, 
управлінського, організаційного, інноваційного та іншого спрямування для 
формування сталої соціо-еколого-виробничої системи в сільському 
господарстві, яку супроводжує раціональне природокористування, 
зберігаючи та покращуючи якість довкілля на локальному, регіональному та 
глобальному рівнях. 

 
1. Береговий В. К. Екологічні проблеми використання земель у сільському 
господарстві України. Агросвіт. 2011. № 13–14. С. 25–28. 2. Гринчук Ю. С. 
Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів. Агросвіт. 2013. 
№ 10. С. 7–9. 3. Економіка раціонального сільськогосподарського 
землекористування : монографія / за ред. В. М. Русан. Київ : ННЦ ІАЕ, 2009. 200 с. 
4. Степенко О. В. Екологічні основи раціонального використання земель 
сільськогосподарського призначення. Економіка природокористування і охорони 

довкілля. 2013. С. 146–153.  
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УДК 541.18  
  

Сыздыкова М. Н., докторант (Южно-Казахстанский Университет                  
им. М. Ауэзова, г. Шымкент, Республика Казахстан), Исаева А. У., д.б.н., 
профессор, директор НИИ экологии и биологии (Шымкентский 
Университет, г. Шымкент, Республика Казахстан)  
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА В 

КАЧЕСТВЕ КОАГУЛЯНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Образование значительных количеств сточных вод в республике 
Казахстан, загрязнённых различными моющими средствам, повышение 
требований к качеству очищенных сточных вод обусловливают применение 
разнообразных методов их очистки. Синтетические поверхностно-активные 
вещества (СПАВ) представляют собой обширную группу соединений, 
различных по своей структуре, относящихся к разным классам. Эти 
вещества способны адсорбироваться на поверхности раздела фаз и 
понижать вследствие этого поверхностную энергию (поверхностное 
натяжение). В зависимости от свойств, проявляемых СПАВ при 
растворении в воде, их делят на анионактивные вещества (активной частью 
является анион), катионактивные (активной частью молекул является 
катион), амфолитные и неионогенные, которые совсем не ионизируются 
(Bhairi and Mohan, 2007). 

Основным источником, СПАВ, являются моющие средства 
(детергенты) – вещества, усиливающие моющее действие воды. Первыми 
детергентами были мыла, полученные из встречающихся в природе 
веществ. Но сейчас под детергентами обычно понимают синтетические 
вещества, по моющему действию сходные с мылом.  

Очистка сточных вод коагуляцией, где рассматривается 
эффективность таких коагулянтов, осуществляется сернокислым 
алюминием или железом (Sumann et. al., 2017), проведена исследовательская 
работа по оценке эффективности химической коагуляции с последующим 
усовершенствованным процессом окисления для предварительной 
обработки сточных вод молочной промышленности. Было отобрано и 
проанализировано 3 образца сточных вод, которые охарактеризованы по 
некоторым физико-химическим параметрам для проверки их потенциала 
загрязнения. Было установлено, что эффективность удаления ХПК после 
нанесения FeCl3 / извести составила 94,2%, в то время как для FeCl3 / 
полиакриламида – 70%. Оптимальными условиями реакции Фентона были 
30 мл/л Н2О2 и рН 7,35, что обеспечивало 95% удаления ХПК. Сделан 
вывод, что при использовании процесса окисления Фентона после 
коагуляции FeCl3 известью было обнаружено небольшое улучшение 
удаления ХПК из сточных вод молочного производства. Эффективность 
коагуляции была показана и для очистки нефтесодержащих сточных вод 
(Altaher et al., 2011). Исследовано влияние различных факторов на процессы 
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коагуляции и флоккуляции как температура, соотношение различных 
параметров, время экспозиции и т.д. (Wang et al., 2007, Azli et al., 2020). 

При биохимической очистке удаление детергентов происходит 
преимущественно за счет биохимического распада этих веществ. При этом, 
часть вещества сорбируется активным илом и выводится из сооружения при 
сбросе избыточного активного ила и выносимыми с очищенной жидкостью 
взвешенными веществами. В присутствии детергентов наблюдается 
образование пены в аэротенках и на выпуске в водоем очищенных сточных 
вод. В промышленных и городских очистных сооружениях для очистки 
сточных вод широко применяются известные методы, согласно которым для 
очистки сточных вод используются биофильтры первой и второй ступени, 
введение источника сульфид ионов в виде солей сероводородной кислоты и 
для очистки от неорганических соединений, поступающих в аэротенк 
(Khongnakorn et al., 2007; Kamble and Pandit, 2020).  

В качестве альтернативы эффективно использование 
биотехнологических методов очистки. Так, культуральную жидкость 
бактерий Thiobacillus ferrooxidans можно использовать как биокоагулянт 
для очистки сточных вод предприятий от ионов металлов и некоторых 
органических загрязнителей (Issayeva et al., 2011). Тионовые бактерии 
Thiobacillus ferrooxidans окисляют в кислых условиях среды двухвалентное 
железо в трехвалентное. В благоприятных условиях скорость 
бактериального окисления железа в 200–500 тысяч раз выше, чем в условиях 
химического контроля. С другой стороны, на территории юга Казахстана 
расположено месторождение бентонита, которые может быть 
перспективным сорбентом для очистки сточных вод, содержащих 
синтетические моющие средства. 

В этой связи, целью данного исследования было использование 
трехвалентного железа, полученного бактериально-химическим путем и 
бентонита для снижения ХПК в сточных водах, содержащих детергенты. 

Объекты исследования. Объектом исследования были сточные воды, 
поступающие с Теплоэнергоцентра 3 на локальные очистные сооружения 
ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», расположенные в г. Шымкент.  

Изолирование и культивирование тионовых бактерий. В 
исследованиях был использован штамм Acidithiobacillus ferrooxidans БИТ 1, 
который получен из рудных вод одного из месторождений Южного 
Казахстана. Штамм тионовых бактерий Acidithiobacillus ferrooxidans БИТ 1 
выращивается на питательной среде Сильвермана-Люндгрена, которая 
включает, г/л: (NH4)2SO4 – 2,0; К2НРО4 – 1,0; MgSO4 – 0,5; NaCl – 0,2; 
FeSO4×7Н2О – 44,2; рН среды доводили до 1,0 с помощью H2SO4. Бактерии, 
необходимые для биологического выщелачивания, иноккулировали на 
селективную питательную среду в термостате марки № ТС-1/80 СПУ ТУ 
9452-002-00141798-97. Процесс культивирования непрерывно аэрировался. 
При приготовлении питательной среды использовалась шкала марки 
«Скаут-Про», а для стерилизации использовался автоклав марки SPGA-100-
I-HHW. Культивирование микроорганизмов проводили при 25° С в течение 
7 дней. 
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Штамм A. ferrooxidans БИТ 1 – это мелкие грамотрицательные 
палочковидные клетки с одним полярным жгутиком, не образуют спор, 
большинство строгие аэробы. Отдельные виды растут при рН от 0,5 до 9,0. 
Оптимальная температура для роста около 28+30° С. Содержание Г+Ц в 
ДНК колеблется в пределах 48–68 мол.%, титр бактерий 108–107кл/мл. При 
развитии бактерий жидкая среда, сначала прозрачная, потом приобретает 
янтарный оттенок, переходящий в красно коричневый от образования 
окисного железа. Колонии на твердых средах мелкие (от 1,0 до 1,5 мм в 
диаметре), округлые, гладкие с отложениями окислов железа. На жидкой 
среде с серой образует равномерную муть, а рН среды снижается до 1,0–1,5. 
На твёрдых средах с серой образует мелкие колонии (от 1,0 до 2,0 мм в 
диаметре).  

Заключение. В результате проведенных исследований установлено, 
что для очистки сточных вод, содержащих детергенты с высоким 
содержанием ХПК и низкими показателями БПК, для предварительной 
очистки можно использовать процесс коагуляции. При этом установлена 
перспективность применения Fe2(SO4)3, полученного бактериально-
химическим путем с помощью тионовых бактерий Acidithiobacillus 
ferrooxidans БИТ 1. Было установлено, что самая высокая степень снижения 
ХПК – 88,1±7,9% в сточных водах отмечена в вариации, когда 
бактериально-химическое трехвалентное железо в количестве 1,75 г/л 
используется в сочетании с введением 600,0 мг/л бентонита. При этом 
использование бентонита оправдано не только эффективностью очистки, но 
и экономической целесообразностью. 
 
1. Bhairi S. M, Mohan C. Detergents: A guide to the properties and uses of detergents in 
biological systems. In: EMD Biosciences. 20–21 November 2007. San Diego, CA. P. 43. 
2. Farizoglu B, Uzuner S. The investigation of dairy industry wastewater treatment in a biological 
high performance membrane system. Biochemical Engineering Journal. 2011. 10. P. 1016–1021. 
3. Slavov A. K. Wastewaters general characteristics and treatment possibilities. Food Technology 

and Biotechnology. 2017. 10. P. 17113–17120. 4. Suman A. T, Ahmad K. Dairy wastewater 
treatment using water treatment sludge as coagulant: a novel treatment approach. Environ. Dev. 

Sustain. 2017. 10. P. 100–113. 5. Gu L. Y, Wang N, Zhu D, Zhang S, Huang H, Yuan Z, Wang 
M. Preparation of sewage sludge based activated carbon by using fenton’s reagent and their use in 
2-naphthol adsorption. Bioresour. Technol. 2013. 146. P. 779–784. 6. Altaher, Hossam, Qada, 
Emad, Omar, Waid. Pretreatment of wastewater streams from petroleum/petrochemical industries 
using coagulation. Advances in Chemical Engineering and Science. 2011. 01. P. 245–251. 
7. Wang J, Chen Y, Ge XW, Yu HQ. Optimization of coagulation-flocculation process for a 
paper-recycling wastewater treatment using response surface methodology. Physicochemical and 

Engineering Aspects. 2007. 10. P. 1016–1023. 8. Khongnakorn W., Wisniewski C., Pottier L., 
Vachoud L. Physical properties of activated sludge in a submerged membrane bioreactor and 
relation with membrane fouling. In:  Purif. Tech. 20–21 September 2007. Poland. P. 125–131. 
9. Kamble P, Pandit A. Significant study of effect of aeration intensities on membrane bioreactor 
performance. International Journal of Scientific and Research Publications. 202. 11. P. 203–209. 
10. Issayeva A. U., Bishimbayev V. K., Uspabayeva A. A., Taskarayeva A. A., Bishimbayev K. V. 
Method for biological wastewater treatment. Innovation Patent. № 24863, publ. 15.11.2011. 
№ 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

УДК 502.35 
 
Шершун М. Х., д.е.н., головний науковий співробітник (Інститут 
агроекології та природокористування НААН, м. Київ), Берташ Б. М., к.е.н., 
доцент кафедри менеджменту, Микитин Т. М., к.т.н., завідувач кафедри 
менеджменту (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне) 
 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ДОВКІЛЛЯМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД НА ОСНОВІ МЕНЕДЖМЕНТ-ПЛАНІВ 

 
Демократія не може обійтися без місцевого самоврядування, якого за 

часів радянської влади не було. Муніципалітети у формі сільських, селищних, 
міських рад хоча і формально існували, були частиною єдиної партійно-
державної влади з відсутністю безпосередньо місцевого самоврядування і 
вирішенням більшості питань місцевого рівня з медицини, освіти, 
адміністративних, комунальних, соціальних послуг лише за вказівкою «згори». 

Але люди можуть впливати на якість цих послуг лише тоді, коли 
відповідальні за їх надання знаходяться близько. Найближчою до людей владою 
є органи місцевого самоврядування: сільські, селищні міські ради та їхні 
виконкоми. Отже саме вони повинні мати широкі повноваження і достатньо 
коштів, щоб бути спроможними вирішувати усі місцеві питання і нести за це 
відповідальність. Для цього в Україні відбувається децентралізація – передача 
повноважень та фінансів від державної влади якнайближче до людей – органам 
місцевого самоврядування за принципами субсидіарності, коли всі рішення 
приймаються на самому низькому рівні, на якому можливо їх реалізувати, та 
партнерства і програмування, коли підґрунтям для отримання підтримки є 
планування в рамках прийнятих критеріїв надання допомоги. Це забезпечує 
створення належної ресурсної бази для здійснення повноважень місцевого 
самоврядування, а також сприяє прискоренню реформ у сфері охо-рони 
здоров’я, освіти, культури, соціальних послуг, енергоефективності, охорони 
довкілля та інших секторах (Навіщо децентралізація? …). 

Останнє здійснюється через реалізацію стратегій розвитку громад, які 
розробляються самими громадами за участю всіх зацікавлених сторін. 

На сьогодні в Рівненській області 64 територіальні громади, в яких роз-
роблені і реалізовувалися та реалізуються 17 стратегій їх розвитку, зміст яких 
включає соціально-економічний аналіз громади, визначені стратегічні, 
операційні цілі та завдання для їх вирішення, проекти середньострокового 
плану реалізації стратегії. Аналіз їх змісту показав, що в соціально-економічних 
аналізах громад недостатньо уваги приділяється питанням охорони 
навколишнього природного середовища. Вирішення проблем охорони довкілля 
та раціонального використання природних ресурсів практично не зустрічаються 
як стратегічні цілі громад, рідко представлені як операційні цілі вирішення 
певних стратегічних цілей та навіть як завдання для вирішення окремих 
операційних цілей, відповідно питання охорони атмосферного повітря, водних, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

земельних ресурсів, надр, рослинного та тваринного світу, природно-заповідних 
територій та об’єктів, збирання та видалення твердих побутових відходів рідко 
представлені на рівні проектів середньострокових планів реалізації стратегій 
розвитку громад. 

Причиною цьому є недостатнє усвідомлення населенням громад 
важливості питань охорони довкілля, відсутність серед робочих груп з розробки 
стратегій розвитку громад відповідних фахівців, незацікавленість бізнесу в 
інвестуванні в охорону навколишнього природного середовища. 

Однак відсутність природоохоронної проблематики в стратегіях розви-тку 
громад зовсім не означає відсутність екологічних проблем на їх територіях. 
Звичайно, немає необхідності вишукувати проблеми там, де їх нема, але і не 
можна їх ігнорувати, якщо вони є. Найефективніше вирішувати екологічні 
проблеми територіальних громад буде через стратегії розвитку громад. 

З’ясування наявності екологічних проблем та ще більше – необхідності їх 
вирішення через включення в стратегії розвитку громад, повинне вирішуватися 
на стадії соціально-економічного аналізу громади при розробці стратегії її 
розвитку, що можливо через обов’язкове включення аналізу екологічної 
ситуації на території громади до її соціально-економічного аналізу.  

Але як же вирішити екологічні проблеми громади, коли з тих чи інших 
причин вони не ввійшли ні в стратегічні цілі громади, ні в операційні цілі з 
реалізації стратегічних цілей, ні в завдання з вирішення операційних цілей, ні 
навіть в проекти з реалізації середньострокових планів стратегій їх розвитку. 

Варіантів вирішення два: перший – внести зміни до стратегії розвитку 
громади за тою самою процедурою, що і розробка самої стратегії. Другий –  
розробити окремий документ з вирішення екологічних проблем громади, як, 
наприклад, стратегію охорони навколишнього природного середовища громади 
чи програму охорони довкілля та використання природних ресурсів 
територіальної громади, які розроблялися і раніше, і розробляються нині. 
Наприклад, в цьому році закінчується термін реалізації обласної програми 
охорони навколишнього природного середовища на 2017–2021 роки у 
Рівненській області. Для Смизької селищної та Немовицької сільської 
територіальних громад розроблені стратегії охорони здоров’я. 

Цікавим видається запозичити європейський досвід управління та 
охороною навколишнім природним середовищем та використанням природних 
ресурсів, що стосується об’єктів Смарагдової мережі. 

Смарагдова мережа (Emerald Network) – це мережа, що включає території 
особливого природоохоронного інтересу (Areas of Special Conservation Interest). 
Мережа «Емеральд» проектується в державах-сторонах Конвенції про охорону 
дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернської 
конвенції) (всього 26 держав). У країнах Європейського Союзу (ЄС) на 
виконання Бернської конвенції створюється мережа «Natura 2000», яка 
проектується за аналогічними принципами, що і мережа „Емеральд”, але 
використовує юридичні і фінансові інструменти ЄС. Створення мережі 
Смарагдової мережі в Україні, як частини всеєвропейської екологічної мережі, 
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впроваджується в рамках виконання положень ратифікoваної Україною 
Бернської конвенції. Створення мережі „Емеральд” важливе також в контексті 
євроінтеграції і є фактично підготовкою України до переходу на європейське 
екологічне законодавство (Території…, 2019). 

Цікавість досвіду управління цією мережею як досвіду управління охо-
роною довкіллям громади полягає в тому, що об’єктами Смарагдової мережі не 
обов’язково мають бути об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) або інші 
об’єкти, що мають певний законодавчо закріплений природоохоронний статус. 
Ними можуть бути території, які такого статусу не мають, але відповідають 
одному або декільком з наступних критеріїв: a)значно сприяють виживанню 
видів, що знаходяться під загрозою зникнення, ендемічних видів або будь-яких 
видів, що перелічені в додатках I і II Бернської конвенції; b)підтримують значну 
кількість видів на території з високим видовим різноманіттям або важливі 
популяції одного або декількох видів; c)містять важливий та/або 
репрезентативний приклад типів оселищ, що знаходяться під загрозою 
зникнення; d)містять видатний приклад конкретного типу оселища або мозаїки 
різних типів оселищ; e) є важливим місцем для одного або декількох мігруючих 
видів; f)іншим способом істотно сприяють досягненню цілей Бернської 
конвенції (Території…, 2019). 

Для забезпечення збереження виконання цих критеріїв для смарагдових 
об’єктів розробляються менеджмент-плани, які передбачають відповідні заходи, 
які мають впроваджуватися органами місцевого самоврядування, на території 
яких розташовані смарагдові об’єкти. 

Так, у 2021 р. для Нобельського національного природно парку, який 
розташований на території Зарічненської та Локницької територіальних гро-мад 
Вараського району Рівненської області, і входить до об’єкту Смарагдової 
мережі UA0000168 «Stokhіd – Nobel», в межах транскордонного українсько-
білоруського проекту «Полісся – дика природа без кордонів: збереження одного 
із найбільших природних регіонів Європи», впроваджуваного в Україні 
Українським товариством охорони птахів за підтримки фундації «Аркадія – 
благодійний фонд Лізбет Раузин та Пітера Болдвіна» через програму вразливих 
ландшафтів Endangered Lanscapes Programme, розроблений менеджмент-план як 
для об’єкта Смарагдової мережі. 

Методика розробки і вимоги до менеджмент-планів для об’єктів 
Смарагдової мережі цікава для використання для розробки заходів з охорони 
навколишнього природного середовища та раціонального використання 
природних ресурсів територіальних громад тому, що і у випадку об’єкта 
Смарагдової мережі, і у випадку територіальної громади розробляється 
менеджмент-план управління територією з метою збереження та покращення 
певних показників якості довкілля, що для об’єкта Смарагдової мережі 
забезпечують виконання зазначених вище критеріїв Бернської конвенції, а для 
території громади взагалі – визначених громадою та законодавчо-
нормативними вимогами критеріїв, що забезпечують якісний стан довкілля 
громади. 
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Менеджмент-плани об’єктів Смарагдової мережі як зразки для стратегій 
охорони навколишнього природного середовища територіальних громад цікаві 
ще тим, що вони у випадках розташування об’єктів Смарагдової мережі на 
територіях декількох адміністративних одиниць передбачають заходи 
забезпечення виконання критеріїв Бернської конвенції органами місцевого 
самоврядування кожної з них. 

А екологічні проблеми не підлягають чіткому розмежуванню по 
адміністративних межах, і заходи з їх вирішення переважно зачіпають інтереси 
сусідніх територіальних громад. Саме тому менеджмент-план охорони 
навколишнього природного середовища та раціонального використання 
природних ресурсів територіальної громади може бути документом державного 
планування органів місцевого самоврядування, що враховуватиме як вимоги 
чинного законодавства до охорони навколишнього природного середовища 
взагалі, так і вимоги безпосередньо територіальної громади, що стосуються 
показників якості життя, таким чином, щоб не здійснювати негативний вплив на 
довкілля сусідніх територіальних громад та забезпечити територіальну громаду 
від негативного впливу на довкілля діяльності в сусідніх територіальних 
громадах. Особливо це актуально для територіальних громад, на територіях 
яких розташовані значні за площею об’єкти Смарагдової мережі, природно-
заповідні об'єкти, як наприклад Рівненський природний заповідник, який є 
об’єктом Смарагдової мережі UA0000023 «Rivnenskyi Nature Reserve» і 
розташований на територіях Старосільської, Березівської, Миляцької сільських 
територіальних громад, Рокитнівської і Клесівської селищних територіальних 
громад та Вараської міської територіальної громади. Проектований 
національний природний парк «Пуща Радзівіла», територія якого частково 
розташована на території об’єкта Смарагдової мережі UA0000339 «Poznan–
Blazhove» та Старосільської і Березівської сільських територіальних громад та 
Рокитнівської селищної територіальної громади. Національний природний парк 
«Дермансько-Острозький», який є об’єктом Смарагдової мережі UA0000102 
«Dermansko-Ostrozkyi National Nature Park» і розташований на територіях 
Острозької міської та Мізоцької селищної територіальних громад. 

Також актуальна розробка менеджмент-планів охорони довкілля та ра-
ціонального використання природних ресурсів для територіальних громад, на 
територіях яких розташовані регіональні ландшафтні парки «Прип’ять – 
Стохід» (Зарічненська селищна та Локницька сільська), «Надслучанський» 
(Соснівська селищна) та «Дермансько-Мостівський» (Мізоцька селищна гро-
мада). 

 
1. Навіщо децентралізація?. URL: https://decentralization.gov.ua/about. (дата 
звернення: 12.11.2021). 2. Території, що пропонуються до включення у мережу 
Емеральд (Смарагдову мережу) України («тіньовий список», частина 2) / кол. авт. ; 
під ред. К. А. Борисенко, А. А. Куземко. Київ : «LAT & K», 2019. 234 с. 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 
 

УДК 502.4 
 
Верцеха О. М., директор, Головко О. В., к.с.-г.н., завідувач науково-
дослідного сектору (Національний природний парк «Дермансько-
Острозький», м. Остріг, Рівненська область), Якушенко Д. М., к.б.н., 
ад’юнкт (Університет Зеленогурський, м. Зелена Гура, Республіка Польща) 
 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ДЕРМАНСЬКО-ОСТРОЗЬКИЙ» 

 
Ефективне функціонування об’єктів природно-заповідного фонду 

різних категорій можливе лише за наявності достатньої площі об’єкта, яка 
забезпечить збереження та охорону природних комплексів того або іншого 
регіону. Це надзвичайно актуально для південної частини Рівненської 
області, природні ландшафти якої значно трансформовані, відсоток 
заповідності тут досить невеликий та є потреба збільшення площі територій 
та об’єктів природно-заповідного фонду (Природо-заповідний фонд …, 
2008). Позитивним кроком у цьому напрямку стало створення в 2009 році 
національного природного парку (НПП) «Дермансько-Острозький». До 
території парку включено 5448,3 гектара земель державної власності, в тому 
числі 1647,6 га – із вилученням у землекористувачів. НПП розташований на 
території Рівненського району Рівненської області (Про створення…, 2009). 

Разом із тим, в околицях НПП охороною не охоплені цінні лісові 
екосистеми Волинської височини, розташовані в межах Острозької міської 
територіальної громади, які є важливими територіями в науковому, 
природоохоронному та рекреаційному відношеннях. Це, зокрема, землі 
Хорівського та Верхівського лісництв ДП «Острозьке лісове господарство», 
які є перспективними для розширення НПП. 

