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1. ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2017 РОКУ
1.1. Об’єкти та методика проведення досліджень
В середині квітня та в першій декаді червня 2017 року відповідно до програми моніторингу біорізноманіття та програми комплексного екологічного моніторингу на території діяльності Представництва «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» були здійснені
польові дослідження cтану біорізноманіття окремих територій у районі МехедівськоГолотовщинського та Свиридівського родовищ Представництва РПКЛ [11, 12]. Обстеження проводилося на території лісового заказника місцевого значення «Урочище Крупське» – об’єкта природно-заповідного фонду (ПЗФ) – а також на ділянках, де збереглися
природні біогеоценози на різних елементах ландшафту, та знаходяться в межах гірничих
відводів або межують з ними: широколистяний ліс між селами Яхники та Степуки біля
свердловини 52, балка нижче ТЗСУ, балка Стінка, урочище Громове озеро, степові схили
лівобережжя р. Суха Лохвиця біля с. Безсали та біля насаджень сосни звичайної, широколистяний ліс на лівому березі р. Суха Лохвиця між селами Безсали та Яхники вище довгої
стариці в притерасній частині заплави та заплавний ліс та вологі луки на лівому березі р.
Суха Лохвиця нижче зазначеної стариці (табл. 1.1, рис. 1.1).
Таблиця 1.1 – Перелік досліджених територій
Назва території

Коди (карта та БД)

В межах ПЗФ
Лісовий заказник місцевого значення
«Урочище Крупське»

KR-1, KR-2

Інші природні ділянки
Урочище Громове озеро
Балка на південь від ТЗСУ

GO-1
TZSU-1, TZSU-2

Лісовий масив лівобережжя р. Суха Лохвиця між селами Яхники і Безсали вище
стариці та нижче стариці

SL-5, SL-6

Схили лівобережжя р. Суха Лохвиця біля
с. Безсали

SL-2, SL-3, SL-4

Ліс між селами Яхники і Степуки (район
св. 52-Св)

W52

Балка Стінка
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Рисунок 1.1 – Розміщення ділянок дослідження біорізноманіття на території