Загальна площа території, пропонованої для розширення, становить 
7660,0 га, з них площа Хорівського лісництва – 3779,1 га, Верхівського – 
3880,9 га. Варто зазначити, що частина Верхівського лісництва площею 
515 га увійшла до складу НПП без вилучення. Зважаючи на це, доцільним є 
включити дану територію до складу НПП з вилученням. 

У системі фізико-географічного районування дана територія 
розташована в межах Волинської височинної області (Олицько-
Здолбунівський та Острозько-Гощанський райони) Західноукраїнського 
краю зони широколистяних лісів (Маринич та ін., 2007). 

На території, що пропонується для розширення, за даними досліджень 
2014–2021 рр., виявлено 8 видів рослин та 1 вид грибів, занесених до 
Червоної книги України (Про затвердження переліків …, 2021): Lycopodium 

annotinum L., Neottia nidus-avis (L.) Rich., Epipactis helleborine (L.) Crantz, 
Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb., Lilium martagon L., Lunaria rediviva L., 
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Scopolia carniolica Jacq., Galanthus nivalis L., Polyporus umbellatus Pers. ex. 
Fr., та 29 видів рослин з Переліку регіонально рідкісних і таких, що 
перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території Рівненської 
області: Grossularia reclinata (L.) Mill., Polypodium vulgare L., Polystichum 

aculeatum (L.) Roth), Daphne mezereum L., Geranium sanguineum L., G. 

phaeum L., Campanula persicifolia L., Cardamine amara L., Lonicera xylosteum 
L., Dentaria bulbifera (L.) Crantz, D. glandulosa Waldst. & Kit., Trifolium 

alpestre L., Arctium nemorosum Lej., Digitalis grandiflora Mill., Sedum 

sexangulare L., Primula elatior (L.) Hill, Potentilla alba L., Elymus caninus (L.) 
L., Galium intermedium Schult., Hedera helix L., Scilla bifolia L., Isopyrum 

thalictroides L., Crepis paludosa (L.) Moench, Ribes lucidum L., Helianthemum 

nummularium (L.) Mill., Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., Phleum phleoides 
(L.) H. Karst., Phyteuma spicatum L., Lathyrus niger (L.) Bernh. 

На даній території, за результатами власних досліджень та аналізу 
відкритих баз даних (GBIF) зареєстровано 12 видів тварин, занесених до 
Червоної книги України, та 14 видів із резолюцій 4 та 6 Бернської конвенції: 
Parnassius mnemosyne L., Limenitis populi L., Saturnia pyri Denis, 
Schiffermüller, Lycaena dispar Haworth, Lucanus cervus L., Emys orbicularis, 
Eptesicus serotinus, Castor fiber L., Limosa limosa, Grus grus, Sterna hirundo, 
Ciconia ciconia, C. nigra, Aquila heliaca, Aq. clanga, Aq. pomarina, Pandion 

haliaetus, Lanius excubitor, Ardea alba, Dryocopus martius, а також 
регіонально рідкісний вид, що був занесений до 3 видання Червоної книги 
України, – Iphiclides podalirius L. 

НПП «Дермансько-Острозький» у 2016 р. отримав статус об’єкта 
Смарагдової мережі України за номером UA0000102 Dermansko-Ostrozkyi 
National Nature Park. Землі Верхівського та Хорівського лісництв є 
потенційною територією для розширення вказаного Смарагдового об’єкта – 
тут визначено 8 типів оселищ базового рівня, що включені до Резолюції 4 
Постійного Комітету Бернської конвенції: С2.1В Евтрофна рослинність 
струмків; Е2.2 Рівнинні та низькогірні сінокосні луки; Е5.4 Мокрі або вологі 
високотравні та папоротеві узлісся і луки; G1.21 Прирічкові ясенево-
вільхові ліси зі змінним зволоженням; G1.41 Заболочені ліси з Alnus не на 
кислому торфі; G1.7 Термофільні листопадні ліси; G1.А1 Дубово-ясенево-
грабові ліси на евтрофних і мезотрофних ґрунтах; G1.А4 Яружні та схилові 
ліси (Тлумачний посібник, 2017). 

Територія, що пропонована для розширення НПП «Дермансько-
Острозький», має значний науковий інтерес, оскільки сучасна площа 
заповідної території недостатня для забезпечення повноцінного її 
функціонування. В межах Хорівського лісництва знаходяться 2 заповідних 
об’єкти: ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного значення 
«Урочище „Острожчин” та заповідне лісове урочище „Віковічні дуби”» 
(Природо-заповідний…, 2008). Загалом, лісові масиви Верхівського та 
Хорівського лісництв відзначаються значним біологічним різноманіттям та 
задовільною збереженістю. Розширення території НПП сприятиме 
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формуванню системи регіонального моніторингу стану довкілля та 
природних екосистем, зокрема визначення їхньої динаміки в умовах 
кліматичних змін, що сприятиме оптимізації господарського використання 
природних комплексів регіону. 

Територія охоплює характерні мальовничі лісові ландшафти 
Волинської височини та є сприятливою для розвитку популярних активних 
форм туризму, зокрема пішого та велосипедного. Верхівським лісництвом, 
пролягає траса щорічного веломарафону «100 миль», активно розвивається 
мережа піших та веломаршрутів територією Острозької міської 
територіальної громади. На території досліджуваних лісництв облаштована 
значна кількість рекреаційних об’єктів. Так, популярним місцем відпочинку 
та рекреаційною зоною є затоплений кар’єр в околицях с. Могиляни (кв. 4 
Хорівського лісництва). Через територію Верхівського лісництва проходить 
автомобільний шлях національного значення Н25 «Городище – 
Старокостянтинів», тому перспективним є облаштування рекреаційних зон 
вздовж даного шляху. Соснові ліси в околицях сіл Могиляни, Кургани, 
Вельбівне є місцем традиційного збору ягід та грибів для місцевих жителів. 

Значну цінність становлять пам’ятки історії та архітектури в населених 
пунктах в околицях Верхівського та Хорівського лісництв. Зокрема, 
визначним історико-культурним центром є місто Остріг, відомим також є 
село Дермань з комплексом Свято-Троїцького жіночого монастиря ХV ст. В 
багатьох населених пунктах (села Верхів, Хорів, Розваж, Оженин, Країв, 
Вельбівно, Мощаниця, Кургани, Могиляни, Черняхів, Стадники та ін.) є 
значна кількість пам’яток історії та архітектури. Так, важливими для 
планування пізнавального туризму є дерев’яні храми 18-19 ст. – зразки 
Волинського сакрального зодчества. Для планування туристичних 
маршрутів цікавими об’єктами є також давньоруські городища в селах 
Розваж, Кургани, Могиляни, значна кількість облаштованих джерел, чеські 
поселення початку 20 століття, старі дерев’яні млини (сс. Михалківці, 
Могиляни) тощо. Включення до мережі туристичних маршрутів, окрім 
історико-культурної, природної спадщини в межах Верхівського та 
Хорівського лісництв, дасть старт активному розвитку різних форм туризму 
в регіоні. Першочергово це стосується розвитку зеленого (сільського) 
туризму та активних його форм. Важливе значення має визначення й 
розвиток еколого-пізнавальних, культурно-історичних та комплексних 
маршрутів і забезпечення їхнього відповідного облаштування та промоції. 

Отже, включення території Верхівського та Хорівського лісництв ДП 
«Острозьке лісове господарство» до складу НПП «Дермансько-Острозький» 
сприятиме тому, що цінні лісові екосистеми Волинської височини, які 
відзначаються значною флористичною, фітоценотичною та фауністичною 
різноманітністю та найменшою антропогенною трансформацією 
ландшафтів, із типовими та унікальними ландшафтами, буде взято під 
охорону. Таким чином буде досягнуто цілісності території парку та 
ефективності здійснення природоохоронних заходів, а територія парку 
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виступатиме як потужний осередок збереження ландшафтів південної 
частини Рівненщини й відіграватиме значну роль при розбудові 
регіональної екомережі. Зважаючи на те, що при створенні парку більшість 
цінних лісів регіону до його складу не увійшли, дана територія потребує 
заходів, які б мали на меті, з одного боку, посилити охорону природних 
комплексів із проведенням тут систематичних наукових досліджень і 
природоохоронних заходів, з іншого боку – забезпечити потреби населення 
у відпочинку в природному середовищі з приділенням уваги розвитку 
екологічного туризму та еколого-просвітницькій роботі. Вирішення такого 
комплексу завдань покладається саме на національні природні парки. 

 
1. Маринич О. М., Пархоменко Г. О., Пащенко В. М., Петренко О. М., Тищенко П. Г. 
Фізико-географічне районування. Національний атлас України. Київ : ДНВП 
«Картографія», 2007. С. 228–229. 2. Природо-заповідний фонд Рівненської області / 
під ред. Ю. М. Грищенка. Рівне : Волинські обереги, 2008. 216 с. 3. Про 
затвердження переліків видів рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги 
України (рослинний світ), та видів рослин та грибів, що виключені з Червоної 
книги України (рослинний світ) : наказ Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України від 15.02.2021 р. № 111 (зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 23 березня 2021 р. за № 370/35992). 4. Про затвердження переліків 
видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), та видів 
тварин, що виключені з Червоної книги України (тваринний світ) : наказ 
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 19.01.2021 р. 
№ 29 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 березня 2021 р. за 
№ 260/35882). 5. Про затвердження Переліку регіонально рідкісних і таких, що 
перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території Рівненської області 
та Положення до нього : рішення Рівненської обласної ради від 07 грудня 2018 р. 
№ 1229. 6. Про створення національного природного парку «Дермансько-
Острозький» : Указ Президента України від 11 грудня 2009 року № 1039/2009. 

Офіційний вісник України. 2009. № 97. С. 3343. 7. Тлумачний посібник оселищ 
Резолюції № 4 Бернської конвенції, що знаходяться під загрозою і потребують 
спеціальних заходів охорони. Перша версія адаптованого неофіційного перекладу з 
англійської (третього проекту офіційної версії 2015 року) / А. Куземко, 
С. Садогурська, О. Василюк. Київ, 2017. 124 с. 8. Global Biodiversity Information 
Facility GBIF.org (20, August, 2021) GBIF Occurrence Download. URL: 
https://doi.org/10.15468/dl.ftwc9e. (дата звернення: 12.11.2021). 
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Демянчик В. Т., к.б.н., доцент (Полесский аграрно-экологический институт 
НАН Беларуси, г. Брест), Рабчук В. П. (Полесский аграрно-экологический 
институт НАН Беларуси, г. Брест), Дятчук И. А. (Полесский аграрно-
экологический институт НАН Беларуси, г. Брест) 
 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И БИОТОПЫ ЗАКАЗНИКА МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ «БОЛЬШОЙ ЯМИНЕЦ» НА ЯСЕЛЬДИНСКО-СЛУЦКОЙ 

НИЗМЕННОСТИ 
 

Биологический заказник местного значения «Большой Яминец» 
расположен в Ивацевичском районе Брестской области Республики 
Беларусь. В статье приводятся современные данные по инвентаризации 
растительности и биотопов заказника по состоянию на 2021 год. 

Площадь заказника 81,64 га. Заказник представляет собой 
относительно хорошо сохранившийся массив среди обширных 
мелиорированных болот в западной части Белорусского Полесья. До начала 
21 столетия в заказнике размещался летний (полевой) стан крупного 
рогатого скота. 

Согласно геоботаническому районированию заказник представлен 
черноольховыми лесами на низинных болотах, внепойменными лугами на 
дерново-подзолистых и торфяно-дерново-глеевых почвах с участками 
травяных болот, кустарников и пропашной почвы. 

На территории заказника доминирует лесная растительность: 78% 
общей площади. Основными лесообразующими породами являются: сосна 
обыкновенная, клен остролистный, береза бородавчатая, ольха черная, граб, 
дуб черешчатый. Встречаются группы и куртины ельников и липняков. 
Преобладают естественные насаждения. На восточной окраине заказника на 
площади 0,5 га расположен участок лесокультуры сосны 1 класса. В 
заказнике встречаются 17 видов деревьев, 18 видов кустарников, 7 видов 
полукустарников и кустарничков. 

Заказник является одним из наиболее богатых лесных массивов по 
видовому многообразию дендрофлоры – 42 вида. Что составляет 52% от 
всей совокупности видов аборигенной дендрофлоры Беларуси. 

Значительным видовым многообразием отличается и видовой состав 
травянистых растений: 415 видов. 

В структуре растительности заказника представлены в основном 
лесные растительные комплексы. Принципиальная особенность состоит в 
том, что на территории заказника имеются первичные дендронасаждения, 
репрезентативно отражающие зональное флористическое биоразнообразие.  

Характерную группу лесной растительности составляют 
мелколиственные леса с включениями больших участков 
широколиственного, смешанного или соснового леса. 
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Зандровые плато дюнных комплексов заняты очень богатой и 
разнообразной типологической категорией широколиственно-сосновых 
лесов. Наряду с березой, ольхой черной и сосной здесь значительное 
участие принимают: дуб черешчатый, липа мелколистная, граб 
обыкновенный, клен остролистный. В отличие от других дюнных 
комплексов в западной части Полесья, где в таких эдафотопах абсолютно 
преобладают сосняки, в заказнике «Большой Яминец», напротив, широко 
представлены широколиственные сообщества. Достаточно широко 
распространенной категорией растительности являются насаждения 
формации березовых лесов. 

Сосновые леса являются второй фоновой группой лесной 
растительности заказника. Преобладающий тип сосняков – сосняк 
орляковый, сосняк черничный.  

Оригинальный тип сосняка, сформированный в последнее десятилетие 
– «сосняк бересклетовый». В отличии от других типов сосняков здесь живой 
напочвенный покров полностью перекрыт сплошным пологом бересклета 
бородавчатого.  

Очень высокая насыщенность охраняемыми видами растений отличает 
приспевающие и спелые дубравы, грабняки, представленные орляково-
черничными, снытево-кисличными, папоротниково-крапивными дубравами. 
Например, в недавнем прошлом здесь отмечались участки-плантации 
черемши и зубянки луковичной, охватывающие площади до 3 га с обилием 
350–700 растений на 100 м2. Во всех дубравах значительное участие 
принимает граб обыкновенный. В последние годы наблюдается выпадение 
ясеня обыкновенного и активное возобновление клена остролистного. 

Особенно ценные флористические сообщества сосредоточены в 
грабово-дубравных и березово-грабовых насаждениях квартала № 94 
выделах 3 и 5. 

В составе флоры заказника встречаются виды различных 
флористических элементов. Широко представлены виды плюризонального 
комплекса (хвощ болотный, дербенник иволистный, вербейник 
обыкновенный и др.). Встречаются представители бореального комплекса 
(телиптерис болотный, черника, вахта трехлистная, ель обыкновенная и др.). 
Для заказника характерно высокое многообразие видов неморального 
флористического комплекса (копытень европейский, перелеска 
благородная, вороний глаз и др.). В заказнике также представлены элементы 
атлантической, сарматской и понтической и субарктической флор. 
Распределение 11 ведущих по числу видов семейств выглядит следующим 
образом (табл. 1).  

Данные таблицы 1 о составе 11 наиболее крупных семейств во флоре 
заказника и расположение их по мере убывания этого показателя в 
сравнении с общереспубликанскими показателями показывает их 
значительное сходство в верхней и средней части списка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

Таблица 1 
Состав крупнейших семейств и их ранг во флоре заказника  

«Большой Яминец» и флоре Беларуси 

Семейства 
растений 

Количество 
видов во 

флоре 
заказника 

Ранг во 
флоре 

заказника 

Количество 
видов во 

флоре 
Беларуси 

Ранг во 
флоре 

Беларуси 

Мятликовые 47 1 120 2 
Астровые 46 2 212 1 
Гвоздичные 27 5 59 9 
Осоковые 23 3 88 3 
Розовые 22 4 67 7 
Бобовые 18 6 68 6 
Губоцветные 18 7 58 8 
Подорожниковые 14 8–9 <10 <30 
Лютиковые 14 10–11 49 10 
Зонтичные 11 8–9 48 11 
Капустные 10 10–11 81 4 

 
На территории заказника произрастают многие хозяйственно-ценные 

виды растений (лекарственные, пищевые, кормовые, декоративные, 
технические и медоносные). Наряду с широко распространенными 
древесными породами – дубом, сосной, березой, крушиной, смородиной 
черной, черемухой, рябиной, малиной, ивами следует отметить такие 
массовые виды как: таволга вязолистная, хмель обыкновенный, кислица 
обыкновенная, зверобой продырявленный, валериана лекарственная и др. 
Встречаемость и обилие некоторых видов на территории заказника 
достаточно высока, что делает возможным их промышленную заготовку.  

Среди представителей флоры и грибов, включенных в Красную книгу 
Республики Беларусь, отмечены следующие виды высших сосудистых 
растений и грибов.  

1. Allium ursinum L. – Черемша или лук медвежий 
Место произрастания 3,3 км юго-западнее деревни Турная, квартал 94, 

выдел 3 Калининского лесничества Государственного лесохозяйственного 
учреждения «Телеханский лесхоз». Средневозрастной грабовый лес. Более 
2000 растений на площади около 4,7 га. 

2. Cardamine (Dentaria) bulbifera (L.) Crantz – Сердечник (Зубянка) 
луковичный, или клубненосный 

Место произрастания 3,6 км юго-западнее деревни Турная, квартал 94, 
выделы 3, 5 Калининского лесничества. Средневозрастной грабовый и 
березовый лес. Более 500 растений на площади около 6,0 га. 

3. Caivatia gigantea L. – Головач гиганский 
Место произрастания 3,55 км юго-западнее деревни Турная, квартал 
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94, выделы 5, 9 Калининского лесничества. Средневозрастной березовый 
лес и лесная поляна. Более 10 плодовых тел на площади около 3 га. 

Территория заказника отличается отсутствием подавляющего 
большинства инвазивных чужеродных видов растений, характерных для 
сопредельных хозяйственных угодий: открытых и лесных. Однако 
актуальность этой проблемы сохраняется в связи с широким 
распространением видов этой категории на сопредельных территориях 
(золотарник канадский, тонколучник обыкновенный, клен ясенелистный и 
др.). 

На территории заказника по оценкам 2015–2021 гг. определены 2 
территории с биотопами, перспективными для охраны (ТКП 17.12-06-2021, 
2021). 

1) Типичный биотоп 6.2: Южнотаежные и подтаежные 
широколиственные и хвойно-широколиственные леса.  

Этот биотоп представлен дубово-грабово-кленовым лесом с участием 
липы, сосны, березы естественного происхождения; возраст насаждения – 
85 лет, плюсовые деревья, составляют по возрасту свыше 100 лет. Площадь 
биотопа 10,0 га. 

2) Типичный биотоп 6.4: Лесные пастбища. 
Этот биотоп представлен луговиной (пустырем) и смежными лесными 

насаждениями в выделах 5 и 9 квартала 94. Площадь биотопа 5,9 га. 
Типичные биотопы заказника занимают почти всю территорию этой 

охраняемой природной территории и представляют собой эдафическую 
основу для зонального многообразия флоры и фауны.  

Сравнение результатов исследований 2008 г. и литературных данных 
показало по-прежнему высокую значимость заказника «Большой Яминец» 
для сохранения биологического разнообразия растительности и биотопов в 
западной части Белорусского Полесья (Особо охраняемые природные 
территории, 1997). 

 
1. ТКП 17.12-06-2021 (02120). Охрана окружающей среды и природопользование. 
Территории. Растительный мир. Правила выделения и охраны типичных и (или) 
редких биотопов, типичных и (или) редких природных ландшафтов, оформления 
их паспортов и охранных обязательств. Минск : Минприроды, 2021. 87 с. 2. Особо 
охраняемые природные территории Брестской области / под ред. Н. В. Михальчук, 
В. Т. Демянчик, А. В. Грибко. Брест, 1997. 164 с. 
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Володимирець В. О., к.б.н., доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та 
землеробства (Національний університет водного господарства та 
природокористування, м. Рівне), Берташ Б. М., к.е.н., доцент кафедри 
менеджменту (Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне), 
Діковицький В. М., директор (Нобельський національний природний парк, 
с. Нобель, Рівненська область) 
 

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОСЕЛИЩ НОБЕЛЬСЬКОГО НПП ТА ЇХНЯ 
СОЗОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ 

 
Наприкінці ХХ ст. біосозологічна наука дійшла висновку, що охорона 

видів організмів без повноцінного збереження їхнього середовища 
існування є малоефективним заходом. Було усвідомлено, що лише видова 
охорона нездатна забезпечити надійне збереження біоти, і це усвідомлення 
призвело до формулювання оселищної концепції, яка сьогодні є базисом 
охорони природи в Європі (Національний каталог …, 2018). Розвиток 
оселищної концепції охорони природи отримав свою реалізацію в прийнятті 
в травні 1992 р. Оселищної Директиви ЄС (Council Directive 92/43/EEC on 
the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora). Згідно цієї 
Директиви в місцях найбільшої концентрації видів флори та фауни, а також 
природних оселищ (біотопів) створюються особливі природоохоронні 
території. Власне термін «оселище» (англ. habitat) згідно Резолюції № 4 
Бернської конвенції та Додатку І Оселищної директиви ЄС, розуміється як 
суходільна або водна ділянка, природна або напівприродна, що 
ідентифікується за географічними, абіотичними та біотичними 
особливостями. В 2018 р. науковцями був розроблений Національний 
каталог біотопів, який відображає все наявне різноманіття типів біотопів 
природи України (Національний каталог …, 2018). 

Нобельський національний природний парк було створено згідно 
Указу Президента в квітні 2019 р. із метою збереження, відтворення і 
ефективного використання типових та унікальних природних комплексів 
Західного Полісся, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, 
історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність. Нині він займає 
площу 25318,8 га та розташований у крайній північно-західній частині 
Рівненської області (на заході колишнього Зарічненського району). 

Детальне вивчення природних оселищ і окремих компонентів 
екосистем парку перебуває лише на початкових етапах. Виділення та 
ідентифікацію типів і видів оселищ було розпочато в 2020–2021 рр. із 
використанням Національного каталогу біотопів України (2018 р.). 
Основними ідентифікуючими ознаками виступали екологічні умови та 
рослинний покрив (видовий склад і структура). Дослідження проведені за 
фінансової підтримки фундації «Аркадія – благодійний фонд Лісбет Раузин 
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та Пітера Болдвіна» в рамках транскордонного українсько-білоруського 
проєкту «Полісся – дика природа без кордонів: збереження одного із 
найбільших природних районів Європи». 

За результатами попередніх досліджень на території парку виділено 
5 типів, 17 підтипів та 35 видів оселищ нижчого рівня (в дужках наведені 
раритетні види флори та рослинні угруповання): 

В КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ 
B1 Постійні водойми 
B1.1 Постійні прісноводні непроточні водойми з макрофітною 
рослинністю  
В1.1.2 Мезотрофні та евтрофні водойми з макрофітною рослинністю 
(види: Isoëtes lacustris, Nymphaea candida; угруповання: Nuphareta luteae, 
Nymphaeeta candidae, Salvinieta natantis); В1.1.4 Дистрофні водойми з 
макрофітною рослинністю (види: Utricularia minor; угруповання: 
Utricularieta minoris) 
В3 Водотоки 
В3.2 Мезотрофні та евтрофні водотоки 
В3.2.2 Мезотрофні та евтрофні водотоки з повільною течією (види: 
Nymphaea candida; угруповання: Nuphareta luteae, Nymphaeeta candidae, 
Salvinieta natantis) 
В4 Прибережні біотопи 
В4.1 Прибережні біотопи непроточних водойм та водотоків рівнин та 
низькогір’я 
В4.1.1 Прибережні та підтоплені ділянки з угрупованнями високих 
гелофітів; В4.1.2 Прибережні злаково-різнотравні зарості вздовж 
водотоків (види: Hypericum tetrapterum); В4.1.3 Прибережна мезотрофна 
рослинність на мулистих субстратах (види: Juncus bulbosus, Drosera 

intermedia); В4.1.4 Прибережні угруповання невисоких гелофітів на 
мулистих субстратах (угруповання: Sagittarieta sagittifoliae); В4.1.5 
Угруповання нітрофільної однорічної рослинності на мулистих берегах 
річок та обмілинах (види: Pycreus flavescens) 

Б. БОЛОТНІ БІОТОПИ 
Б2 Евтрофні болота 
Б2.2 Евтрофні осокові та високотравні болота на торф’янистих ґрунтах  
Б2.2.1 Болотні та підтоплені ділянки з угрупованнями високих 
гелофітів (види: Hypericum tetrapterum); Б2.2.2 Болотні та підтоплені 
ділянки з угрупованнями високих кореневищних осок 
Б3 Мезотрофні болота (види: Rhynchospora alba, Drosera rotundifolia) 
Б4 Оліготрофні нелісові болота  
Б4.2. Мочажини (види: Scheuchzeria palustris, Rhynchospora alba, Drosera 

rotundifolia; угруповання: Scheuchzerietо (palustris)-Sphagneta, Cariceto-
Scheuchzerietо (palustris)-Sphagneta) 

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ 
Т1 Сухі трав’яні біотопи 
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Т1.1 Псамофітні трав’яні біотопи 
Т1.1.1. Псамофітні трав’яні біотопи на кислих субстратах (види: 
Astragalus arenarius, Chamaecytisus ratisbonensis, Teesdalia nudicaulis, 
Spergula morisonii, Gypsophila paniculata, Jurinea pseudocyanoides); Т1.1.2 
Псамофітні трав’яні біотопи на нейтральних субстратах 
Т2 Мезофітні трав'яні біотопи 
Т2.2 Мезофітні луки пасовищного використання 
Т2.2.1 Рівнинні та низькогірні пасовища 
Т2.3 Мезофітні луки сінокісного використання 
Т2.3.1 Рівнинні та низькогірні сінокісні луки (види: Dactylorhiza 

incarnatа) 
Т2.4 Пустищні луки 
Т2.4.1 Рівнинні та низькогірні пустищні луки (види: Jurinea 

pseudocyanoides) 
Т3 Вологі трав’яні біотопи 
Т3.1 Вологі луки сінокісного використання 
Т3.1.1 Вологі евтрофні і мезотрофні сінокісні луки (види: Dactylorhiza 

incarnatа, Dianthus stenocalyx, Gentiana pneumonanthe); Т3.1.2 Вологі 
оліготрофні сінокісні луки 
Т3.2 Вологі луки пасовищного використання 
Т3.3 Мокрі високотравні луки 
Т3.3.1 Мокрі луки з домінуванням злакоподібних трав (види: 
Dactylorhiza incarnatа); Т3.3.2 Мокрі луки з домінуванням високотрав’я 
Т5 Трав’яні узлісся та галявини 
Т5.2 Мезофільні узлісся та галявини  
Т5.2.2 Мезофільні узлісся та галявини на кислих ґрунтах (види: 
Dryopteris cristata, Trifolium alpestre, Genista germanica, Malva excisa) 

Ч. ЧАГАРНИКОВІ ТА ЧАГАРНИЧКОВІ БІОТОПИ 
Ч5 Ацидофільні угруповання крушини ламкої 
Ч7 Заплавні і заболочені чагарники 
Ч7.1 Вербові чагарникові зарості піщаних і суглинкових берегів 
Ч7.3. Заболочені чагарники (види: Salix myrsinifolia) 
Ч8 Псамофітні чагарникові угруповання 
Ч10 Пустища 
Ч10.1 Вересові пустища 

Д. ЛІСОВІ БІОТОПИ 
Д1 Листяні ліси 
Д1.7 Болота з ярусом широколистяних дерев 
Д1.7.1 Евтрофні болота з ярусом вільхи чорної або берези 
Д2 Хвойні ліси 
Д2.2 Ацидофільні і нейтрофільні соснові ліси 
Д 2.2.1 Лишайникові ліси сосни звичайної (види: Pulsatilla patens, 
Chamaecytisus ratisbonensis, Scorzonera humilis); Д2.2.2 Ацидофільні свіжі та 
вологі ліси сосни звичайної (види: Lycopodium annotinum, Diphasiastrum 
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complanatum, Epipactis helleborine, Platanthera chlorantha, Dryopteris dilatata, 
Polypodium vulgare, Grossularia reclinata, Geranium sanguineum, Chimaphila 

umbellata, Trommsdorffia maculata; угруповання: Pinetа (sylvestris) juniperosа 
(communis), Querceto (roboris)-Pinetа (sylvestris) juniperosа (communis), Piceetо 
(abietis)-Alneto (glutinosae)-Pinetа (sylvestris), Piceetо (abietis)-Betuleto (pendulae)-
Pinetа (sylvestris); Д2.2.3 Сирі ліси сосни звичайної (види: Lycopodium 

annotinum) 
Д2.5 Болота з ярусом хвойних дерев 
Д2.5.2 Оліготрофні болота з ярусом сосни (види: Andromeda polifolia; 
угруповання: Pinetа (sylvestris) chamaedaphnoso (calyculatae)-sphagnosа, 
Sphagneta (fusci) depressipinetosa (sylvestris), Sphagneta (fusci magellanici) 
depressipinetosa (sylvestris), Cariceto (rostratae et limosae)-Sphagneta (cuspidati) 
Д2.6. Антропогенні хвойні ліси 
Д3 Біотопи з недавно знищеним деревним ярусом 
 

Ці результати свідчать про доволі високу різноманітність оселищ на 
території парку, що обумовлено різноманітністю природних умов і доброю 
збереженістю його природних комплексів. Ці оселища згідно попередніх 
результатів забезпечують існування 379 видів вищих судинних рослин (серед 
них 12 видів включені до «Червоної книги України» (Перелік видів …, 2021 р.) 
та 25 видів, які підлягають регіональній охороні на території Рівненської області 
(Про затвердження Переліку …, 2018)) і 179 видів тварин (серед них 11 видів 
включені до «Червоної книги України»).  

Найбільші площі на парковій території займають лісові біотопи, зокрема 
хвойні ліси, континентальні водойми та водотоки, передусім постійні 
прісноводні непроточні водойми з макрофітною рослинністю, а також вологі 
трав’яні біотопи. Водночас важливу созологічну роль відіграють інші оселища, 
що представлені значно меншими площами, зокрема мезотрофні та оліготрофні 
нелісові болота, псамофітні трав’яні біотопи. 

 
1. Національний каталог біотопів Укаїни / за ред. А. А. Куземко та ін. Київ : ФОП 
Клименко Ю.Я., 2018. 442 с. 2. Перелік видів рослин та грибів, що заносяться до 
Червоної книги України (рослинний світ). URL: https: //mepr.gov.ua/ files/docs/ 
Bioriznomanittya/pdf. (дата звернення: 12.11.2021). 3. Про затвердження Переліку 
регіонально рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 
рослин на території Рівненської області та Положення до нього : рішення 
Рівненської обласної ради від 07 грудня 2018 р., № 1229. URL: 
http://oblrada.rv.ua/documents/rishennya/7_sklikannya.php?SECTION_ID=171&ELEM
ENT_ID=17752. (дата звернення: 12.11.2021). 
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УДК 582.31:502.75:502.4 
 
Головко О. В., к.с.-г.н., завідувач науково-дослідного сектору,  
Кальчук Г. В., с.н.с., Лисюк В. М., начальник відділу державної охорони 
ПЗФ (Національний природний парк «Дермансько-Острозький», м. Остріг 
Рівненська область), Володимирець В. О., к.б.н., доцент кафедри агрохімії, 
ґрунтознавства та землеробства (Національний університет водного 
господарства та природокористування, м. Рівне) 
 

РАРИТЕТНІ ВИДИ ВИЩИХ СПОРОВИХ РОСЛИН ТЕРИТОРІЇ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ДЕРМАНСЬКО-

ОСТРОЗЬКИЙ» 
 

Національний природний парк (НПП) «Дермансько-Острозький» 
розташований на території Рівненського (колишніх Здолбунівського та 
Острозького) району Рівненської області на площі 5448,3 га (Про 
створення…, 2009). За фізико-географічним районуванням України НПП 
розміщується в межах трьох областей Західноукраїнського краю зони 
широколистяних лісів. Північна частина належить до Волинської 
височинної області (Повчансько-Мізоцький район), центральна – до Малого 
Полісся (Смігівсько-Славутський район), південна – до 
Середньоподільської височинної області (Кременецький район) (Маринич 
та ін., 2007), що зумовлює значне різноманіття оселищ і фітобіоти території 
парку. Станом на 01.01.2021 список флори НПП нараховує 929 видів 
рослин, з них 714 видів – судинні (в т.ч. покритонасінні – 684, голонасінні – 
2, папоротеподібні – 19, хвощеподібні – 6, плауноподібні – 3), 120 видів – 
мохоподібні, 95 видів – водорості (Літопис, 2021).  

Метою опрацювання було узагальнення інформації про знахідки на 
території НПП видів вищих спорових рослин, занесених до різних 
природоохоронних списків. Для аналізу використано літературні відомості 
про флору НПП до його створення та результати польових досліджень за 
період функціонування НПП, проведених як його співробітниками, так і з 
залученням фахівців з інших установ й організацій. 

На сьогодні в флорі НПП налічується 22 види раритетних вищих 
спорових рослин, у тому числі занесених до Червоної книги України (Про 
затвердження переліків …, 2021 р.) (ЧКУ) – 7 видів, регіональної охорони в 
Рівненській області (Про затвердження Переліку …, 2018 р.) (РР) – 13 видів та 
Бернської конвенції (БК) – 2 види. З них 5 видів належать до мохоподібних 
(Paludella squarrosa (Hedw.) Brid., Pseudocalliergon trifarium (F. Weber et D. 
Mohr) Loeske, Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. (ЧКУ), Dicranum viride 
(Sull. et Lesq.) Lindb., Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs. (БК)), 2 види – 
до плауноподібних (Huperzia selago (L.) Bernh ex Schrank et Mart, 
Lycopodium annotinum L. (ЧКУ)), 2 види – до хвощеподібних (Equisetum 

telmateia Ehrh., E. variegatum Shleich. ex Web. et Mohr (РР)) та 13 видів – до 
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папоротеподібних (Botrychium lunaria (L.) Sw., B. multifidum (S.G. Gmel.) 
Rupr. (ЧКУ), Asplenium ruta-muraria L., A. trichomanes L., Dryopteris dilatata 
(Hoffm.) A. Gray, D. cristata (L.) A. Gray, Gymnocarpium dryopteris (L.) 
Newm., G. robertianum (Hoffm.) Newm., Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., 
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt, Polypodium vulgare L., Polystichum 

aculeatum (L.) Roth, P. braunii (Spenn) Fee (РР)). 
До створення НПП наводились відомості про зростання в межах 

сучасної території НПП 16 видів раритетних рослин дослідженої групи 
(Мельник та ін., 2002, Андрієнко та ін., 2012), з них дослідженнями за 
період функціонування НПП підтверджено  місцезростання 11 видів 
(Сосновська, Данилик, 2015; Лисюк та ін., 2016; Головко та ін., 2019; 
Літопис, 2021), інформація про які представлена нижче.  

Гляціальні релікти Scorpidium scorpioides та Hamatocaulis vernicosus 
наводились для карбонатних боліт Бущанського ботанічного заказника за 
літературними даними (Андрієнко та ін., 2012). З них останній вид 
підтверджено дослідженнями 2011 р. (Сосновська, Данилик, 2015). 

Huperzia selago впродовж 2012–2021 рр. регулярно реєструється у 
заболочених та вологих вільхових і березово-вільхових лісах, іноді – в 
соснових лісах в заплаві р. Збитинка (кв. 50, 51, 52 Мостівського л-ва, кв. 24 
Новомалинського л-ва ДП «Острозьке ЛГ», кв. 29 ССЛВК «Острозький 
лісгосп») для ряду заповідних об’єктів – заповідне урочище «Мостівське», 
заказники «Мізоцький кряж», «Бущанський». Також 30.09.2015 нами 
відмічено зростання його в околицях с. Ступно в молодих соснових 
культурах на відпрацьованому торфовищі, а в 2021 – в Смизькому лісництві 
ДП «Дубенське ЛГ» (Лисюк та ін., 2016, Головко та ін., 2019; Літопис, 
2021). 

Lycopodium annotinum є видом, що часто трапляється на території НПП 
в ряді заповідних об’єктів: заказники «Бущанський», «Мізоцький кряж», 
«Вільхава», «Урочище Бір», «Збитинський», заповідне урочище «Будки», а 
також в господарській зоні (Новомалинське л-во, кв. 24, околиці с. Ступно, 
відпрацьоване торфовище), де він зростає в різних біотопах – соснових 
лісах, вільхово-березових лісах, заболочених вільшняках, березово-грабових 
лісах. Загалом упродовж 2012–2021 рр. виявлено 24 локалітети виду 
(Головко та ін., 2019, Літопис, 2021). 

Equisetum telmateia: в 2013 та 2017 рр. нами зареєстровано зростання 
виду в вологому вільшняку, на березі струмка в заплаві р. Збитинка в межах 
кв. 50 Мостівського л-ва (геологічний заказник «Мізоцький кряж»). 

Зростання Asplenium trichomanes для території НПП підтверджено на 
схилах Кременецьких гір у заповідних урочищах «Мостівське», «Зіньків 
камінь», пам’ятці природи «Джерело Ринва», а також в околицях с. Будераж 
на схилі оборонного валу давньоруського городища. 

Dryopteris dilatata регулярно відмічається в грабових та дубово-
грабових лісах НПП. 

Dryopteris cristata зростає в Бущанському заказнику, що 
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підтверджується щорічними обліками. 
Місцезростання Matteuccia struthiopteris підтверджене в Верхівському 

л-ві (господарська зона НПП) вздовж глибокого яру на Мізоцькому кряжі. 
Вид тут зростає окремими групами та є чисельним в гирлі яру. 

Polystichum aculeatum зареєстровано в 2013–2021 рр. в кількох 
локалітетах у Мостівському л-ві, зокрема в заповідному урочищі «Зіньків 
камінь» на схилах пагорбів у грабовому та грабово-кленовому лісі, а також 
на Мізоцькому кряжі в межах Мостівського та Верхівського лісництв. 

Gymnocarpium dryopteris зареєстровано в кількох локалітетах в 
Мостівському л-ві (заповідні урочища «Пекло», «Зіньків камінь») на схилах 
Кременецьких гір. 

Polypodium vulgare зростає на підвищеннях в соснових лісах 
зеленомохових в заказниках «Бущанський», «Збитинський». 

Окрім того, за результатами досліджень 2014–2020 рр. виявлено 6 
раритетних видів досліджуваної групи, які раніше не наводились для 
території НПП. 

Paludella squarrosa виявлено нами в карбонатному болоті в заказнику 
«Бущанський» у 2014 та визначено В.М. Вірченком у 2015. Також, 
дослідженнями В.М. Вірченка 2015 р. вид виявлено в карбонатних болотах 
заказників «Бущанський», «Болото Кругляк» (Вірченко, 2015; Вірченко, 
Головко, 2016), де вид поширений мозаїчно невеликими куртинами. 

Pseudocalliergon trifarium та дикран зелений /Dicranum viride/ вперше 
для НПП виявлені В.М. Вірченком під час досліджень 2015 р. 

Botrychium multifidum вперше виявлена для території НПП в 2014 р. в 
заповідному урочищі «Мостівське» (ДП «Острозьке ЛГ», Мостівське л-во, 
кв. 51) на узліссі грабового лісу. Локалітет налічував 1 особину, що щорічно 
реєструвалась включно до 2018 р. Останні 3 роки вид в локалітеті не 
відмічався, що можливо пов’язано з посушливими роками. В 2020 р. нами 
виявлена велика популяція гронянки багатороздільної (приблизно 100 
особин) в околицях с. Ступно (господарська зона, землі ТОВ «Мізоцький 
лісовик»).  

Botrychium lunaria вперше для території НПП виявлена 11.06.2020 р. в 
Мостівському л-ві в кв. 73. Чисельність виду становила 7 особин. В 2021 
чисельність виду була без змін. Варто зазначити, що це перша знахідка виду 
для Рівненської області з 1939 р. 

Phegopteris connectilis вперше виявлений для території НПП в 2014 р. в 
заповідному урочищі «Пекло» в дубово-грабовому лісі на схилі яру. 

Таким чином, нашими дослідженнями узагальнено дані про 
поширення на території національного природного парку «Дермансько-
Острозький» рідкісних видів вищих спорових рослин. Загалом, упродовж 
2011–2021 рр. достовірно відмічено 17 видів вищих спорових рослин, 
занесених до природоохоронних списків, із яких 6 видів вперше виявлено 
для природно-заповідної території. 
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЗАКАЗНИКА «ЗЕЛЬВЯНКА»: 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И БИОТОПЫ 
 

В статье анализируются растительность и биотопы заказника 
«Зельвянка», расположенного в Пружанском районе Брестской области на 
площади 1 140 га. Согласно геоботаническому районированию территория 
заказника расположена в подзоне Грабово-дубово-темнохвойных лесов 
Неманско-Предполесского округа, Западно-Предполесского района. В 
северной и южной частях заказника расположен лесной массив в основном 
суходольного типа. Здесь преобладают оптимальные для плакорных лесов 
хорошо дренируемые почвогрунты на супесях, суглинках и связных песках.   

В заказнике «Зельвянка» абсолютно преобладает лесная и луговая 
растительность естественного происхождения. Характерной лесной 
формацией заказника являются сосновые леса. 

Второй по значимости лесной формацией являются черноольховые 
леса, расположенные относительно большими участками в правобережье 
Зельвянки и в виде почти сплошной полосы вдоль западной границы 
заказника. Черноольшаники представлены таволговым и крапивным 
типами. Березовые (19,9% лесопокрытых земель) леса представлены 
обширными участками в основном мелкорослыми деревьями. Еловые (16,6% 
лесопокрытых земель) леса представлены мелкими старовозрастными 
ельниками по всей лесной территории заказника.  

Следует отметить высокую степень жизненности коренных хвойных 
лесов. Несмотря на массовое усыхание ельников и поражение еловых 
древостоев короедом – типографом на обширных пространствах юго-запада 
Беларуси, средне и старовозрастные еловые леса заказника сохранились в 
хорошем состоянии. В тоже время, на многих участках молодняков 
лесокультуры сосны прогрессируют очаги корневой губки, которые 
приводят к существенному снижению жизненности древостоев 
искусственного происхождения.  

В лесах заказника преобладают богатые типы лесорастительных 
условий на высокотрофных хорошо дренируемых почвогрунтах, что 
благоприятствует интенсивному обсеменению и росту лещины, 
мягколиственных и некоторых твердолистных древесных пород на 
вырубках уже в первом вегетационном сезоне. 
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Лещинники придают особый биоценотический колорит, но с главных 
лесоэкономических позиций представляются нежелательными 
компонентами лесов заказника. 

Значительная часть лесов произрастает в коренных сообществах и в 
главных чертах сохраняет естественный вид сукцессионного развития в 
плакорных и интрозональных (пойменных) экосистемах. В заказнике также 
сохраняются незначительные участки старовозрастных лесов в плакорных 
экосистемах. 

Кустарниковые сообщества в заказнике сосредоточены 
преимущественно на широких трассах линий электропередач, вдоль русла р. 
Зельвянка, в северной части заказника и представлены мезофитной 
растительностью. Гигрофитная растительность из ивовых зарослей в 
основном распространена на болотном участке в северной части заказника в 
виде ленточного приопушенного обрамления вдоль северо-западной 
границы заказника. Кустарниковая поросль, главным образом, в составе 
березы повислой, осины, лещины – характерное сообщество на 3-х летних и 
более старых вырубках. 

Непосредственно на территории заказника или сопредельной полосе 
±10 км проходят границы ареалов 4-х видов зональных лесообразующих 
древесных и кустарниковых пород из 11 видов этой категории растений, 
известных для территории Беларуси. На южной границе ареала здесь 
произрастают ива белая Salix alba, жимолость обыкновенная Locinera 

xylosteum. На северной границе – берест или вяз пробковый Ulmus suberosa, 
ракитник русский Cytisus ruthenicus. 

В полосе заказника «Зельвянка» расположены современные границы 
ареалов 3-х зональных видов кустарниковых сообществ: ивы пурпурной 
Salix purpurea, ивы корзиночной Salix viminalis, ивы шерстистопобеговой 
Salix dasyclados. 

По «Зельвянке» или в сопредельной полосе (±30 км) проходят границы 
ареалов 8-ми травянистых растений, из числа видов пограничных для 
территории Беларуси. Среди 13 видов травянистых растений, у которых в 
Беларуси проходит северная граница ареала, в заказнике пограничное 
положение занимает только лапчатка белая Potentilla alba. Южная граница 
ареала – фегоптерис связывающий Phegopteris connectilis. Восточная 
граница ареала – гладыш широколистный Laserpitium latifolium, кадило 
сарматское Melittis sarmatica, лютик шерстистый Ranunculus lanuginosus, 
клевер красноватый Trifolium rubens, гвоздика картузианская Dianthus 

carthusianorum, плющ обыкновенный Hedera helix. Характерно, что среди 13 
видов растений, для которых в Беларуси проходит восточная граница 
ареала, в зоне заказника известно 7 видов этой категории. 

На территории заказника доминирует луговая растительность. Здесь 
представлены болотные, сырые, настоящие, бедные, остепенные луга. 

Прирусловую зону и осередки р. Зельвянка формируют гидатофиты и 
гидрофиты: кубышка желтая, рдест курчавый, касатик болотный, манник 
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большой, тростник обыкновенный, овсянница тростниковидная, 
поручейник. 

Луговые мезофитные и гигромезофитные сообщества с большим 
участием редких и хозяйственно ценных видов естественного 
происхождения представлены небольшими площадями на прогалинах и в 
приопушечных зонах по краям заказника. Определенные участки занимают 
мезофитные и ксеро-мезофитные луговые ассоциации, искусственно 
поддерживаемые на участках трасс линий электропередач. Разнотравные 
луга представлены по всей пойме Зельвянки. Болотная растительность для 
заказника нетипична. Относительно большой участок переходного болота 
2,5 га пока сохраняется в квартале 26. 

Значительную часть заказника составляют луговые сообщества в 
заливной пойме реки, а также луговые сообщества правобережной террасы 
р. Зельвянка, которые находятся в стадии закустаривания и трансформации 
в лесные биоценозы. В открытой части поймы Зельвянки преобладают 
злаковые и злаково-разнотравные ассоциации.  

Всего в заказнике выявлено 470 видов высших сосудистых растений. 
Растения, внесенные в Красную книгу Республики Беларусь, в 

заказнике «Зельвянка» следующие: 
– лилия кудреватая Lilium martagon L. Место произрастание 1 – 1,8 км 

северо-западнее г.п. Ружаны, кв. 26 выд. 1 Ружанского л-ва ГЛХУ 
«Пружанский лесхоз», 12 растений на площади около 0,6 га, встречаемость 
– единичная, состояние удовлетворительное. Место произрастание 2 – 
1,7 км северо-западнее г.п. Ружаны, кв. 26 выд. 16 Ружанского л-ва, 
15 растений на площади около 0,7 га, встречаемость – единичная, состояние 
удовлетворительное. Место произрастание 3 – 1,6 км северо-западнее г.п. 
Ружаны, кв. 26 выд. 17 Ружанского л-ва, 7 растений на площади около 
0,5 га, встречаемость – единичная, состояние удовлетворительное. Место 
произрастание 4 – 1,6 км северо-западнее г.п. Ружаны, кв. 26 выд. 18 
Ружанского л-ва, 11 растений на площади около 2,0 га, встречаемость – 
единичная, состояние удовлетворительное. Место произрастание 5 – 2,9 км 
северо-западнее г.п. Ружаны, кв. 11 выд. 1 Ружанского л-ва, 3–5 растений на 
площади около 0,3 га, встречаемость – единичная, состояние 
удовлетворительное.  

– кадило сарматское Melittis sarmatica Klokov. Место произрастание 1 
– 1,8 км северо-западнее г.п. Ружаны, кв. 26 выд. 1 Ружанского л-ва, 
7 растений на площади около 0,6 га, встречаемость – единичная, состояние 
удовлетворительное. Место произрастание 2 – 1,7 км северо-западнее г.п. 
Ружаны, кв. 26 выд. 16 Ружанского л-ва, 3 растения на площади около 
0,7 га, встречаемость – единичная, состояние удовлетворительное. 

– любка зеленоцветковая Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. 
Место произрастание 1 – 1,8 км северо-западнее г.п. Ружаны, кв. 26 выд. 1 
Ружанского л-ва. Средневозрастная дубрава кисличная. Более 3 экземпляров 
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на площади около 0,6га, встречаемость – единичная, состояние 
удовлетворительное. 

Согласно современным подходам по выделению редких и типичных 
биотопов (ТКП 17.12-06-2021 (33140) «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Территории. Растительный мир. Правила выявления 
типичных и (или) редких биотопов, типичных и (или) редких природных 
ландшафтов, оформления их паспортов и охранных обязательств») на 
территории заказника выделены:  

– Типичный биотоп 2.6а: Мезотрофные водотоки с быстрым течением. 
– Типичный биотоп 4.6: Мокрые луга с доминированием высокого 

разнотравья. 
– Типичный биотоп 4.10: Старые пастбищные и сенокосные луга с 

сохранившимися фрагментами древесной растительности. 
В экосистемном отношении заказник «Зельвянка» представляет 

особую значимость для сохранения открытых пойм малых рек в условиях 
снижения интенсивности сенокошения и экспансии бобра речного в 
Предполесье и Полесье (Демянчик, Михальчук, Самусевич, 2002). В 
отличие от большинства аналогичных створов в регионе, пойменно-
русловой комплекс Зельвянки в целом сохраняет исходную природную 
структуру. Сукцессии деструктивного характера затронули только южную 
часть заказника. 

 
1. Демянчик В. Т., Михальчук Н. В., Самусевич В. П. Природа Брестчины на 
рубежах столетий. Брест : Издатель С.Б. Лавров, 2001. 170 с. 2. ТКП 17.12-06-2021 
(02120). Охрана окружающей среды и природопользование. Территории. 
Растительный мир. Правила выделения и охраны типичных и (или) редких 
биотопов, типичных и (или) редких природных ландшафтов, оформления их 
паспортов и охранных обязательств. Минск : Минприроды, 2021. 87 с. 
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ФІТОСОЗОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ ТА СТАН ЗБЕРЕЖЕНОСТІ 
РОСЛИННОГО ПОКРИВУ БОТАНІЧНОГО ЗАКАЗНИКА 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ «ВИШНЕВА ГОРА» 
 
Збереження біологічного різноманіття та розвиток природно-

заповідної справи – довгострокові пріоритети охорони навколишнього 
середовища в Україні, адже природно-заповідні території – найбільш 
збережені типові, універсальні та рідкісні природні ділянки, а також 
спеціально створені об’єкти колекційно-паркового типу. Одне з їхніх 
основних завдань – охорона та відтворення рідкісних популяцій рослин і 
інших компонентів природи, тому природно-заповідний фонд – безцінне 
національне багатство України (Закон, 1992).  

Перш за все це наукові полігони, що служать встановленню напрямків 
змін довкілля, прогнозуванню таких змін, розробці шляхів збереження, 
відновлення та використання природних багатств. Тому необхідно постійно 
вдосконалювати й розширювати природно-заповідну мережу для 
забезпечення екологічного збалансованого розвитку, збереження популяцій 
видів рослин і тварин. Це і визначило мережу природно-заповідного фонду 
Рівненської області, до якої станом на 01.01.2021 р. віднесено 317 територій 
та об’єктів загальною площею 203,6 тис. га, що складає 10,15% від загальної 
площі області, в тому числі 28 об’єктів загальнодержавного значення 
площею 90,3 тис. га та 289 об’єктів місцевого значення площею 113,3 тис. 
га, серед яких найбільш визначними є Рівненський природний заповідник, 
Національний природний парк «Дермансько-Острозький», Нобельський 
національний природний парк, три регіональні ландшафтні парки: 
«Прип’ять-Стохід», «Надслучанський», «Дермансько-Мостівський», 
дендрологічний парк загальнодержавного значення в м. Березне, 
Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення та ботанічний 
заказник загальнодержавного значення «Вишнева гора» у Рівненському 
районі площею 97 га, в яких зростають види, занесені до Червоної книги 
України, Європейського червоного списку, червоного списку Міжнародної 
спілки охорони природи, Додатку 1 Бернської конвенції, списку CITES, 
«Переліку регіонально рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 
зникнення, видів рослин на території Рівненської області», які є 
інструментами збереження фітобіоти (Доповідь, 2021). 

Вишнева гора – найперший заповідний об’єкт в області, що створений 
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згідно Постанови Ради Міністрів УРСР № 500 від 28.10.1974 р. «Про 
створення заказників загальнодержавного значення в Українській РСР» з 
метою збереження цінного осередку степової рослинності в області. Він 
знаходиться між селами Городок і Зозів Рівненського району приблизно за 
8 км на північний захід від м. Рівне поблизу гирла лівої притоки Горині – 
р. Устя, на її крутому правому березі та прилеглій до нього плакорній 
ділянці (Постанова, 1974). 

Вперше на Вишневу гору звернув увагу П.С. Рогович (1869 р.). Й. 
Панек, учитель Ровенської гімназії, один із перших дослідників Вишневої 
гори, на початку 1920 років писав, що «На цьому маленькому клаптику 
землі існує якийсь рослинний оазис, не схожий на оточуючу рослинність». 
Запропонував охороняти Вишневу гору ще польський науковець С. Мацко 
(1937 р.). У 1964 р. рослинність Вишневої гори досліджував В.Д. Авдєєв. 
Я.П. Дідух у 1974 р. описав стан степової рослинності цього заказника. 

За фізико-географічним районуванням Вишнева гора знаходиться в 
Рівненському фізико-географічному районі природної області Волинської 
височини Західно-Української провінції лісостепової зони. У 
геоморфологічному відношенні – на північній околиці Волинського 
лесового плато. 

Тектонічні особливості заказника визначаються його знаходженням на 
стабільній Волино-Подільській плиті. Гірські породи заказника належать до 
туронського ярусу крейдяної системи мезозою, що представлені білою 
писальною крейдою, мергелями та вапняками. Вишнева гора – це крейдяний 
горб, вкритий лесовими відкладами, що сприяє утворенню радіальної сітки 
густо порослих ярів і крутих (до 30°) схилів із накопиченням біля підніжжя 
продуктів руйнування – крейди та глини. 

Ґрунтовий покрив на південних схилах горба представлений дерново-
карбонатними змитими ґрунтами (редзинами), на перегині схилів поширені 
чорноземи вилугувані на карбонатних лесах. 

За геоботанічним районуванням природна рослинність заказника 
належить до Рівненського геоботанічного району Люблінсько-Волинського 
округу грабово-дубових, дубових лісів і остепнених лук Південнопольсько-
Західноподільської підпровінції Центрально-європейської провінції 
широколистних лісів Європейської широколистянолісової області. 

На території заказника представлені різні типи рослинності. Більша її 
частина зайнята деревно-чагарниковою рослинністю (вершини та прилеглі 
схили). Найбільшу созологічну цінність представляє лучно-степова 
рослинність, адже Вишнева гора – це крайній північно-західний форпост 
такої рослинності в нашій країні, який віддалений на сотні кілометрів від 
своєї основної зони. Саме в цьому й полягає величезне наукове значення 
цієї заповідної території. 

Фрагменти степової рослинності з формацією ковили волосистої з осо-
кою низькою, чебрецем Маршалла, оманом мечолистим, кипцево-
кострицево-різнотравною асоціацією в її складі, нині залишилися на 
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південних і частково південно-західних схилах з крутизною 20–35о. Ці 
рослинні угруповання включені до «Зеленої книги України». Формація 
осоки низької на «Вишневій горі” – найпівнічніша на Україні. 

На території заказника зростає майже 100 видів лучно-степових і 
степових рослин, серед яких багато раритетних видів. Рослинний покрив 
південного схилу чітко змінюється з висотою. Біля підніжжя гори 
переважають вологолюбні види – гадючник звичайний, шавлія лучна, 
буквиця лікарська. Вище росте мішаний ліс із грабом звичайним як 
головною породою. Підлісок утворений ліщиною звичайною та іншими 
кущами, характерними для лісостепової зони. На вершині ліс змінюється 
степовою рослинністю поступово через зарості сливи колючої або терену, 
глоду одноматочкового, крушини ламкої, ліщини. Степова рослинність тут 
в основному представлена кострицями борознистою та овечою, келерією 
стрункою, а в западинах поширені цибуля круглоголова, конюшина гірська, 
молочай кипарисоподібний, деревій звичайний. Тут на фоні формації 
невисоких купин осоки низької зустрічаються сонцецвіт яйцеподібний, 
шавлія кільчаста, горицвіт весняний, люцерна серпоподібна, осока низька – 
типова рослина західних степів, яка ранньою весною створює жовто-
зелений аспект. На території заказника поширена значна кількість кущів 
вишні кущової (степової), зустрічаються перстач пісковий, сонцецвіт, 
горицвіт весняний, півники угорські, спостерігаються сині плямі фіалки 
піскової.  

Значно поширена шавлія лучна, а вище по схилах – юринея вапнякова. 
Більша частина зростаючих тут злаків квітує у другій декаді червня і першій 
половині липня, серед яких ковили волосиста та пірчаста з Червоної книги 
України. Між злаками густо розкидані цибуля круглоголова, юринея, шавлія 
кільчаста, гвоздика Борбаша та віхалка розлога. Є плями оману мечолистого 
та степового виду льону жовтого з великими жовтими квітами. Біля кущів 
зустрічаються плями айстри степової та солонечника льонолистого. 

Із вишнею степовою конкурує терен, життєвість якого значно вища, 
ніж вишні. Він разом із шипшиною собачою та барбарисом звичайним 
займає всі яри, балки, оточує підніжжя гори та лісові галявини. 

На північних схилах Вишневої гори росте листяний ліс із грабом як 
головною породою та домішкою клена гостролистого, черешні та сосни 
звичайної з підліском із ліщини, бруслини бородавчастої, бузини чорної, 
горобини звичайної. Трав’янистий ярус тут формують передусім весняні 
ефемероїди: ряст порожнистий, печіночниця звичайна, анемони жовтецева 
та дібровна, підсніжник білосніжний. Трохи пізніше тут вегетують і цвітуть 
фіалки запашна та дивна, відростають щитники чоловічий і шартрський та 
зрідка – багатоніжка звичайна, лілія лісова з Червоної книги України. На 
узліссях і серед кущів поширені первоцвіт весняний, буквиця лікарська, 
перстач білий, звіробій звичайний, маренка запашна, суниці звичайні. 

На більш пологих схилах північної експозиції сформувались типові 
грабові ліси з домішкою дуба звичайного, клена, сосни, берези повислої, 
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в’яза голого, черешні. Поодиноко зростають бруслина, горобина, свидина 
кров’яна, ліщина. Трав’яний покрив утворює яглиця звичайна з осоками 
лісовою та пальчастою, зеленчуком жовтим, веснівкою дволистою.  

На південному узліссі «Вишневої гори» до листяного лісу домішується 
сосна. Вона виходить з лісу і підходить впритул до степової рослинності, 
спускається вниз по схилу. Сам крутий схил вкритий степовою 
рослинністю, домінантом якої є ковила волосиста. До неї домішуються 
костриця валіська, цибуля круглоголова, віхалка розлога, шавлії кільчаста та 
лучна, зустрічається тут і горицвіт весняний. 

Аналіз сучасного складу флори заказника свідчить, що на його 
території поширені 6 видів, включених до Червоної книги України (2021 р.): 
лілія лісова, підсніжник білосніжний, ковила волосиста, к. пірчаста, коручка 
чемерникоподібна, горицвіт весняний, та 31 вид, які підлягають 
регіональній охороні на території Рівненщини: багатоніжка звичайна, 
півники угорські, цибуля круглоголова, осока низька, тимофіївка степова, 
вітеринка (анемона) лісова, ломиніс прямий, рівноплідник рутвицелистий, 
агрус відхилений, еспарцет піщаний, конюшина гірська, горошок 
горохоподібний, вишня степова, перстач білий, льон жовтий, герань 
криваво-червона, сонцецвіт яйцеподібний, гвоздика армерійоподібна, 
вероніка простерта, кадило сарматське, котяча м’ята паннонська, 
суховершки великоквіткові, чебрець Маршаллів, деревій щетинистий, роман 
напівфарбувальний, айстра степова, солонечник льонолистий, оман 
мечолистий, юринея вапнякова, оленяча смовдь Рівініусова, золота смовдь 
ельзаська.  

Тому основним завданням заказника «Вишнева гора» є охорона та 
збереження природного комплексу території. На сьогодні окремі його 
ділянки засмічені. Крім того території заказника загрожує випалювання 
сухої трав’яної рослинності, вселення та натуралізація адвентивних видів. 
Нині спостерігається поступове зменшення площ, зайнятих типовою лучно-
степовою рослинністю. 

Тому режим охорони об’єкта має передбачати насамперед 
недопущення розведення вогнищ, заготівлі кормових трав, лікарських та 
інших рослин, квітів, насіння, збирання колекційних та інших матеріалів, 
порушення грунтового покриву, сінокосіння, випас і прогін худоби, 
проведення всіх видів рубок, інші роботи, що загрожують його збереженню. 

 
1. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області 
у 2011 р. URL: https://www.ecorivne.gov.ua/tmp/Rivnenska_dopovid_2020.pdf. (дата 
звернення: 12.11.2021). 2. Про природно-заповідний фонд України : Закон України  
від 16.06.1992 р. № 2456-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 34. 
С. 502. 3. Про створення заказників загальнодержавного значення в Українській 
РСР : Постанова Ради Міністрів УРСР від 28.10.1974 р. № 500. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-74-%D0%BF#Text. (дата звернення: 
12.11.2021). 
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УДК 635.9:711.4 

Іванців В. В., к.і.н., доцент, завкафедрою екології та агрономії (Луцький 
національний технічний університет, м. Луцьк), Іванців О. Я., к.п.н., доцент 
кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук (Волинський 
національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк), Панькевич С. Г., 
к.геогр.н., доцент кафедри екології та агрономії (Луцький національний 
технічний університет, м. Луцьк) 
 

ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ЗОЛОТУШНИКА 
КАНАДСЬКОГО В м. ЛУЦЬКУ 

 

Географічне положення м. Луцька виявилось сприятливим для 
проникнення на його територію адвентивних, в тому числі інвазійних, видів. 
Водний шлях річкою Стир, торгівельні зв’язки з сусідніми регіонами, 
військові походи, залізничні перевезення та інші фактори створили умови 
для появи все нових видів заносних рослин у обласному центрі та його 
околицях. Золотушник канадський (Solidago сanadensis L.), що завезений із 
Північної Америки, інтенсивно заселяє маргінальні землі, лісові галявини, 
території біля доріг, лісосмуги м. Луцька та витісняє фонові види рослин, 
які притаманні певному ценозу. 

У ході дослідження нами було встановлено, що золотушник 
канадський почав з’являтися у нашому місті на присадибних ділянках, 
кладовищах, де його вирощували як декоративну культуру. Звідти 
золотушник почав розповсюджуватись  прилеглими територіями. 

Відділ екології Луцької міської ради спостерігав найбільшу 
концентрацією особин золотушника на заселених масивах-парках, 
пустищах, занедбаних або порожніх ділянках. Також відділом було 
зафіксовано рослину в заплаві р. Стир, навколо транспортного вузла 
«Залізничий вокзал – Автовокзал» та вздовж приватної забудови вулиць – 
Ківерцівської, Ковельської, Львівської, Володимирської, Рівненської та 
Дубнівської. 

Всього за період досліджень на території міста Луцька нами виявлено 
230 місць зростання золотушника, а загальна площа міської території, яка 
зайнята цим видом, склала близько 26 га (табл. 1). 

Найчастіше зустрічається вільно зростаючий золотушник на 
Кічкарівці, Дубнівській та в Старому місті, на які в даний час припадає 48% 
всіх виявлених місць. Значно рідше цей вид спостерігається в Центральному 
та Завокзальному районах міста (рис. 1). 

Аналіз розподілу найбільших місць зростання територією міста 
показує, що масовий розвиток золотушника спостерігається не лише на 
землях, що не використовуються в даний час, але і в умовах досить 
потужної рекреації. Ця стратегія розвитку золотушника на таких територіях 
практично схожа з такою, що й в умовах, коли вид не відчуває зовнішнього 
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впливу. Зокрема, це добре проявляється на території між вул. Глушець і 
річкою Стир, де золотушник вже розселився на площі близько 1 га, тільки 
завдяки сильному антропогенному пресу (початку забудови) його 
проективне покриття тут ще не досягає 100%, що вже спостерігається на 
ділянках вул. Мамсурова. 

Таблиця 1 
Розподіл золотушника канадського по районам міста Луцька 

Адміністративний 
район 
міста 

Кількість виявлених 
місць природного 

зростання 
Площа, (м2) 

Старе місто 42 406,00    
Центр 8 2,60      
Завокзальний 8 8,70     
Теремно 15 260,00      
Гуща 18 281,00      
Вишків 19 356.00      
Дубнівська 37 359,00     
Кічкарівка 38 397,00    
Красне 23 307,00    
Гнідава 22 312,00     
м. Луцьк 230 2698,30 

 

 
Рис. 1. Розподіл кількості місць зростання золотушника канадського за 

адміністративними районами м. Луцька 
 

Великі скупчення S. canadensis відмічені по всьому місту (рис. 2), за 
винятком 33 кварталу, де максимальна площа однієї популяції не перевищує 
0,45 га. Їхня кількість в адміністративних районах неоднакова. Так, в 40-му 
кварталі нами виявлено лише 2 місця зростання S. canadensis, домінуючі за 

Старе місто Центральний
Завокзальний Теремно
Гуща Вишків
Дубнівська Кічкарівка
Красне Гнідава
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площею в загальній масі золотушника в  місті Луцьку. Однак, на їхню 
частку припадає 98,5% всіх площ, зайнятих даним видом рослин у цьому 
районі міста. 

 
Рис. 2. Розподіл площ зростання золотушника канадського в м. Луцьк 

 
Схожа ситуація спостерігається і в центрі, де домінантні угрупування 

золотушника складають половину від виявлених на цій території. Отже, 
цілком закономірно припустити, що в цих районах розселення золотушника 
в даний час досить сильно обмежене. 

Вживання заходів щодо знищення декількох дрібних місць зростання 
може істотно загальмувати поширення інвазивного виду рослин. У той же 
час, наприклад, у районі вул. Володимирської на 5 домінантних угруповань 
(22% їхньої кількості в районі) припадає 77% загальної площі золотушника, 
внаслідок чого територія району помітно «засмічена» дрібними групами цієї 
рослини. Велике число дрібних груп золотушника характерне також для 
окремих районів. Очевидно, це може свідчити про активне розселення цієї 
рослини. В інших районах міста на частку домінуючих угруповань припадає 
84 –92% площ. 

Такий мозаїчний розподіл золотушника територією міста, на нашу 
думку, багато в чому пов’язаний як із наявністю вільних площ, так і іншими 
умовами. Важливу роль у заселенні території видом відіграє наявність 
різноманітних місць початкового поширення через введення в культуру. 
Перш за все, в цій ролі виступають кладовища, де золотушник у другій 
половині минулого століття дуже широко використовувався для озеленення. 
В даний час його поширенню сприяє й територія приватного сектору, в тому 
числі котеджні райони. Можливо, саме ці два фактори можуть бути однією з 
основних причин масового розвитку золотушника в районі Вишкова, де 
тільки на березі р. Стир великі скупчення цієї рослини займають площу 
понад 11 га. 

Найбільші за площею місцезростання відзначені нами в заплаві 
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р. Стир, на території поблизу р. Сапалаївки, в парку 900-річчя Луцька, на 
території колишніх кладовищ у районі вул. Івана Франка, Тараса Шевченка, 
а також  пустищах при гаражних кооперативах і на території колишнього 
військового містечка в районі вокзалу. 

Проникнення золотушника під лісові полоси відзначається практично 
у всій лісопарковій зоні Луцька. Виняток становлять лише парк та сквери в 
центральній частині міста, котрі піддаються сильному антропогенному 
навантаженню й постійно контрольовані з боку працівників парку. 

Результати дослідження показали, що золотушник канадський досить 
впевнено завойовує територію м. Луцька. На сучасному етапі забур’янення 
золотушником канадським і місцевими видами  спостерігається у 
співвідношенні як 30% до 70%, що свідчить про необхідність карантинних 
заходів. 
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УДК 582.37/.39 
 
Куліш В. Ю., м.н.с., Франчук М. В., к.б.н, заступник директора з наукової 
роботи, Юсковець М. П., м.н.с. (Рівненський природний заповідник,  

м. Сарни, Рівненська область) 

 

МОНІТОРИНГ СТАНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ РАРИТЕТНИХ 
ПРЕДСТАВНИКІВ ПОРЯДКУ LYCOPODIALES В УМОВАХ 

РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА 
 

Моніторинг – є невід’ємна складова природоохоронної практики на 
об’єктах заповідного фонду. Він є науково-технічною базою для 
розроблення, обґрунтування та впровадження ефективних заходів щодо 
збереження раритетної фітокомпоненти, що невід’ємно потребує 
проведення комплексних біогеографічних, еколого-ценотичних, 
созологічних досліджень тощо (Данилик та ін., 2014).  

Саме до такої групи раритетних компонентів, які потребують 
постійного моніторингу належать представники порядку Lycopodiales. Вони 
є важливими індикаторами стану різних типів лісу (Краснов та ін., 2009), 
виступають індикаторами для верифікації біотопів (Національний каталог 
…, 2018), вразливі до змін гідрологічного режиму, а також є зручними для 
комплексного моніторингу стану збереження середовища. 

Тому, на основі вище викладеного метою нашого дослідження є 
встановлення стану збереження раритетних видів порядку Lycopodiales на 
основі моніторингу раритетного різноманіття із виділенням основних загроз 
для збереження видів та стану їхніх популяцій. 

Моніторингові дослідження до даної публікації базуються на 
матеріалах власних досліджень авторів у рамках виконання державної 
програми «Літопис природи», первинні матеріали яких відображені у 
Літописах природи Рівненського природного заповідника за 2011–2021 рр. 
(Літопис природи, 2010–2021), а також досліджень інших науковців у 
рамках моніторингу раритетного фіторізноманіття Рівненського природного 
заповідника у 2011–2013 рр. (Данилик та ін., 2014). 

Під час виконання досліджень ми спирались на загальноприйняті 
методи дослідження раритетних видів (Злобин, 2009; Злобин и др., 2013). 
Перелік видів подано за Д.Н. Доброчаевою (1999). Здійснювали перевірку 
стану популяцій відомих місцезростань, при знахідці нових, описували 
основні популяційні характеристики, площу зростання, тип місцезростання, 
розташування в системі координат, встановлювали стан популяції кожного 
зростання із виділенням основних загроз. Здійснювали фотофіксацію 
кожного зростання, дані вносились до бази даних та опрацьовувались у 
додатках Microsoft office та QGis. Для деяких видів закладені постійні 
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моніторингові стаціонари, починаючи зі створення заповідника (для 
Lycopodium annotinum, Huperzia selago, Diphasiastrum complanatum).  

Рівненський природний заповідник розміщений на півночі Рівненської 
області України й складається з 4 масивів (Переброди, Сомине, Сира 
Погоня, Білоозерський) із загальною площею 42289 га.  

У флорі заповідника станом на жовтень 2021 року числиться шість 
представників порядку Lycopodiales. Вони належать до двох родин: 
плаунові (Lycopodiaceae, види: Diphasiastrum complanatum, D. tristachyum, 
D. х zeilleri, Lycopodiella inundata, Lycopodium annotinum) та баранцеві 
(Huperziaceae, види: Huperzia selago). Усі досліджені види включені до 
четвертого видання Червоної книги України (наказ Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів України від 15 лютого 2021 року № 111: 
«Перелік видів рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України 
(рослинний світ)). 

Плаун річний (Lycopodium annotinum). Відомо про 145 місцезростань, 
із яких 44 знайдено у період 2019–2021 рр. Основна популяція виду 
зосереджена на Білоозерському масиві заповідника – це 66% від відомих 
локацій. Встановлено, що загальна площа обстежених зростань по всіх 
відділеннях заповідника складає близько 3 гектарів. Станом на час 
досліджень вдалося обстежити близько 50% від загальної кількості відомих 
зростань плауна. На основі цих даних виявлено, що 7 локальних популяцій 
зникли під впливом пониження рівня ґрунтових вод внаслідок посух, які 
загострились із 2015 року. Одне зростання зникло внаслідок пожежі 2015 
року. Основними загрозами для виду є зміна гідрологічного режиму 
(всихання), пожежі (фактичне знищення виду та біотопу), витоптування 
нелегальними рекреантами та прогоном ВРХ (в межах прибережної зони 
оз. Біле). Загалом стан збереження виду є задовільним, додаткових 
заходів з охорони не потребує на що вказують також інші автори 
(Данилик та ін., 2014). 

Діфазіаструм сплюснутий (Diphasiastrum complanatum). Відомо 3 
місцезростання, на території Білоозерського масиву. Два з них мають 
стабільний стан, одне пригнічений – зменшується кількість особин 
(всихають), через зміну гідрологічного режиму (пониження рівня ґрунтових 
вод). Окрім цього одне зростання, яке моніторили впродовж 2000–2015 рр., 
зникло станом на 2015 рік, ймовірно в пік початку періоду посух, а також 
вид зростав на мікропідвищенні, тому мав ризики через екстремальні умови 
зростання.  

Діфазіаструм триколосковий (Diphasiastrum tristachyum). Відомо 2 
зростання на території Білоозерського масиву. Одне, за даними Данилика та 
інших (2014), локальне з загальною щільністю 65 куртин. Інше обстежено в 
2021 році (одиночні особини на площі 1,5 м², які не спороносять, стан 
зростання пригнічений). За даними обстеження І.М. Данилика та інших 
(2014) вид має складну біологію (залежність гаметофіту від 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

мікоризоутворюючого гриба), тому потребує заходів із постійного 
моніторингу та збереження.  

Діфазіаструм Цайлера (Diphasiastrum zeilleri). Відомо 6 місцезростань: 
4 – масив Переброди, 1 – Білоозерський. Три знайдені працівниками 
заповідника у 2020–21 рр. на масиві Переброди. Загалом стан зростань 
даного виду задовільний, але потребує подальших досліджень у зв’язку з 
своїм локальним розміщенням. Основними загрозами для даного виду є 
зміна гідрологічного режиму, під впливом посух. Усі відомі місцезростання 
піддані впливу всихання, однак є виявлені факти розростання мікролокацій. 

Лікоподієлла заплавна (Lycopodiella inundata). Відомо 2 локальні 
популяції. По одній на масивах Переброди та Білоозерський. Через тривалі 
посухи 2015 року та пересихання місць зростань вид зник на цих локаціях. 
На Білоозерському масиві станом на 2013 р. була відома локальна популяція 
600 м2 (Данилик та ін., 2014), яка в 2015 році зникла через висихання 
притерасного пониження. За результатами обстеження восени 2021 року 
зафіксовано відновлення популяції, виявлені одиночні рослини. Ймовірно 
це пов’язано з більш сприятливими гідрологічними умовами 2021 року – 
достатня кількість вологи навесні, часті зливи влітку.  

Баранець звичайний (Huperzia selago). Відомо 3 локальні популяції на 
масивах Білоозерський та Сира Погоня. До 2015 року на території 
заповідника був відомий єдиний локалітет на Білоозерському масиві з 133 
особин, він був пошкоджений косулею європейською (Capreolus capreolus), 
а саме виявлені сліди вигризання та витоптування. В 2015 році вдалося 
віднайти великий локалітет (відмічено 40 куртин) на Білоозерському масиві, 
стан якого стабільний, місцезростання розширюється, та мікропопуляцію на 
масиві Сира Погоня) (зменшується кількість вегетативних пагонів, є 
фактори витоптування).  

На основі проведеного дослідження можемо можемо зробити 
висновки, що основними загрозами для існування раритетних видів 
Lycopodiales в заповіднику є: 

- зміна гідрологічного режиму (пониження рівня ґрунтових вод, 
пересихання мікропонижень болотистих ділянок, дистрофних водойм). 
Найбільш вразливими до цієї загрози є Lycopodiella inundata, Diphasiastrum 

complanatum, а найменше – Lycopodium annotinum; 
- витоптування, найбільш вразливим до цієї загрози є Lycopodium 

annotinum, інші види через умови зростання, що мінімізують проникнення 
людей та ВРХ та низьку їхню чисельність не мають такої загрози. Окрім 
цього, виявлені одиночні факти витоптування дикими видами копитних 
(Capreolus capreolus) Huperzia selago та Lycopodium annotinum. 

До найменш виражених загроз для перелічених видів є фактор пожеж, 
збирання лікарської сировини для власних потреб місцевого населення, які 
мають одиночний та непостійний характер дії.  
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Для ефективного збереження та охорони даних популяцій потрібно 
здійснювати постійний моніторинг їхнього стану на території Рівненського 
природного заповідника.  
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фітогенофонду Рівненського природного заповідника та проблеми його 
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ЕКОТОПОЛОГІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ  
БАЗАЛЬТОВИХ КАР’ЄРІВ ЯК ФАКТОР РІЗНОМАНІТНОСТІ 

ВИДОВОГО СКЛАДУ ФЛОРИ 
 

Різноманітність видового складу флори на конкретній території 
(локальна фіторізноманітність) визначається багатьма факторами. 
Передусім ця різноманітність обумовлена історичними та геологічними 
процесами. Для Українського Полісся загалом і для Волинського Полісся 
зокрема в цьому відношенні провідну роль відіграли льодовикові періоди, 
під час яких дольодовикова флора практично зникла, також сформувалась 
сучасна ландшафтна структура. В плейстоценовий період, територія регіону 
перекривалася щонайменше чотирма льодовиковими покривами, а клімат 
близький до льодовикового, існував упродовж верхньоплейстоценових 
льодовикових епох (Шовкопляс, 2011). Дніпровський льодовик своїм 
прип’ятським потоком на 50 тис. років перекрив ландшафти північної 
Волині (Залеський, 2005). Епоха дніпровського зледеніння 
супроводжувалась процесом різкого вимирання та міграції теплолюбивих 
організмів. Тому сучасна постгляціальна флора Полісся є доволі молодою за 
своїм віком і сформувалася міграційним шляхом: після відступу льодовика 
на звільнену територію почали проникати види рослин із прилеглих 
територій. Вважається, що основними флорогенетичними центрами в 
процесі формування флори регіону стали гумідний, аридний та 
арктоальпійський центри (Лавренко, 1938). У другій половині ХІХ ст. та 
особливо в ХХ ст. поліська флора значною мірою збагатилася адвентивними 
видами рослин. У цьому процесі визначальну роль відіграли антропічні 
фактори (Ойцюсь, 2011). 

Другою групою факторів, які визначають фіторізноманітність, є 
різноманітність екологічних умов і їхня сприятливість для існування того 
або іншого виду. Водночас різноманітність екологічних умов визначається 
як загальними рисами території (клімат, ґрунти, геологічна будова), так і 
локальним характером їхнього вияву. У цьому випадку базисом є 
ландшафтна структура та екотопологічна диференціація території, яку 
можна розглядати на різних рівнях розмірності.  

Видобуток і розробка родовищ корисних копалин відкритим способом 
зумовлюють суттєву зміну ландшафтної структури та впливають на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

різноманітність екотопів на мезорівні. Традиційним для Волинського 
Полісся є промисловий видобуток базальтів, який зосереджений у північно-
західній частині Рівненської області і приурочений до Рівненського 
тектонічного розлому та Волинського трапового покриву (Національний 
атлас …, 2007): територія колишніх Костопільського та Володимирецького 
районів.  

Мета наших досліджень полягала у вивченні екотопологічної 
структури території розташування діючих і вироблених базальтових 
кар’єрів, оцінки її ролі у формуванні фіторізноманітності. Для аналізу 
використані результати польових досліджень, які проводились упродовж 
2017–2020 рр. 

Було встановлено, що під час проведення підготовчих робіт і 
безпосереднього видобутку базальту в результаті здійснення відповідних 
технологічних операцій виникають різноманітні мікро- та мезорельєфні 
форми з притаманними для них екологічними особливостями. Ці форми 
насамперед відрізняються своєю відносною висотою – від декількох метрів 
до декількох десятків і навіть сотень метрів. Вони мають різну експозицію 
та крутизну схилів. Доволі різноманітним є і гранулометричний склад 
субстрату, який варіює від характерного для зональних поліських ґрунтів, 
до крупнозему та кам’яних розсипів, що нагадують гірські системи. Також 
ґрунти та ґрунтові субстрати відрізняються й за іншими своїми 
властивостями та хімічним складом.   

Уздовж схилів – від підніжжя до вершини або плато найчастіше 
спостерігається градієнт зволоженості, часто – хімічного складу та 
трофності субстрату, до певної міри – освітлення. Важливе значення також 
має ступінь порушення ґрунтового субстрату. Однак, відмінності в 
зазначених показниках спостерігаються не лише вздовж вертикалі, але й 
мають мозаїчний, іноді доволі неоднорідний характер у горизонтальному 
вимірі. Доволі важливу роль у формуванні фіторізноманітності кар’єрів 
відіграє характер рослинності на прилеглій території, звідки заносяться 
діаспори нових видів флори, а також час, який минув після закінчення 
експлуатації родовища. 

Під час досліджень виділяли основні типи екотопів і визначали для 
них видовий склад за участю вищих судинних рослин. Екотоп ми 
розглядаємо як великий елемент неоднорідності місцевості, що 
характеризується подібними положенням у рельєфі, режимом зволоження та 
підстилаючою породою (Аненская и др., 1963) із врахуванням 
антропогенного впливу та типу рослинності.    

Було виділено наступні екотопи: глибоководні та мілководні водойми, 
заболочені ділянки, нагромадження уламків базальту на дні та схилах 
кар’єрів, лучні та лісові ділянки на схилах кар’єрів, чагарникові зарості на 
дні та схилах кар’єрів, відвали розкривної породи, стихійні сміттєзвалища. 

Кожен із виділених екотопів характеризується своїми специфічними 
особливостями, які й визначають тип рослинності та її видовий склад. 
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Загалом на території досліджуваних кар’єрів із врахуванням прилеглих 
ділянок безпосереднього впливу, шириною 10-50 м, виявлено 562 види 
вищих судинних рослин із 347 родів, 92 родин і 4 відділів. Серед них 
402 види представляють аборигенну флору (майже 71,5% загального 
видового складу, 33,5% усієї аборигенної флори Рівненської області). Таким 
чином, на доволі обмеженій території зростає понад третину всього 
видового аборигенного фіторізноманіття області, в тому числі 26 видів, які 
охороняються на загальнодержавному та регіональному рівнях, або 
характеризуються локальним поширенням на території області (наприклад, 
Dactylorhiza incarnata, Epipactis helleborine, Utricularia minor, Primula 

elatior, Gagea pratensis, Aquilegia vulgaris, Rosa mediata, Chamaenerion 

dodonaei,  Scabiosa columbaria). Доволі високе видове багатство флори в 
межах аналізованої території є відображенням різноманітності екологічних 
умов та екотопів у цілому. Разом із тим видовому багатству сприяє 
наявність вільних еконіш, які виникають на ділянках, де повністю був 
знищений рослинний покрив або він зазнав глибокої деградації. На 
прилеглій та навколишній території в доброму й задовільному стані 
збереглися природні угруповання (лісові масиви, чагарникові зарості, лучні 
ценози, водойми). Вони постачають діаспори для відновлення рослинного 
покриву й таким способом сприяють збільшенню видового та ценотичного 
різноманіття рослинного світу. Нині на окремих ділянках вироблених 
кар’єрів, експлуатація яких була припинена понад 20–30 років тому, 
сформувалися соснові угруповання зі спрощеною структурою, прибережні 
угруповання за участю різних видів верб, болотні угруповання з переходом 
у заболочені та сирі луки, маловидові угруповання за участю макрофітів та 
інші.    

Водночас на території кар’єрів виявлено 160 видів адвентивних рослин 
(28,5% загального видового складу, понад 46% всієї адвентивної флори 
Рівненської області). Така висока частка адвентивного компонента, на нашу 
думку, насамперед визначається великими площами з порушеним 
ґрунтовим субстратом і вільними, як уже зазначалося вище, екологічними 
нішами. Незаповнені еконіші виступають місцем інтенсивної конкуренції 
місцевих аборигенних видів і чужорідних заносних видів флори. 
Важливими осередками занесення адвентивних видів є стихійні 
сміттєзвалища та смітники, найбільші площі яких спостерігаються в 
кар’єрах біля сіл Берестовець і Базальтове колишнього Костопільського 
району. Понад два десятки заносних видів, передусім здичавілі 
інтродуценти, виявлені виключно на таких ділянках або поблизу них 
(наприклад, Iris x germanica, Hemerocallis fulva, Tradescantia virginiana, Zea 

mays, Rosa multiflora, Citrullus lanatus, Cucurbita pepo, Euphorbia marginata, 
Ailanthus altissima, Hesperis pycnotricha, Brunnera macrophylla, Perilla 

nankinensis, Chrysanthemum morifolium, Rudbeckia laciniata). Для цієї групи 
видів такий спосіб занесення є визначальним. Також чимало заносних 
рослин разом із місцевими апофітними синантропами, особливо 
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малорічників, зосереджені на відвалах розкривної породи з недавно 
сформованим (упродовж 1–3 років) розрідженим рослинним покривом. 
Подібна картина спостерігається й на ділянках із нагромадженням уламків 
базальту, однак тут рослинність ще більш розріджена (з проекційним 
покриттям 5–15%). 

Таким чином, розробка базальтових кар’єрів на території Волинського 
Полісся сприяє урізноманітненню екологічних умов і збільшенню 
екотопологічної диференціації на ландшафтному мезорівні, яке у свою 
чергу сприяє збільшенню фіторізноманітності. Однак цей процес має 
різнонапрямлені тенденції, сприяючи поширенню як аборигенних, так і 
заносних, зокрема інвазійних видів, які викликають біологічне забруднення 
регіону. 
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DEVELOPMENT OF AGRARIAN TOURISM IN THE TERRITORY OF 
SHYMKENT FOR 2021-2030 

 
With a growing international and domestic tourism, agricultural products 

attract tourists who want to see organic products. Combining outdoor activities in 
the countryside, agriculture is growing rapidly in the global tourism business such 
as agritourism. Agricultural land is an example of rural development in rural 
areas. This includes a wide range of knowledge in economics, business, 
marketing and management. 

Agritourism has existed for about 40 years and is rapidly developing abroad 
as a relatively new phenomenon that has appeared only in the last decade and has 
many recognized definitions in Kazakhstan and is classified differently depending 
on the adopted model. Firstly the original classic agritourism model was that 
tourism in rural areas was created by farmers or their family members, who 
brought additional income, but did not change their production profile. 

Agritourism allows you to experience many of the activities in the village: 
animal husbandry, crop production, picking fruits and vegetables, herbs, cooking, 
handicrafts and crafts (sewing, textiles, knitting, modeling and ceramics). An 
informative tourist studies many traditions of a particular region in different 
regions of Kazakhstan, where he is familiar with unique folklore and culture 
(musical performances, traditions). Kazakhstan has great potential for 
agritourism. Farming can play a large role in the tourism segment as a new form 
of recreation. Shymkent and all regions of Kazakhstan have resources for the 
development of agricultural tourism. These are different natural conditions, 
adjacent rural settlements – villages, orchards, vineyards, pastures. 

All types of natural monuments, monuments of architecture and archeology 
located near these villages can be used as additional ecological, cultural and 
educational objects (Nature …, 2008). 

The development of agrarian tourism will help strengthen the rural 
economy, create additional jobs, reduce the local population in cities, raise the 
cultural and intellectual level of the rural population and further expand the 
production of environmentally friendly products. Rural tourism also plays an 
important role in the conservation of natural resources. 

In our opinion, the main conditions for the development of agricultural 
tourism in Kazakhstan are: an overview of the regional location of potential 
agribusiness facilities, an overview of recreation systems at the regional level, the 
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socio-economic situation in the regions, the study of the state of rural 
infrastructure, the industrial development of regions, cultural and historical 
significance. 

Agritourism is a manifestation of many types of ecotourism, therefore, the 
recreational and resource potential of the republic is a necessary basis for the 
development of agrarian tourism in rural areas of Kazakhstan. 

Specially protected natural areas of exceptional ecological, scientific and 
cultural value (hereinafter referred to as protected areas) are the national heritage 
of the Republic of Kazakhstan, including the city of Shymkent: 

- Aksu-Zhabagly. 
The natural potential of agritourism takes into account the presence of 

natural monuments and protected areas. 
Natural monuments are unique natural objects of scientific, ecological, 

cultural, educational and aesthetic value (caves, centuries-old trees, stones, 
waterfalls, etc.). 

Analysis of the distribution of protected areas in the administrative regions 
of the country shows that most of them are located in the South Kazakhstan 
regions (Nature …, 2008). 

Agritourism in Kazakhstan is organized in the form of activities organized 
in the field of agriculture, providing comprehensive services in the field of 
housing, recreation, food, excursions, recreation and sports activities, active 
tourism, fishing, hunting, education and tourism skills in the region. This type of 
tourism can be one of the strategic directions for the development of this industry 
in the country. 

However, the use of the unique tourist potential of Kazakhstan for the 
development of agritourism is currently difficult due to the reasons for the low 
investment attractiveness of the infrastructure. 

There are two approaches to drawing up a concept for the development of 
agritourism (Koshenchuk et al., 2015). Forth first approach includes small 
agricultural enterprises 

- private farms, peasant farms (SXS), industrial cooperatives (PC) – tourism 
activities in business. 

In this case, agricultural tourism develops at the expense of these 
enterprises without the need for investment. However, under such financing 
conditions, we believe that rural residents need a significant flow of tourists. If 
the efforts of commercial enterprises are complemented by the activities of tour 
operators and travel agents, the results will be much better. 

The second approach is to develop integrated tourism in rural areas. The 
farm has never considered utilities as its main business, providing a full range of 
recreational services designed to take advantage of all the attractive tourist 
aspects of rural life. 

As mentioned earlier, such aspects include, for example, favorable 
environmental and aesthetic conditions, rural lifestyle and entertainment (horse 
riding, picking mushrooms and berries, fishing, etc.). At this stage, places of 
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accommodation will be tourist villages, estates, agrotourism centers. 
Basing on foreign experience, it can be assumed that the development of 

Kazakhstani agritourism will be carried out in two main stages – organizational 
measures in small family agribusiness, as well as reconstruction and construction 
of objects of medium agritourism business (Healthy & Antonyan, 2013). 

Of course, the demand for agritourism depends on the quality of tourism 
services. To improve it, first of all, it is necessary to improve the professional 
training of employees in agricultural tourism. In addition, newly established 
tourism businesses must be licensed and certified. 

Improving the quality of tourist services contributes to the formation and 
improvement of the regulatory framework for the development of a new type of 
entrepreneurship in rural areas. Large-scale development of the material and 
technical base of rural tourism is impossible without state support. 

The agro-industrial complex in Kazakhstan is characterized by the 
following distinctive features: 

- most of the labor force in the agricultural sector may have the ability to 
create new jobs in rural areas; 

- high potential for diversification, that is development of other industry 
services (catering, hotel business, folk trade, etc.); 

- a wide range of tourist seasonal opportunities; 
- provision of environmentally friendly natural food products; 
- availability of financial access by type of goods and services; 
- strengthening the material and social situation of the rural population. 
In recent years, the opportunities for agritourism in Kazakhstan have 

increased, and, in particular, renting houses in rural areas has brought additional 
and lucrative income to the rural population. Farmers' recreation centers can serve 
not only as accommodation for tourists, but also as bakeries, craft workshops, 
wine workshops, which are an integral part of agritourism. This also includes 
food, transfers, transportation, travel, recreation, cultural events, entertainment 
and much more (Kaznacheeva et al., 2017; Consolidated analytical …, 2019). 

In conclusion, we consider agritourism as an area in which the rural 
population can be modeled not only as an alternative to employment, but also for 
financial support of the regional economy and the development of organic 
agricultural production, taking into account the country's transition to the 
principles of a "green" economy. 

Agritourism summarizes specific types of tourism: 
- consists of ethno-tourism, its acquaintance with the target objects in 

culture, architecture, lifestyle and folk traditions; 
- 35% of agritourism comes from sustainable tourism facilities aimed at 

natural areas without anthropogenic impact; 
- 15% of agritourism includes cultural tourism, which includes historical, 

cultural and geographical places. 
One of the main factors contributing to the development of agritourism in 

the country is more than 72% of the agricultural land. Kazakhstan will have 
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access to large areas of agricultural land, including livestock orchards. The main 
sources of livestock and poultry in the country are pastures, natural and cultivated 
areas, arable land for growing forage crops. 

Output. Modern agriculture and tourism are branches of the world 
economy. Agriculture and other industries, as well as tourism, have a positive 
effect on the economy as a whole: an increase in foreign exchange inflows, an 
increase in the balance of payments and total exports, employment, economic 
growth, and the country's infrastructure. Kazakhstan is able to create a new image 
and become attractive to investors. 

 
1. Nature and natural resources of Kazakhstan, 2004–2005. Almaty, 2008. 72 p. 
2. Koshenchuk O. V., Blinov O. A., Novikov Yu. I., Rabankova M. A. Explanation of 
agrotourism. Theory and practice of rural management. Modern problems of science and 

education.  2015. № 2. 3. Healthy A. B., Antonyan A. G. Agritourism complex as a way 
to implement national economic programs. Regional economy: theory and practice. 
2013. № 36. Р. 88–91. 4. Appeal of the First President of the Republic of Kazakhstan N. 
Nazarbayev to the people of Kazakhstan. November 11, 2014. URL: http // akorda.kz. 
(дата звернення: 12.11.2021). 5. Kaznacheeva S. N., Chelnokova E. A., Korovina E. A. 
Agrotourism as one of the priorities of the tourism industry. International Journal of 

Applied and Fundamental Research. 2017. № 3–2. Р. 248–252. 6. Consolidated 
analytical report on the state and use of lands of the Republic of Kazakhstan in 2019. 
URL: http://cawater-info.net/bk/land_law/files/kz-land2019.pdf. (дата звернення: 
12.11.2021). 
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d.b.s., professor (Shymkent University, Shymkent city, Republic of Kazakhstan) 
 

GREEN TOURISM 
 

Green tourism is a special sector of the tourism sector, aimed primarily at 
communicating with nature, learning about its objects and phenomena, and active 
recreation. 

The emergence and development of ecological tourism is due to the human 
desire to minimize environmental changes. Man has always had the need to 
communicate with nature. But if in the first periods of history, virgin nature was 
an integral part of his life, then later it gradually reduced, losing its primordiality. 
Modern man, increasingly moving away from nature, still seeks to slow down and 
sometimes stop the inevitable process of technogenesis. Therefore, it is in the 
second half of the twentieth century, along with the formation of a consumer 
society and the manifestation of global environmental problems, that ecological 
tourism emerges. 

Currently, scientists distinguish four types of ecological tourism: 
1) scientific tourism. As a rule, specially protected natural areas, reserves, 

wildlife preserves, and national parks are tourist attractions in such tours. During 
scientific ecological tours, tourists participatein various kinds of research 
expeditions, conduct field observations; 

2) nature history tours. This is a set of educational, scientific, cultural and 
tourist excursions running along specially formed ecological routes; 

3) adventure tourism; 
4) travel to nature reserves and reservations. 
From an environmental point of view, tourism is one of the types of nature 

management. The development of tourism requires the involvement of natural 
resources in human activities. This creates a special type of landscape - 
recreational. In many developed countries, the territories used for recreation and 
tourism occupy the third place in terms of area after agricultural and forest land. 
The rapid pace of development of the global tourism industry and the great 
economic benefits that it brings make recreational land use promising and able to 
successfully compete and displace other types of land use. Together with 
agriculture and forestry, the recreational use of territories creates a "background" 
where other types of economic activities are manifested. In a number of places, 
cultural landscapes are created: resort areas, beaches, forest parks, etc., where 
recreational use is primary. If tourism itself is sustainable and well managed, it 
can make a significant contribution to the preservation of the environment and 
culture. For example, thanks to the development of tourism over the past 30 years, 
the number of natural protected areas has increased by an order of magnitude. 
Tourism is a powerful incentive for the creation of water treatment facilities, 
removal of garbage and other waste, since most tourists consider the best place 
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for recreation where there is no harmful effect of industrial enterprises and 
vehicles, and a favorable environmental situation remains the main requirement 
of tourists. The development of ecological tourism is based on three main 
principles. The first is that part of the income received from serving tourists 
remains in the field and is directed to nature conservation; the second – it is 
mandatory to comply with environmental requirements during travel, which are 
formulated in special laws; the third – a tourist ecological trip is made for 
research and educational purposes. Thus, one of the most important 
characteristics of ecological tourism is environmental education. 

International organizations are actively involved in the development and 
organization of ecological tourism. Among them are the World Wildlife Fund, the 
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, the World 
Wildlife Fund (WWF), UNESCO. A special committee at UNESCO assigns the 
status of "World Heritage Site" to natural areas of exceptional interest and world 
value. The governments of the respective countries are obliged to keep these 
territories intact, in return they receive significant scientific and financial support 
from the international community (Durovich et al., 2008). 

The analysis of the tourist market in Kazakhstan showed that Kazakhstan 
has a huge potential of untouched nature with a large number of national parks 
and reserves, as well as an outstanding cultural heritage. Kazakhstan can be 
compared to a tourist diamond with great tourism opportunities and looking 
forward to further changes to create global competitiveness. Today Kazakhstan 
offers specialized, extreme and Silk Road tours in combination with other 
countries. Kazakhstan has two tourism products that have the potential for future 
development: 

1) business tourism; 
2) ecological tourism. 
Both products have excellent opportunities in the international market. 
The Kazakhstan Tourist Association (KTA) carried out a preliminary 

analysis to assess the potential for the development of ecotourism in Kazakhstan. 
Based on the results of the work done, it became clear that ecotourism needs 
development. Considering the relationship between tourism and ecology, it 
follows that they cannot exist without each other, since natural resources are 
included in the composition of tourism resources on an equal basis with other 
components of the tourism business, such as capital, technology, personnel. But at 
the same time, one cannot but take decisive measures aimed at preventing damage 
to nature in the process of tourist activity. After all, refusal from tourism is 
fraught with economic losses, and ignoring the associated environmental aspect 
entails the destruction of the natural environment, which sometimes has much 
greater consequences for society, 

In almost every type of tourism, the main impact on the natural environment 
is not the tourism activity itself, but the developing tourism infrastructure: tourism 
construction, either completely destroying natural landscapes, or transforming 
them beyond recognition, creating anthropogenic landscapes in their place. 

Currently, in tourist areas, the use of environmentally friendly modes of 
transport is being introduced more and more: railway, electric. But even these 
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types of transport cannot completely prevent the negative (negative) impact on 
the environment. Their influence lies in the electromagnetic radiation and the 
laying of roads, which significantly affect the change in landscapes. 

Another important type of pollution from road transport is noise pollution, 
which affects primarily animals, forcing them to leave in search of quieter places, 
and also negatively affects humans. In any type of tourism, a significant threat to 
the natural environment is posed by the overload of the tourist area, which is 
associated either with the great popularity of this area among tourists, or with the 
discovery of a new type of tourist resources in this area, as a result of which the 
flow of tourists to this area sometimes increases several times ... Accordingly, the 
load on the environment also increases. The way out of this situation is seen in a 
strict calculation of the maximum permissible loads on it and, as a result, in 
limiting the number of tourists visiting this tourist area. This can often be to the 
detriment of foreign tourism revenues. Unlike many other sectors of the economy, 
most of the objects of tourist infrastructure have a local impact on the 
environment, since the radius of their impact is small. 

However, it would be unreasonable to talk about the excessive impact of 
tourism on the deterioration of the environment, since most types of human 
activity have a much greater impact on nature. In addition, a carefully thought-out 
tactics and strategy for the development of the tourism industry can be aimed at 
protecting the natural environment and rational use of natural resources. 

Thus, the tourism industry, like no other branch of the economy, can 
destroy itself with a disdain for nature, since the natural environment is a valuable 
tourist resource (and sometimes the only one) for a given area. By destroying it, 
the tourism industry destroys its development base, which can lead to the 
degradation of the tourism industry. 

Output all of the above is unambiguous: there is a clear interdependence 
between tourism and the environment. The correct organization of tourist 
activities is responsible for the good state of the environment. At the same time, 
not a single branch of the world economy depends to such an extent on the purity 
of water, beaches, air and, in general, on the ideal state of nature as tourism 
(Petrasov, 2009). 

Thus, the tourism industry will be able to develop successfully only with 
rational, sustainable use of natural resources. Deteriorating environmental 
conditions threaten the viability of tourism. Such a threat arises from the activities 
of other sectors of the economy, as well as directly or indirectly from activities 
related to tourism itself. Among the main environmental threats are global 
warming, loss of biodiversity, destruction of landscapes, pollution of coastal 
waters, shortage of fresh water, air pollution at the local level. 
 
1. Durovich A. P., Kabushkin N. I., Sergeeva T. M. Organization of tourism. Moscow : 
New knowledge, 2008. 2. Petrasov I. Economic and geographical prerequisites for the 
development of tourism in the countries of the world. 2009.  
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справи (Національний університет водного господарства та 
природокористування, м. Рівне) 
 

АГРАРНИЙ ТУРИЗМ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ПРАКТИКА  
ВЕДЕННЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ 

 
Глобальна зміна клімату стала однією з імперативних проблем людства, а 

інтенсивне зростання темпів приросту кількості подорожуючих викликало 
значний інтерес до досліджень, присвячених впливу туризму на громаду та 
навколишнє середовище. За статистикою UNWTO, 59% усіх міжнародних 
поїздок у 2019 році відбулось літаками (International Tourism Highlights, 2020 
Edition). Проте, авіатранспорт чинить найбільш негативний вплив на довкілля, 
оскільки здійснює найбільше викидів парникових газів. Тому популяризація 
зеленого та аграрного туризму, як більш дружніх до довкілля, є сталим 
варіантом розвитку туристичного сектору для пом’якшення негативного впливу 
змін клімату. 

Нині фермери все частіше розглядають агротуризм як додаткове джерело 
отримання прибутків, а деякі агротуристичні продукти володіють більшим 
потенціалом, ніж ведення аграрного бізнесу. Для прикладу варто навести 
велику популярність лавандових полів, кількість яких в Україні з кожним роком 
зростає. Власники фермерських господарств не лише збирають урожай, але й 
дозволяють влаштовувати на своїй території фотосесії. Зазвичай, плата за 
відвідування лавандового поля в середньому по Україні становить 50–
200 гривень. Це досить потужний туристичний «магніт», проте має сезонний 
характер, адже лаванда квітує відносно недовго: з середини червня і до 
середини серпня (залежно від погодних умов). У даному випадку поєднання 
туризму та переробки сільськогосподарської продукції має значний позитивний 
ефект в отриманні прибутку. Адже більшість туристів, відвідуючи мальовничі 
ароматні лавандові локації, додатково охоче купують лавандові сувеніри: ефірні 
олії, мило, трави, сиропи тощо. Продукція на основі лаванди використовується 
в косметології та в медицині. З позитивних характеристик у вирощуванні 
лаванди варто згадати також те, що її не потрібно висаджувати щороку заново, 
ця рослина багаторічна і може рости десятки років. За оцінками фахівців із 
1 гектару лавандового поля за правильної організації бізнесу чистий прибуток 
може скласти близько 700 тис. грн за рік (SuperAgronom.com, 2021). 

Станом на 2021 рік майже в кожному регіоні України вирощувалась 
лаванда. Багато інформаційних платформ туристичного спрямування містили 
інформацію про лавандові локації України (Secret land, 2021). Зокрема, у 
Рівненській області, у с. Уїздці, сім'я фермерів у своєму господарстві вирощує 
15 тисяч саджанців лаванди. Власники даного лавандового поля роблять акцент, 
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що їхня лаванда екологічно чиста, оскільки жодних хімічних засобів обробки 
рослин вони не використовують (ITV media group, 2021). 

Необхідно підкреслити велику привабливість для туристів усього світу не 
лише лавандових пейзажів, а й інших полів із квітами, зокрема, із тюльпанами. 
Варто згадати відому тюльпанову країну − Нідерланди, яка щорічно приваблює 
туристів із різних країн до парку «Кекенгоф» на парад квітів «Bloemencorso 
Bollenstreek», що проходить наприкінці квітня. В 2019 році в парку було 1,5 млн 
відвідувачів і дохід Кекенгофа склав 25 мільйонів євро (Gerard Reijn, 2019). 

Переймаючи європейський досвід, українські фермери також починають 
розвивати квітковий туризм. Для прикладу, у Волинській області, сусідній до 
Рівненської, великий туристичний потік формують фермерські поля 
«Волинської Голландії». Дане господарство запрошує туристів на різноманітні 
квіткові фотозони впродовж весни, літа та осені. Зокрема, у 2021 році волинські 
квіткові локації з хризантемами, гладіолусами, айстрами, жоржинами були 
відкриті для відвідувачів до 3 жовтня. 

Велике значення у популяризації туристичних продуктів від фермерів 
Рівненщини відіграє рівненська туристична агенція Taistra Travel, яка також 
розробляє маршрути для невеликих туристичних груп. Для прикладу, в 
програму популярного туру до Дубенського замку та Тараканівського форту 
включено відвідування екскурсії равликовою фермою із дегустацією равликів, а 
подорож до Дермансько-Острозького національного природного парку 
передбачає відвідування у с. Буща молочної ферми «Юнікасоль». Серед 
агросадиб Рівненщини, що мають великий досвід в організації прийому 
туристів, варто згадати також «Хутір Красень», що на Дубенщині. 

Отже, нині в сільських районах України, й на Рівненщині зокрема, 
значного розвитку набуває агротуризм, представляючи нову модель 
диверсифікації сільського господарства та альтернативну практику ведення 
аграрного бізнесу, яка має значний потенціал до сталого розвитку громад. 
Фермерам варто розглядати агротуризм також в аспекті сталого варіанту 
адаптації для пом’якшення негативного впливу зміни клімату на аграрний 
сектор. 

 
1. З гектара лаванди можна отримати до мільйона гривень прибутку – думка. 
SuperAgronom.com. URL: https://superagronom.com/news/11105-z-gektara-lavandi-mojna-
trimati-do-milyona-griven-pributku--dumka (дата звернення: 20.10.2021). 2. На Рівненщині 
з’явилось лавандове поле. ITV media group. URL: https://itvmg.com/news/na-rivnenshhyni-
z-yavylos-lavandove-pole-video (дата звернення: 20.10.2021).  3. Цветущие поля лаванды 
под Киевом и в Украине. Secret Land. URL: https://www.secretland.info/lavender/ (дата 
звернення: 20.10.2021). 4. International Tourism Highlights, 2020 Edition. URL: 
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422456 (дата звернення: 20.10.2021). 
5. Reijn, Gerard (17 March 2019). «De bloemen van de keukenhof hebben geen marketing 
nodig». De Volkskrant. URL: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-bloemen-van-
de-keukenhof-hebben-geen-marketing-nodig~b94d2077/ (дата звернення: 20.10.2021). 
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 
 
УДК 004;502.7 
 
Бачук Л. В., молодший науковий співробітник (Рівненський природний 
заповідник, м. Сарни, Рівненська область) 
 

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В 
ОРГАНІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ РАРИТЕТНИХ ВИДІВ НА 

ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА 
 

Розвиток ГІС-технологій і методів дистанційного зондування 
забезпечують вихід моніторингу раритетних видів на якісно новий рівень 
для розв’язання різних задач оцінювання стану популяцій рідкісних видів 
флори та фауни (Пітак, 2012). Моніторинг є інформаційною основою для 
широкого спектру задач природоохоронної діяльності, отримані дані 
використовуються для наукових досліджень, оцінки стану навколишнього 
середовища та прийняття управлінських рішень. За даними І.С. Творошенко 
(2017) моніторингові дані повинні бути прив’язані до певних об’єктів, до 
яких застосовуються географічні інформаційні системи, які дозволяють 
працювати з різними цифровими картографічними матеріалами, а також 
оперативно доповнювати їх свіжими моніторинговими даними. 

Моніторинг раритетних видів – одне з ключових завдань у діяльності 
установ природно-заповідного фонду, що обумовлено законодавчою базою. 
Не виключенням є Рівненський природний заповідник, на який покладено 
моніторинг типових і рідкісних компонентів Українського Полісся, згідно 
державної програми «Літопис природи». Ефективне виконання покладених 
цілей, у тому числі зберігання, обробка та обмін результатами своєї 
діяльності можливе на основі поширення застосування прогресивних ГІС-
технологій, на базі яких забезпечується вирішення широкого спектру задач 
(Федонюк, 2020). 

З розвитком ГІС-технологій актуальним питанням стало 
запровадження цих систем у роботі Рівненського природного заповідника. 
Зокрема, використання даних технологій при дослідженні рідкісних видів 
флори та фауни, що є об’єктами постійного моніторингу. До прикладу, за 
рік ми отримуємо понад 2000 первинних даних про тваринний і рослинний 
світ. За понад 20 років існування Рівненського природного заповідника 
отримана інформація переважно накопичувалася у паперовому вигляді або у 
цифровому форматі (.docx, .xlsx). Подальше опрацювання інформації, аналіз 
та візуалізація наявних даних було часозатратним. Постало питання 
автоматизації та оптимізації роботи з первинними даними для ефективного 
виконання поставлених завдань. Саме тому ефективним рішенням для 
моніторингу біорізноманіття стало використання ГІС-технології. На основі 
первинної інформації з використанням програми QGIS створюються 
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векторні карти, які є базою даних, де накопичуються та зберігаються 
відомості про різноманітні об’єкти та їхні характеристики (Буджак, 2020). 
Завдяки цьому протягом останніх років створюються електронні карти та 
формується база даних про поширення на території Рівненського ПЗ 
раритетних видів. При використанні цих даних відбувається аналіз наявної в 
них інформації, на основі чого програма генерує зображення – карту, з 
нанесеними на неї заданими об’єктами. За потреби векторні електронні 
карти компонуються, шляхом створення макету, та конвертуються у задані 
формати. Зазвичай це .jpeg або .tiff для подальшого використання в роботі 
Рівненського природного заповідника. 

На прикладі моніторингу раритетних видів фауни та флори в даній 
публікації хочемо показати досвід застосування ГІС-технологій в 
оптимізації моніторингових даних для підготовки Літопису природи. 

Робота з первинною інформацією проводиться в середовищі програми 
QGIS, версія 2.18. Це географічна інформаційна система, призначена для 
створення і використання картографії. Вибір саме цієї програми пов'язаний 
із тим, що вона має зручний і зрозумілий інтерфейс, велику кількість 
плагінів, є відкритою та бюджетною, має можливість установки на різні 
операційні системи, в тому числі на Windows, MacOS та інші. 

Для створення шарів по поширенню рідкісних видів флори 
використовуються дані польових обстежень, ревізій рідкісних місцезростань 
які регулярно проводять працівники заповідника. На основі цієї інформації 
створюються бази даних поширення рідкісних видів. На кожен рік 
спостережень створюється окремий шар поширення видів флори, який 
зберігається в електронній базі даних і містить інформацію про вид, дату та 
місце спостереження, місце виявлення виду. Для деяких раритетних видів 
флори (наприклад, плаун річний (Lycopodium annotinum L.), сон 
широколистий (Pulsatilla patens), цибуля ведмежа (Allium ursinum), 
хамедафна чашечкова (Chamaedaphne calyculata) (Доброчаева, 1987)) 
уточнюється інформація про площу місцезростань шляхом використання 
інструментів обрахунку площі полігону програми QGIS.  

Аналіз розміщення та поширення рідкісних видів фауни здійснюється 
на основі даних, отриманих під час фауністичних обліків, власних 
спостережень працівників Рівненського природного заповідника та на 
основі даних, отриманих під час виконання договірних тем. На основі цієї 
інформації створюються бази даних поширення рідкісних видів тварин. На 
кожен рік спостережень створюється окремий шар поширення видів фауни, 
який зберігається в електронній базі даних і містить інформацію про вид, 
дату та місце спостереження, місце виявлення виду, кількість особин та 
характер перебування.  

Завдяки QGIS вдалося створити карти просторового розміщення 
раритетних видів фауни та флори. Це в свою чергу дало змогу актуалізувати 
інформацію з врахуванням змін у квартально-видільному поділі та з 
уточненими координатами. 
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На прикладі візуалізації токовищ тетеруків та поширенні даного виду 
на території Рівненського природного заповідника покажемо переваги 
використання ГІС-технологій. Дослідження чисельності тетерукових птахів 
Рівненського природного заповідника проводяться під час масових токовищ 
із середини березня до кінця травня. У кожному ПНДВ обліки проводяться 
синхронно. Тобто, в конкретно зазначений час кожен із майстрів лісу 
перебував у своєму обході та здійснював облік птахів із прив’язкою до 
картографічної основи (Літопис природи, 2021). Дані накопичувалися, їхній 
аналіз був досить складним, часозатратним та здійснювався вручну. 
Зокрема, лише за 2016 рік було зібрано 601 підтвердження перебування 
тетерукових на території Рівненського природного заповідника (Літопис 
природи, 2017). Проте візуалізація та виокремлення місць токовищ було 
складним процесом. З переходом на використання програми QGIS ця робота 
була оптимізована. Шляхом внесення до бази даних точок спостереження 
тетерукових, створюється шар поширення виду. Після перевірки 
достовірності, невідповідні дані при аналізі не бралися до уваги. На основі 
створеного шару місць реєстрації тетерукових створювався додатковий шар 
полігонів токовищ, який містив інформацію про підтверджене місце 
токування. Таким чином, вдалося виокремити конфігурації гніздових 
ділянок тетерукових, дізнатися їхнє просторове та чисельне розміщення, а 
також оперативно проаналізувати інформацію, порівнюючи отримані 
результати (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Порівняння: опрацювання даних за 2015 рік та візуалізація шарів 
«Спостереження тетеруків_2016-2018» та «Токовища тетеруків_2016-2018» з 

використанням в якості базової карти лісотаксаційної карти на прикладі 
Старосільського ПНДВ Рівненського ПЗ 

 
Завдяки проведеній роботі вдалося проаналізувати інформацію про 

токовища тетерукових упродовж 2017–2020 рр. та дослідити динаміку зміни 
чисельності (Франчук, 2019). 
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Таким чином, завдяки використанню ГІС-технологій для території 
Рівненського природного заповідника створено багатошарові електронні 
карти поширення раритетних видів рослин і тварин та відповідні бази 
даних, які містять інформацію щодо поширення на території Рівненського 
ПЗ 35 рідкісних видів рослин і 15 видів тварин. Дана інформація 
використовується для ефективної роботи проведення наукових досліджень у 
рамках оформлення Літопису природи, оперативного отримання інформації, 
оцінки стану екосистем і дослідження зміни чисельності раритетних видів.  

Отже, наявність таких баз даних і картографічного матеріалу 
забезпечує можливість проведення тривалого багаторічного моніторингу за 
станом популяцій раритетних видів флори та фауни на території 
Рівненського природного заповідника, дозволяє автоматизувати пошук 
необхідної інформації й оптимізувати роботу установи в цілому. 
Використовуючи дане програмне забезпечення, нам вдалося охопити такі 
галузі досліджень: синхронні обліки тетерукових, синхронні обліки журавля 
сірого, фауністичний моніторинг, ревізії раритетних видів, ревізії 
моніторингових ділянок та інші.  

На досвіді використання Quantum GIS нами встановлено такі переваги: 
уніфікація даних, зручні способи введення, зберігання, пошуку та аналізу 
інформації, можливість оформлення й друку необхідних графічних звітних 
матеріалів, отримання якісних багатошарових інформаційних шарів, 
економія часу. 

Висловлюю подяку в написанні даних матеріалів к.б.н, заступнику 
директора з наукової роботи Рівненського природного заповідника 
Франчуку М.В. 
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природокористування, м. Рівне) 
 
КОРИГУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РОСЛИННИЦТВІ 

НА ОСНОВІ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ 
ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ РОСЛИН 

 
Обсяги практичного використання інформації супутників Sentinel 2a, 

2b, Landsat в сільському господарстві щорічно зростають у геометричній 
прогресії. Паралельно зростає і спектр задач, для вирішення яких 
застосовується дистанційний моніторинг (Трофименко, 2019).  

Постійне підвищення точності отриманих даних і скорочення термінів 
обробки інформації відкривають можливості застосування отриманих даних 
для оперативного управління при вирощуванні польових культур, зокрема 
основою для цього давно слугують фотоплани та картограми вегетаційних 
індексів NDVI, RVI, NRVI, що побудовані на основі супутникових даних 
(Yengoh, 2015; Антоненкоб 2005). За даними Національного управління 
океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) регіон, до якого 
належить Україна, має один із найвищих темпів зростання температури в 
світі, що орієнтовно у 3,5 рази вищий, ніж в середньому по планеті. Згідно 
звіту Інституту світових ресурсів (2021) Україна входить в п’ятірку країн 
світу із найвищим ризиком розвитку посухи. 

Рослинництво, будучи найбільш залежною від режиму атмосферного 
зволоження галуззю, найбільш важко реагує на зміни кількості та режиму 
випадіння опадів. За даними Інституту космічних досліджень НАНУ тільки 
впродовж 2020 року від посухи в Україні загинуло 920 тисяч гектарів 
посівів, весною 2021 року – понад 385 тисяч гектарів. На решті площ 
спостерігається істотне зниження врожайності. Економіка країни при цьому 
отримує мільярдні збитки. 

Не маючи можливості напряму коригувати гідротермічний режим 
території господарювання, аграрії все ж можуть суттєво зменшити прямі 
збитки від проявів несприятливих явищ за умови раннього виявлення 
ділянок посівів, які зазнають дефіциту або надлишку вологи та наступної 
корекції технологічного процесу на проблемних ділянках, відповідно до 
оперативної інформації моніторингу (Фурманець, 2019). Ключовим у 
процесі є вчасність виявлення ділянок перезволоження/посухи, що 
неможливо реалізувати засобами візуального контролю, в цьому випадку 
найбільш виправданим та ефективним шляхом лишається дистанційний 
моніторинг супутниковими засобами та із використанням БПЛА. 

Дані дистанційного моніторингу в комплексі з відповідною обробкою 
зображень (Кохан, 2012) можуть ефективно вирішувати задачі отримання 
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оперативної інформації щодо стану посівів, зокрема в зоні Полісся України 
(Трофименко, 2019). 

З цією метою можна застосовувати комплекс даних, що включає 
вегетаційні індекси, індекс водного стресу та ризику посухи, що дозволяє 
проводити оперативний аналіз стану поля, зокрема заздалегідь виявляти 
прояви несприятливих явищ (підтоплень, посухи) та вчасно застосовувати 
відповідні коригувальні заходи. 

Основою для дослідження були дані супутників Sentinel 2a, 2b. Період 
досліджень 10/05/2021–10/09/2021. В якості тестової площадки був 
використаний дослідний полігон ТОВ Захід Агропром, який знаходиться в 
зоні Західного Полісся України. Грунт ділянки – дерново-підзолистий 
супіщаний. Дослідження проведені на прикладі посівів кукурудзи на зерно  
(дата висіву 12-14.05.2021, попередник – кукурудза) та ріпаку (дата посіву 
05.09.2020, збору – 20.08.2021, попередник – пшениця озима). 

На ділянці, що вивчалась, була організована стаціонарна точна 
метеорологічних спостережень. Весняний період 2021 року в зоні 
розташування ділянки був типовим для ґрунтово-кліматичної зони 
Західного Полісся, з невисокими температурами повітря та достатньою 
кількістю опадів. В середньому за період із січня по квітень випадало 
близько 40 мм опадів на місяць, при цьому середня температура березня 
становила +1,4° С, квітня – всього 6,9° С, а максимальна температура у 
квітні – 11,8° С. Це зумовило пізні строки висіву культури. На момент 
посіву ділянка характеризувалася достатніми запасами продуктивної 
вологи, температура ґрунту на глибині загортання насіння близько 12° С. 
Умови сприятливі.  

Поява сходів відмічена 25-26.05, сходи дружні та вирівняні. В цей 
період умови температури та вологості ще сприятливі. Відхилення у 
розвитку кукурудзи почали проявлятись починаючи із фази ВВСН 14-15, що 
календарно відповідало середині червня, в цей період середньодобові 
температури становили близько 20° С, однак максимальні добові 
температури вже досягали значень 28–30° С, а запаси доступної вологи в 
ґрунті стрімко зменшувались.  

При цьому наростання посушливих умов зумовлювалося двома 
паралельними факторами – високими температурами повітря та невеликою 
кількістю опадів. У цей період рослини кукурудзи починають відчувати 
дефіцит вологи, який проявляється на перших порах у вигляді закручування 
та посвітління листків, згодом – втраті тургору та відставанні у рості. 

Фаза ВВСН 15-17, яка зазвичай припадає на жаркий і посушливий 
період має високе технологічне навантаження – внесення гербіциду, 
мікроелементів, додаткове азотне підживлення. 

В тому випадку, якщо рослини перебувають у стресі від посухи, 
використання додаткових хімічних засобів не лише не принесе очікуваної 
користі, а й може принести господарські збитки через: 

- низький коефіцієнт засвоєння матеріалів рослиною 
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- значні непродуктивні втрати через зменшене проективне покриття 
культури; 

- прискорення втрати води рослиною та посилення її спресованості. 
При виконанні, наприклад, азотного підживлення на ослаблених 

посухою рослинах, можливе істотне зниження врожайності, тому критично 
важливо розуміти стан рослин на момент внесення. Обстежити значні площі 
посіву візуальними методами неможливо, традиційні методи оцінки стану 
на основі вегетаційних індексів не дають змогу оцінити стан рослин 
оперативно, оскільки зміна NDVI настає уже при втраті рослинами тургору, 
що є занадто пізно. 

В цьому випадку нами пропонований шлях оперативної оцінки 
дефіциту вологи в рослинах на основі індексу водного стресу. Цей показник 
є результатом алгоритмічної обробки мультиспектральних знімків даних 
супутників Sentinel 2, в частині ближнього та короткохвильового 
інфрачервоного спектрів.   

Згідно аналізу даних індексу NDVI всі спостережні ділянки 
розвивались упродовж сезону планомірно, і виокремити якісь індивідуальні 
стреси неможливо. Зокрема по ділянках ріпаку помітний хороший розвиток 
на початку літа, згодом – поступове рівномірне достигання, готовність до 
збору в середині серпня та появу рослинності (падалиці) по ділянках після 
збору основної культури на останньому знімку. 

Якщо аналізувати ці ж самі ділянки за показниками водного стресу, то 
уже з першого знімку можна помітити, що забезпеченість посіву вологою 
була нерівномірна, навіть на початку червня. В цей час дефіцит вологи у 
ґрунті ще тільки починався. Наступний знімок від 12.07 показує, що лише 
окремі ділянки поля все ще нормально забезпечені вологою, близько 80% 
площі вже потерпали від посухи й почали передчасно достигати. 
Вегетаційний індекс у такому випадку малоінформативний. 

Дані забезпечення вологою в критичний період при цьому добре 
корелюють із отриманою після збирання картою урожайності, оскільки 
ранній прояв посухи спричинив передчасне достигання стручків та значні 
втрати врожайності, ділянки, які були краще забезпечені вологою, показали 
істотно вищі показники врожайності. Таким чином, використання індексу 
водного стресу дає змогу раніше розпізнавати дефіцит вологи у рослинах та 
вживати відповідних заходів щодо його подолання, або скорочення 
подальших затрат на вирощування культури з метою покращення 
рентабельності вирощування. 

Аналітичне опрацювання даних індексу водного стресу дає змогу: 
- виявити ділянки, що відчувають нестачу вологи максимально рано; 
- спрогнозувати втрати врожаю на кожній окремій ділянці посіву; 
- відкоригувати виробничий процес для запобігання непродуктивним 

витратам ресурсів. 
На полі, що розглядалося в даному прикладі, на завершальному етапі 

вегетації (ВВСН 65) було заплановане внесення інсектициду, фунгіциду та 
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азотного підживлення. 
Фунгіцидно-інсектицидна обробка була виконана лише частково, на 

тих ділянках, де збереглася небезпека розвитку хвороб та впливу шкідників, 
підживлення було зняте із виконання, оскільки в умовах нестачі вологи 
такий прийом може завдати шкоди рослинам. 

В загальному при виконанні планових робіт загальні витрати мали 
становити 209122,8 грн, або 916 грн/га. Після корекції робіт витрати склали 
97563,2 грн, або 427,3 грн/га. Досягнута економія 488,6 грн/га, при 
збереженій загальній продуктивності поля. 

Висновки. В умовах нестабільного зволоження (надлишок або нестача 
опадів упродовж вегетаційного періоду) існує гостра необхідність 
систематичного моніторингу посівів за комплексом показників. 
Використання з цією метою виключно вегетаційних індексів не завжди 
дозволяє вчасно виявити проблему на відреагувати на неї. У випадку 
розвитку літніх посух більш інформативним показником стану рослин 
можна вважати індекс водного стресу, який дозволяє виявити дефіцит 
вологи у рослинах на більш ранній стадії, ніж, наприклад, індекс NDVI. 
Своєчасна корекція технологічного процесу на основі аналізу отриманих 
даних може принести суттєву економію ресурсів за рахунок зменшення 
непродуктивних внесень матеріалів, зокрема при обробці великих масивів, 
та полів, які перебувають на початковому етапі розвитку стресу. 

 
1. Кохан С. С. Застосування вегетаційних індексів нормалізованої різниці та 
зваженої різниці при визначенні стану сільськогосподарських культур. Доп. НАН 

України. 2012. № 2. С. 135–140. 2. Yengoh G. T., Dent D., Olsson L., Tengberg A. E., 
Tucker III C. J. Use of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) to Assess 
Land Degradation at Multiple Scales: Current Status, Future Trends, and Practical 
Considerations. Springer, 2015. 123 p. 3. Trofymenko P. I., Trofimenko N. V., 
Veremeenko S. I., Furmanets O. A. Remote monitoring of winter crops’ development 
using the satellite data. Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects : XIIIth 
International conference, 14–16 May 2019, Kiev, Ukraine. 4. Антоненко В. С.,  
Гаценко Р. В. Оценка состояния посевов и прогноз урожайности озимой пшеницы 
в Украине по данным многоспектральной космической съемки. Наук. праці 

УкрНДГМІ. 2005. Вип. 254. С. 55–71. 5. Furmanets O. A., Bondar O. I.,  
Veremeenko S. I., Trofymenko P. I., Trofymenko D. P. Use of remote field monitoring 
data to predict yields and resource management when growing winter crops. Monitoring 

of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment : XIIІ 
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ТЕХНОЛОГІЇ ПРЕЦИЗІЙНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 
 
УДК 631.35 
                                      
Новак Н. Г., студентка спец. Агрономія (Національний університет водного 
господарства та природокористування, м. Рівне) 
 

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НА 
РІВНЕНЩИНІ 

 
Робота із землею та на землі є основним заняттям людства. Адже по-

суті все, що потрібне людині в житті йде від ґрунту. Діяльність пов’язану із 
ґрунтом, прийнято називати землеробством. Точне землеробство – це 
управління урожайністю посівів із врахуванням внутрішньопольової 
варіабельності місця існування рослин, або ж це оптимальне управління для 
кожного квадратного метра поля (Практика і теорія …, 2017). Технології 
точного землеробства продовжують набирати популярності, адже вони 
вважаються одними з найпрогресивніших напрямків розвитку сільського 
господарства, адже це ціла сукупність методів і технологій, які дають 
можливість значно підвищити урожайність та економічну ефективність 
сільськогосподарських робіт, розуміючи при цьому, яким чином створити 
максимально сприятливі умови для вирощування культур на кожній ділянці 
окремо взятого поля.    

В основі наукової концепції точного землеробства лежить поняття про 
існування неоднорідностей, в межах одного поля:         

- наявність різноманітного ґрунтового покриву (агровиробничі групи 
ґрунтів); 

- хімічний склад ґрунтів;  
- складність рельєфу; 

- ступінь зволоженості різних ділянок поля.                                                              
Результатами впровадження системи точного землеробства є :  

- зменшення витрат добрив та енергії, зниження собівартості добрив та 
енергії;  

- збільшення родючості, врожайності, підвищення екологічності 
(Перспектива …, 5019).        

Основні складові, що необхідні для впровадження системи точного 
землеробства: 

- наявність просторової інформації (космічні, аерофото знімки); 
- агрохімічні обстеження ґрунтів; 
- статистична інформація про агрокліматичні умови даного регіону; 
- статистична інформація про урожайність культур по підприємству; 
- картографічні матеріали по полях; 
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- наявність GPS обладнання з підтримкою електронних карт; 
- сільськогосподарська техніка та обладнання з можливістю 

комп’ютерного керування. 
Прикладом запровадження системи точного землеробства у 

Рівненській області є господарство «Агро-Класік». Підприємство 
оптимізувало виробництво сільгосппродукції за допомогою впровадження 
новітніх технологій. На всій техніці підприємства стоять новітні автотреки, 
а сучасні розкидачі й обприскувачі мають функцію автоматично вимикатись 
на перекриттях, що дозволяє точніше вносити добрива, а отже 
заощаджувати на ресурсах. Усі ці інвестиції дають не менше як 25–30% 
економії. Так у 2017 році «Агро-Класік» зайняло 2-ге місце у конкурсі 
«Pioneer Maximum 2017» у номінації «Кращий врожай гібриду соняшнику». 

Таким чином, впровадження системи точного землеробства на 
Рівненщині є одним із найкращих рішень в господарствах області. 
Звичайно, впровадження інноваційних рішень призведе до певних 
фінансових витрат, які окупляться через 6–7 років. На перший погляд 
дорого і не швидко, але враховуючи, які тенденції на світовому ринку 
чекають фермерів Рівненщини – дорожчі ресурси, посилення конкуренції – 
можна зрозуміти всі переваги. Точне землеробство – це перш за все 
раціоналізація. Використовуючи отриману інформацію, аграрії не 
працюватимуть  наосліп, а побачивши повну картину зможуть якісно 
відреагувати на весь спектр різноманітності умов. У Рівненській області є 
також ряд господарств, які починають впроваджувати систему точного 
землеробства. Ось невеликий їх приклад, «Захід Агро» (Острозький район, 
с. Тесів); «Горинь Агро» (Корецький район, с. Забара); «Полісся стандарт» 
(Корецький район, с. Іванівка); «Костопіль Агро» (м. Костопіль); «Агро 
Фонд» (м. Березне); «Захід Агропром» (Костопільський район, с. Великий 
Мидськ). 

Звісно, ці речі та впровадження нових технологій досить дорогі, й така 
оптимізація не швидко окупиться, проте й час швидких грошей давно 
минув, новий тренд – працювати на довгострокову перспективу та 
збереження ґрунту для нащадків, що і є основним завданням землеробства 
та агрономії в цілому. 

1. Практика і теорія ефективного використання земельних ресурсів Полісся : зб. 
статей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Житомир, 22–23 лютого 
2017 року. Житомир : Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. 134 с. 2. Перспектива : зб. 
наук. праць / ДВНЗ «ХДАУ». Херсон : РВЦ «Колос». 2019. Вип. 32. 95 с. 
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УДК 631.816:631.821.1 
 
Ювчик Н. О., с.н.с. (Інститут сільського господарства Західного Полісся 
НААН, с. Шубків, Рівненська область) 
 
ФОРМУВАННЯ МОРФОБІОМЕТРИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПШЕНИЦІ 

ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 
МЕЛІОРАНТІВ 

 
В Україні, на території Полісся широко розповсюджені дерново-

підзолисті ґрунти легкого гранулометричного складу, що характеризуються 
низьким рівнем природної родючості, зокрема низьким вмістом поживних 
елементів і кислою реакцією ґрунтового розчину. Саме тому без 
застосування добрив і вапнування подальший ріст урожайності на таких 
ґрунтах неминуче призводить до виснаження та прогресивного зниження 
продуктивності (Господаренко, 2002; Польовий, 2007).  

Попередніми науковими дослідженнями встановлено, що хімічна 
меліорація та удобрення кислих ґрунтів значно поліпшує їхні фізико-хімічні 
й агрохімічні властивості, а також одночасно сприяє підвищенню 
продуктивності сільськогосподарських культур і якості отриманої продукції 
(Мазур, 2009; Цапко, 2010; Чорний, 1981). 

Дослідження проводяться в тривалому стаціонарному польовому 
досліді, закладеному на землях Інституту сільського господарства Західного 
Полісся НААН у 2012 році. Ґрунт дослідної ділянки дерново-підзолистий 
зв’язнопіщаний. Досліди закладали у відповідності з «Методикою 
польового досліду» Б.О. Доспєхова (1985).  

Дослід проводиться на 3-х полях, чергування культур – пшениця 
озима, соя, кукурудза на зерно, соняшник. 

Посівна площа ділянки в 99 м2 (16,5х6), облікова – 50 м2 (12,5х4), 
повторність досліду триразова. Розміщення варіантів у досліді послідовне. 
Технологія вирощування культур – загальноприйнята для зони Полісся. 
Захист сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур’янів 
проводився за інтенсивною технологією. 

За результатами експериментальних досліджень встановлено, що 
внесення мінеральних добрив і хімічних меліорантів мало позитивний вплив 
на польову схожість, збереженість рослин, починаючи від сходів до 
збирання врожаю. Найнижча польова схожість 77,3% була на контролі (без 
добрив), тоді як за внесення доломітового борошна в дозі 1,0 Нг та різних 
систем удобрення на фоні вапнування вона зросла на 12,8% і 18,5–19,5% 
відповідно. Густота рослин після сходів у всіх варіантах досліду з 
удобренням на фоні меліорантів коливалася в межах від 309 до 328 шт./м2, 
тоді як на контролі без добрив була нижча і становила 308 шт./м2. 

Збереження рослин за вегетаційний період від сходів до збирання за 
застосування доломітового борошна 1,0 дози Нг і мінеральних добрив на 
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фоні хімічних меліорантів становила 74,9% та 84,5–85,1%, що більше 
контролю (без добрив) на 13,7 і 16,3–16,9%. 

Дослідженнями встановлено, що за застосування різних систем 
удобрення та вапнякових меліорантів створюються неоднакові умови для 
росту і розвитку рослин. Ці чинники мають суттєвий вплив на умови 
живлення рослин у посівах, що в результаті позначилось на показниках 
структури врожаю рослин. 

Внесення доломітового борошна 1,0 дози Нг (фон) і різних систем 
удобрення на фоні вапнування за вирощування пшениці озимої сприяло 
збільшенню кількості продуктивних стебел на 46 шт./м2 і на 75-123 шт./м2, 
щодо без добрив (контроль) (табл. 1). 

Таблиця 1 
Показники елементів структури врожаю пшениці озимої залежно від 

удобрення та застосування меліорантів, 2021 р. 

Варіант 
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, ш
т.
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Без добрив  (контроль) 50,1 5,5 26,7 0,69 268 

СаMg(СО3)2 (1,0 Нг) – фон 61,8 6,3 28,5 0,83 314 

Фон + N120Р60К90 + S40 + 
мікродобриво (двічі) 

67,6 7,3 32,4 1,10 378 

Фон + N130Р25К35 + S40 + 
мікродобриво (двічі) 

73,2 8,2 33,1 1,14 386 

Фон + N100Р35К125 + S40 + 
мікродобриво (двічі) 

68,9 8,0 31,4 1,15 392 

Фон + N130 + S40 + 
мікродобриво (двічі) 

64,0 7,0 30,7 0,98 344 

СаMg(СО3)2 (1,5 Нг) + 
N120Р60К90 + S40 + 
мікродобриво (двічі) 

70,3 7,8 32,7 1,11 390 

СаСО3 (1,0 Нг) + 
N120Р60К90 + S40 + 
мікродобриво (двічі) 

67,2 7,4 31,5 1,04 380 

  
Максимальна кількість продуктивних стебел 392 шт./м2 і 386 шт./м2 

була на фоні доломітового борошна 1,0 дози Нг із внесенням N100Р35К125 і 
N130Р35К35 сумісно із S40 та мікродобривом. 
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На варіантах із застосуванням доломітового борошна 1,5 Нг і 
вапнякового борошна 1,0 Нг сумісно із рекомендованою дозою удобрення 
N120Р60К90 + S40 + мікродобриво (двічі) кількість продуктивних стебел 
становила 390 та 380 шт./м2 і була на рівні кращого варіанту N130Р25К35 + S40 
+ мікродобриво (двічі), де цей показник склав 392 шт./м2. 

Внесення доломітового борошна 1,0 дози Нг (фон) довжина стебла 
становила 61,8 см, довжина колоса – 6,3 см, кількість зерен у колосі – 28,5 
шт. та маса колоса – 0,83 г, що відповідно на 23,4%, 14,5%, 6,7% та 20,3% 
більше порівняно з варіантом без добрив (контроль). За різних систем 
удобрення на фоні хімічної меліорації спостерігалося підвищення 
показників елементів структури врожаю пшениці озимої: довжини стебла, 
довжини колоса, кількості зерен у колосі, маси зерна з колоса на 27,7–
46,1%, 24,3–49,1%, 15,0–24,0%, 42,0–65,2% відповідно до без добрив 
(контроль) і до фону СаMg(СО3)2 на 3,6–18,4%, 11,1–30,2%, 7,7–24,0%, 32,5–
38,5%. 

Внесення на фоні СаMg(СО3)2 (1,0 Нг) удобрення в дозі N130Р25К35 + 
S40 + мікродобриво (двічі) забезпечило найкращі показники структури 
врожаю пшениці озимої, зокрема довжину стебла 73,2 см, довжину колоса 
8,2 см, кількість зерен у колосі 33,1 шт. з масою зерна в колосі 1,14 г. 

Застосування 1,0 дози вапна за гідролітичною кислотністю на фоні 
N120Р60К90 також забезпечило підвищення показників, проте порівняно з 
даними, одержаними за внесення такої ж дози доломітового борошна були 
дещо нижчими. 

Таким чином, внесення на фоні СаMg(СО3)2 (1,0 Нг) удобрення в дозі 
N130Р25К35 + S40 + мікродобриво (двічі) забезпечило найкращі показники 
структури врожаю пшениці озимої, зокрема довжину стебла 73,2 см, 
довжину колоса 8,2 см, кількість зерен у колосі 33,1 шт. із масою зерна в 
колосі 1,14 г. 

 
1. Господаренко Г. М. Основи інтегрованого застосування добрив. Київ : ЗАТ 
«НІЧЛАВА», 2002. 344 с. 2. Мазур Г. А. Гумусний стан сірого лісового ґрунту 
залежно від хімічної меліорації та системи удобрення. Збірник наукових праць 

ННЦ. Інститут землеробства НААН. Київ, 2009. Вип. 1–2. С. 3–8. 3. Польовий В. М. 
Оптимізація систем удобрення у сучасному землеробстві : монографія. Рівне : 
Волинські обереги, 2007. 320 с. 4. Цапко Ю. Л. Хімічна меліорація кислих ґрунтів 
України. Вісник аграрної науки. 2010. № 2. С. 50–53. 5. Чорний Д. Л. Вплив добрив 
на агрохімічні показники родючості ґрунту і врожай залежно від вапнування. 
Агрохімія і ґрунтознавство. 1981. Вип. 42. С. 27–30. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МАШИН ДЛЯ АПК 
 
УДК 629.014.3 
 
Налобіна О. О., д.т.н., професор кафедри будівельних, дорожніх, 
меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання (Національний 
університет водного господарства та природокористування, м. Рівне),  
Пуць В. С., к.т.н., доцент кафедри галузевого машинобудування (Луцький 
національний технічний університет, м. Луцьк), Заборовська С. В., 
студентка спец. Агроінженерія (Національний університет водного 
господарства та природокористування, м. Рівне) 
 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАКТОРНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВАНТАЖІВ 
 

У сільському господарстві є необхідність перевезень значних об’ємів 
різноманітних вантажів, які характеризуються різними механічними 
властивостями. Причому, характеристики вантажів можуть змінюватись, 
наприклад через зміну температурного режиму, попадання вологи, тощо. 
Крім того, перевезення носять сезонний характер.  

Розвиток транспортних засобів на сучасному етапі – це, в першу чергу, 
підвищення основних експлуатаційних і техніко-економічних показників із 
урахуванням вимог до технологічних процесів, виконання яких вони 
забезпечують.  

Для здійснення перевезень використовують як автомобільний, так і 
тракторний транспорт. Причому причіпні тракторні транспортні засоби є 
менш дослідженими. Аналіз тенденцій розвитку конструкцій яких й був 
метою наших досліджень. 

Виконано аналіз чинних досліджень причіпних тракторних 
транспортних засобів, які викладено в роботах (Мацепуро, 1963; Ізмайлова, 
2006; Гуськова, 2007; Гребнєва, 2012 та інших), а також конструкцій 
причіпних тракторних транспортних засобів, які найчастіше застосовують у 
агропідприємствах. 

Встановлено, що за останнє десятиліття суттєво зросло технічне 
оснащення транспортних засобів. Зокрема, розвиток конструкцій 
відбувається в напрямку оснащення причепів швидкохідними ходовими 
системами, електронними пристроями для контролю ваги, ступеня 
заповнення платформ, блокування ботів платформи, тощо. 

Крім того, з урахуванням нових технологій, які запроваджуються в 
сільському господарстві, вносяться зміни й у конструкції причіпних 
транспортних засобів.  

Так для перевезень кормових мас, сформованих у рулони, розроблені 
причепи з низькорамною конструкцією, які додатково оснащуються 
спеціалізованим устаткуванням для завантаження (розвантаження).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

Причепи, що призначені для перевезення насипних вантажів, 
розробляють більшої вантажопідйомності. При цьому значна увага 
приділяється розробці питань підвищення надійності конструкцій причепів, 
а також зменшення матеріаломісткості конструкцій (Перчаткин, 2013).  

Зміною конструктивних параметрів удосконалюється процес 
вивантаження. Вивантаження найчастіше проводиться через задній борт, 
який відкривається автоматично за умови перекидання кузова.  
Конструктивно задній борт може бути виконано у вигляді дверцят, які легко 
розкриваються. 

Одним із напрямків конструктивного удосконалення причіпних 
тракторних транспортних засобів є оснащення їх додатковим 
функціональним обладнанням. 

Напівпричепи для зернових обладнують перевантажувальним 
механізмом (ПНШ-1) (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Причіп ПНШ-1 

 
Застосування даного механізму дозволило проводити механізоване 

завантаження зерна у сівалки на полі в процесі висіву зернових культур, що 
скорочує час простоїв.  

З метою механізації процесу засипання зерна у сівалки на полі під час 
висіву розроблено також причіп із вікном на задньому борту, яке 
призначене для встановлення шнекового механізму (рис. 2). Шнековий 
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механізм також використовується для вивантаження зерна на току, що 
дозволяє збільшити продуктивність його роботи. 

 

 
Рис. 2. Причіп ПСКТ – 15 

 
Безперервність технологічних процесів забезпечується за рахунок 

застосування причепу бункерного типу з перевантажувальним пристроєм 
ПТ4 (рис. 3), який призначено для перевезень зернових, картоплі, буряка.  

 
Рис. 3. Причіп ПТ4 

 
Розробка й застосування таких конструкцій дозволяє здійснювати 

процес вивантаження з комбайна без його зупинки.  
У сільському господарстві також активно запроваджуються тракторні 

причепи з активним переднім мостом; гідравлічними пристроями для 
налаштування шасі; колісних систем із низьким тиском. 
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Враховуючи широку номенклатуру вантажів із різними фізико- 
механічними характеристиками запроваджуються адаптивні системи 
причепів, які представляють собою базові шасі з можливістю встановлення 
різних кузовів. Метою запровадження таких систем є підвищення 
ефективності використання конструктивних і експлуатаційних можливостей 
трактора й транспортної причіпної системи. 

Запровадження зазначених вище конструктивних удосконалень 
причіпних тракторних транспортних засобів дозволяє підвищити техніко- 
економічну ефективність застосування тракторних причепів. 

Привабливість тракторних причіпних транспортних засобів також 
зростає за рахунок запровадження засобів автоматизації робочих процесів 
завантаження та розвантаження причепів, а також регулювання переміщень. 

 
1. Гребнев В. П., Дерканосова А. В., Ворохобин Д. Н., Баскаков Н. М.  Повышение 
эффективности использования прицепных тракторно-транспортных агрегатов. 
Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2012. № 2. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРІЧКОВИХ КІВШОВИХ ЕЛЕВАТОРІВ 
 

Розвиток та вдосконалення стрічкових ківшових елеваторів, які 
використовуються у сільськогосподарському виробництві, вугільній, 
цементній, хімічній, харчовій, зерновій промисловості тощо, пов'язаний 
насамперед із збільшенням вантажопотоків, розвитком науки і технологій 
(Ивакин, 2009), систем автоматичного керування технологічними 
процесами, машинами та обладнанням, подорожчанням матеріально-
технічних, енергетичних, трудових ресурсів, посиленням вимог до якості 
продукції та захисту навколишнього середовища. 

З огляду на розвиток зовнішніх і внутрішніх ринків, збільшення 
інвестиційної привабливості підгалузей аграрного сектору зростатиме й 
надалі. У свою чергу це спонукатиме до подальшого розвитку ринку 
конвеєрного транспорту (Електронний ресурс, 20.03.2017). 

У наш час можна чітко прослідкувати, що тенденції розвитку 
стрічкових ківшових елеваторів (Електронний ресурс, 05.04.2017) та 
конвеєрного транспорту в цілому направлені на підвищення їхньої 
продуктивності, висоти транспортування, надійності, безпечності, зниження 
металоємності, збільшення потужності привода, водночас дотримуючись 
політики енергозбереження та якості продукції. Так, наприклад, 
продуктивність сучасних стрічкових ківшових елеваторів досягає 1800 
т/год, висота транспортування – 180 м, а потужність привода – кількасот 
кіловат. 

Відповідно до вищезазначеного можна відмітити три основні 
напрямки подальшого розвитку, це: 

- вдосконалення конструкції стрічкових ківшових елеваторів як в 
цілому, так і окремих складальних одиниць, модулів тощо; 

- розробка та вдосконалення систем автоматичного контролю й 
сигналізації; 

- розробка та впровадження систем оптимального керування роботою 
ківшового елеватора як окремо, так і у складі транспортних ліній. 

Для дослідження процесу роботи стрічкових ківшових елеваторів 
часто застосовується динамічний аналіз, який ґрунтується на побудові їхніх 
математичних моделей. Такий аналіз дозволяє визначити зусилля, що діють 
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на елементи конструкції конвеєра, а отже визначити найбільш навантажені з 
них (Мусияченко, 2003). Таким чином, ще на етапі проектування можливо 
вносити зміни як в окремі елементи, так і в конструкцію ківшового 
елеватора в цілому. 

Сучасні систем автоматичного контролю та сигналізації 
представляють собою мікропроцесорні системи моніторингу, які збирають 
та обробляють дані з датчиків: швидкості, вібрації, температури, сходу 
стрічки, рівня транспортованого матеріалу, які встановлюють на конвеєр. 
Необхідно відзначити, що розробка програмного забезпечення для таких 
систем також базується на динамічному аналізі роботи стрічкових ківшових 
елеваторів. 

Математичне моделювання конвеєрних систем використовується для 
знаходження оптимальних законів керування приводом стрічкових 
ківшових елеваторів відповідно до вибраних критеріїв оптимізації, які 
орієнтовані на обмеження приводного зусилля, зниження пошкодження 
транспортованого матеріалу та експлуатаційних затрат на роботу як 
конвеєра, так і конвеєрних ліній в цілому (Монастырский, 1991). 

Отже, можна відзначити, що три основні напрямки подальшого 
розвитку конвеєрного транспорту нерозривно пов’язані між собою, таким 
чином вдосконалення та розвиток одного неможливий без інших двох, адже 
їх сукупність цілком направлена на дотримання та виконання тих вимог, які 
диктуються сучасним розвитком науки і техніки та вимогами світового 
ринку. 

 
1. Ивакин А. Транспортная система – двигатель производства. Комбикорма: 

производство и использование. 2009. № 6. С. 46–49. 2. Лесмаш – складське 
устаткування / Норія стрічкова. URL: http://www.les-mash.ru/norii-i-elevatory.html 
(дата звернення: 20.03.2017). 3. Машины непрерывного транспорта. Расчет и 
проектирование конвейеров : метод. указания по практическим занятиям / сост.  
Е. В. Мусияченко. Красноярск : ИПЦ КГТУ, 2003. 60 с. 4. Техніка та обладнання / 
Технічне обслуговування та ремонт елементів обладнання з переробки 
сільгоспсировини. URL: http://propozitsiya.com/ua/tehnichne-obslugovuvannya-ta-
remont-elementiv-obladnannya-z-pererobki-silgospsirovini (дата звернення: 
05.04.2017). 5. Монастырский В. Ф. Разработка методов и средств управления 
надежностью мощных ленточных конвейеров : автореф. дисс. ... докт. техн. наук. 
Днепропетровск : ИГТМ АН УССР, 1991. 35 с. 
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УДК 634.35 
 
Васильчук Н. В., викладач (ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж 
НУВГП», м. Рівне) 
 

ВПЛИВ ФОРМИ РІЖУЧИХ НОЖІВ НА ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ 
СТЕБЕЛ СОНЯШНИКУ 

 
Процес різання різних матеріалів на всіх стадіях виробництва є одним 

із самих енергоємних та складних. У соняшникових жатках руйнування 
цілісності стебел ножами відбувається з метою відділення корзинок 
соняшника від стебла для подальшого їхнього транспортування до основної 
частини комбайна. У деяких моделях сучасних жаток застосовують 
додаткові ножі для подрібнення залишків стебел для того, щоб уникнути 
необхідності застосування додаткових мульчерів на полі після закінчення 
процесу збирання.  

Найчастіше у сучасних жатках застосовують плоскообертові ріжучі 
апарати з традиційною прямолінійною формою профіля леза ножа. Такі 
ножі характеризуються простотою виготовлення та зручністю 
обслуговування. Недоліком є висока енергоємність процесу різання.  

З урахуванням викладеного, задача зменшення енергоємності процесу 
різання за рахунок обґрунтування раціональної конфігурації профілю ножів 
для зрізу стебел соняшнику є актуальною. 

На сьогоднішній день проблемі вибору оптимального профілю 
ріжучих ножів присвячено роботи В.П. Горячкіна (Горячкін, 1968),  
Н.Є. Резніка (Резнік, 1975), Д.В. Львова (Львов, 2009) та ін.  

Дослідження підпірного ножа, що спрямовані на обґрунтування 
раціональної форми та параметрів, практично відсутні. У сучасних 
традиційних жатках форма основного та підпірного ножів виконана у 
вигляді прямої, при чому лезо може розташовуватись як перпендикулярно 
осі обертання (рис. 1, а), так і під деяким кутом відносно осі обертання  
(рис. 1, б). Горячкін підбирав форму підпірного ножа виходячи тільки з 
умови забезпечення повного зрізу. Форма кривої, на якій розташовано лезо, 
приймалась концентричною до форми основного ножа і повторювала її 
профіль (рис. 1, в). При цьому підпірні ножі ріжуть практично без ковзання. 
Тому нами пропонується виконати форму підпірного ножа також у вигляді 
кривої спіралі Архімеда (рис. 1, г). Така конструкція ножової системи, на 
відміну від інших, буде мати підпірний та основний ножі у вигляді спіралі 
Архімеда. Таким чином буде забезпечуватись якість виконання процесу 
зрізування та мінімальні енерговитрати на роботу основного і підпірного 
ножів. 

Для визначення  та порівняння зусиль різання за умови використання 
ножів різної  конфігурації було побудовано їхні профілі в момент контакту 
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із стеблом. У ході досліджень прийнято, що початковий радіус ножа 0r = 

20 мм, а загальний радіус r = 150 мм. 

 
Рис. 1. Форми ножів: а) John Deer S690I; б)  Massey Ferguson 1006; в) рекомендацій 

Горячкіна; г) розроблена схема: 1 – підпірний ніж, 2 – стебло соняшника,  
3 – ріжучий ніж 

 
Отримано матрицю значень кутів. Для різних значень кутів різання 

отримали відповідні значення дотичної та нормальної складових сили 
різання та результуючу для всіх випадків. Обробка результатів досліджень 
дозволила встановити, що зусилля різання для різних діаметрів стебел 
соняшнику можна апроксимувати за формулою: 

N = 2,6798d2 – 9,981d + 67,186 , Н   (1) 
Звідки знайдемо нормальну та тангенціальну складові сили різання: 

αcosN2N
n ⋅⋅=  , Н    (2) 

ατ
sinN2N ⋅⋅=  , Н    (3)  
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За отриманими залежностями виконано розрахунки за умови зміни 
діаметру стебла соняшника та відстані від осі обертання ножа до осі стебла. 
Графічно результати подано на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Значення сили різання залежно від діаметру стебла соняшника та від 
відстані від осі обертання ножа до осі стебла: а) John Deer S690I; б)  Massey 

Ferguson 1006; в) рекомендацій Горячкіна; г) розроблена схема 
 
Аналізуючи отримані поверхні, бачимо, що найбільше зусилля різання 

потрібно прикласти за умови використання ножової системи Горячкіна. 
Системи жаток John Deer S690I та Massey Ferguson 1006 також мають 
велике зусилля різання. Запропонована ж ножова система має найменше 
сумарне зусилля різання. При чому зусилля різання запропонованою 
ножовою системою при діаметрі стебла 50 мм та відстані від осі обертання 
125 мм на 15% менше, ніж в жатці Massey Ferguson 1006, та на 16% менше, 
ніж за умови застосування системи Горячкіна та John Deer S690I. При 
зменшенні діаметра стебла та відстані від осі обертання ці показники будуть 
зменшуватись. 

 
1. Ивашко А. А. Вопросы теории резания органических материалов лезвием. 
Тракторы и сельскохозяйственные машины. 1958. № 2. С. 34–37. 2. Львов Д. Л. 
Совершенствование процесса скользящего резания пищевых полуфабрикатов 
пластинчатыми ножами : автореф. дисс. … канд. техн. Наук : 05.18.12. Кемерово, 
2009. 136 с. 3. Резник Н. Е. Теория резания лезвием и основы расчета режущих 
аппаратов. Москва, 1975. 311 с. 
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УДК 5631.171  
 
Голотюк М. В., к.т.н., доцент будівельних, дорожніх, меліоративних, 
сільськогосподарських машин і обладнання (Національний університет 
водного господарства та природокористування, м. Рівне), Мартинюк В. Л., 
к.т.н., доцент кафедри галузевого машинобудування (Луцький національний 
технічний університет, м. Луцьк) 
 

GPS МОНІТОРИНГ ТРАНСПОРТУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ 
КОМПЛЕКСІ 

 
Перспективні технології в сільському господарстві рухаються в 

майбутнє семимильними кроками. Вони пропонують фермерам істотну 
допомогу в їхніх зусиллях по оптимізації витрат, спрощення управління 
сільським господарством і підвищення продуктивності. Підвищення 
врожайності, а також зниження витрат на технічне обслуговування 
допомагають збільшити рентабельність. Розвиток і розповсюдження 
сучасних систем супутникового моніторингу тісно пов’язані з підвищенням 
точності та достовірності прийнятих навігаційних даних. В даний час 
широко використовуються сервіси GPS-трекінгу, завданням яких є 
відстеження маршрутів спостережуваних об’єктів із метою їхнього 
збереження, подальшого аналізу та обробки, а персональний GPS- 
моніторинг використовується в багатьох сферах діяльності, тому проблема 
обробки великої кількості навігаційних даних є актуальною (Кравчук, 2010). 

Супутниковий моніторинг дозволяє поліпшити якість і вірогідність 
сільськогосподарської статистики, підвищуючи точність, об’єктивність і 
частоту спостережень за аграрним виробництвом. 

Що стосується нашої країни, то спроби впровадження подібних 
технологій натрапляють на ряд складностей. Насамперед, відсутні 
інструменти для збору точної інформації про землекористування й 
контролю технічних засобів виробництва. Великі площі вгідь вимагають 
надійного програмного забезпечення, яке забезпечить якісний контроль і 
зручну роботу з інформацією з усіх полів і культурам. Впровадження 
подібного роду програм дає досить відчутний економічний ефект (Мікуліна, 
2021). 

У цей час системи супутникового моніторингу в основному 
використовуються для керування й контролю автомобільного транспорту – 
для відстеження незапланованих переміщень і виявлення зливу палива. 
Систем керування сільськогосподарським парком дуже мало. Застосовують 
спроби впровадження систем автомобільного моніторингу в 
агровиробництво. Однак, завдання, які висувають господарства, не завжди 
можуть бути задоволені функціоналом готових систем, розроблених для 
іншої галузі. Земельні ділянки, будучи нерухомими, теж мають мінливість: 
змінюються культури, технології їхнього оброблення, навіть границі полів із 
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часом трансформуються, що приводить до зміни площ. Усе це теж треба 
контролювати в реальному часі й зберігати протягом декількох років, щоб 
забезпечити наступність інформації й мінімізувати проблеми, що 
виникають, у тому числі, і внаслідок зміни кадрів господарства (Крачок, 
2013). 

У цілому слід зазначити, що впровадження подібних систем виводить 
керування господарством на якісно новий рівень, знижує експлуатаційні 
витрати, обмежує нецільове використання парку техніки, збільшуючи тим 
самим продуктивність. Крім того, використовуючи дані системи, можна 
обійтися мінімумом персоналу навіть у більших господарствах, а контроль 
усіх агротехнічних строків, безсумнівно, відгукнеться підвищенням 
урожайності основних культур. 

 
Рис. 1. Принцип роботи системи контролю й моніторингу 

 
Системи контролю й моніторингу представляють собою апаратно- 

програмні комплекси, що складаються з комплектів устаткування 
встановлюваних на транспортних засобах або механізмах (від сівалок і 
комбайнів до автомобільної й тракторної техніки) підметів контролю й 
спеціалізованого програмного забезпечення, що здійснюють обробку, аналіз 
і візуалізацію отриманих від транспортного засобу даних із наступним 
формуванням звітів. У транспортному засобі встановлюється GPS приймач, 
який визначає точне положення транспортної одиниці, її швидкість, 
напрямок рух і т.д. 

Потім, за допомогою GSM модему по мережах операторів 
стільникового зв’язку ці дані в режимі реального часу передаються на 
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спеціальний сервер, а потім через мережу Інтернет користувачам системи.  
Система здатна проконтролювати велиу кількість параметрів техніки, 

як первинних, так і вторинних, від наявності водія за кермом і рівня палива 
в баках до витрати палива й тривалості стоянок. У випадку якщо оснащеий 
датчиками контрольований засіб випадає із зони дії мережі GSM за якимись 
причинами, усі дані про його пересування зберігаються в базі даних (до 
декількох місяців безперервної роботи) і приходять у вигляді звітів 
клієнтові при поновленні зв’язку. 

Користувачеві доступні карти, на яких відображається необхідний 
об’єкт, а також база даних, у якій утримується вся отримана інформація, 
вона відображається й на картах, і в журналі подій.  

У цілому подібні системи дозволяють вирішувати наступний спектр 
завдань: визначення географічного місця розташування, напрямок і 
швидкості руху сільськогосподарських транспортних засобів; контроль 
навантаження, транспортування й розвантаження сільськогосподарських 
вантажів; контроль витрати палива, а також його несанкціонованих зливів; 
облік оброблених сільськогосподарською технікою земельних угідь; 
контроль часу початку й закінчення виконання робіт; контроль дотримання 
швидкісного режиму при виконанні сільськогосподарських робіт; 
контролювати знаходження об’єкта в межах позначеної ділянки (поля) з 
контролем часу; контроль дотримання маршруту й розкриття фактів його 
порушення; контроль витрати палива згідно із пройденим шляхом.  

 
1. Кравчук В., Любченко С. та ін. Прогноз розвитку технологій виробництва 
продукції рослинництва з використанням інформаційно-керуючих засобів. Техніка 

і технології АПК. 2010. № 4(7). С. 4–5. 2. Крачок Л. І. Новітні технології в 
сільському господарстві: проблеми і перспективи впровадження Сталий розвиток 

економіки : Міжнародний науково-виробничий журнал. 2013. № 3. URL: 
http://surl.li/anbue. (дата звернення: 12.11.2021). 3. Мікуліна М. О., Барабаш Г. І., 
Поливаний А. Д. Вплив схем розвантаження комбайна на показники використання 
транспортного засобу. Science and education : problems, prospects and innovations : 
The 5th International scientific and practical conference, (February 4–6, 2021). Kyoto : 
CPN Publishing Group, 2021. Р. 691–699. 
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СУЧАСНА ТЕХНІКА ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТЕХНІЧНИХ КОНОПЕЛЬ 
 

Коноплі (лат. Cannabis) – рід однорічних луб’яноволокнистих рослин 
родини коноплеві порядку розоцвіті. Традиційно виділяють три види 
конопель: коноплі посівні, коноплі індійські, коноплі смітні. Існує також 
значна кількість гібридів, які постійно поповнюються новими формами. В 
світі існує більше 600 сортів конопель. 

Технічні коноплі – одна з найперспективніших сільгоспкультур 
людства. На землі не існує видів дерев або рослин із таким економічним та 
екологічним потенціалом, як у конопель. Коноплі є однією з найважливіших 
культур, які здатна рекультивувати забруднені й виведені з обороту землі 
шляхом винесення з ґрунту отруйних домішок. Із конопель можна 
виготовити до 50 тис. різноманітних виробів (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Сфери застосування конопель 

 
Коноплі збирають прямим способом або роздільно. Вибір способу 

залежить від цільового використання рослини. За умови запровадження 
роздільного збирання, використовують жатку для конопель ЖК-1,9 (рис. 2). 
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Рис. 2. Жатка ЖК-1,9 

 
З метою проведення процесу збирання за роздільною технологією 

використовують причіпну жатку ЖСК-2,1 (рис. 3). Дана машина проводить 
зрізання стебел на висоті 8 см. Зрізані стебла відразу зв’язуються у снопи 
снопов’язальним механізмом.  
 

 
Рис. 3. Жатка ЖСК-2,1 

 
За кордоном добре зарекомендували себе комбайни John Deree 466, 

John Deree 9680 (США), CAT Lexion 480, Claas Jaguar 840, Claas Xerion 4000 
(Німеччина), NewHollavd TX-63 plus (Голландія) (рис. 4), HEMP 
HARVESTER KOKO 1620 (Болгарія). 

Крім того для збирання конопель використовують і неспеціалізовану 
техніку, наприклад комбайни кормозбиральні та зернові. Зокрема у Франції 
широко застосовують зернозбиральні комбайни виробництва фірм «Case», 
«Claas», «John Deer».  

Аналіз досліджень роботи зернозбиральних комбайнів виявив, що 
задовільний обмолот насіння конопель здійснюється майже всіма 
зазначеними зернозбиральними комбайнами, але до основного недоліку слід 
віднести порушення технологічного процесу через утворення волокна, що 
намотується на вал приводу транспортера похилої камери, у приймальному 
бітері та інших робочих органах (Гилязетдинов і інші, 2014; Налобіна і інші, 
2016; Примаков, 2016). 

Прикладом є зернозбиральні комбайни італійського («LAVERDA 
269LCS») та білоруського («ПАЛЕСІ» GS12) виробництва, які виконують 
технологічний процес, але через утворення намотування на вал приводу 
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транспортера похилої камери їхня продуктивність зовсім низька. На підставі 
експериментальних досліджень вчені встановили оптимальну послідовність 
виконання операцій збору насіння конопель зернозбиральним комбайном  

Результати досліджень показали перспективність та доцільність 
застосування зернозбиральних комбайнів на збиранні посівів технічних 
конопель. Основне, що потрібно пам’ятати, застосовуючи зернозбиральні 
комбайни на збиранні конопель, це залежність підбору режимів роботи 
машини від характеристики стеблостою на момент збирання. 
 

 
Рис. 4. NewHollavd TX-63 plus 

 
Свою нішу на ринку коноплезбиральної техніки зайняли машини 

китайського виробництва. Це, в основному техніка, яка призначена для 
роботи в умовах порівняно невеликих фермерських господарств. На рис. 5 
наведене фото коноплежатки для зеленцевої коноплі, яка використовується 
для виготовлення довгого волокна. Дана жатка має габарити всього 
1500х1300х800 мм. 
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Рис. 5. Жатка для коноплі виробництва Китай 

 
Аналіз чинних моделей машин для збирання конопель виявив, що 

закордонна техніка забезпечує повну механізацію технологічного процесу 
збирання, вирізняється високою продуктивністю. Вітчизняна техніка 
відсутня. У деяких господарствах ще застосовують старі зразки техніки із 
низьким технічним рівнем. 

Конопля – перспективна для України культура й для розвитку галузі 
коноплярства необхідно розробляти та виготовляти вітчизняну техніку. 
 
1. Гилязетдинов Р., Примаков О., Маринченко И. Технологии для конопли. URL: 
http://tku.org.ua/news/2970. (дата звернення: 12.11.2021). 2. Налобіна О. О., 
Герасимчук О. П., Ковальчук Р. В. Огляд технологій та технічних засобів для 
збирання коноплі. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. 2016. № 34. С. 83–
94. 3. Примаков О. Современная техника как фактор развития технологии сбора 
технической конопли. URL: http://tku.org.ua/news/2369 (дата звернення: 
19.04.2016).  
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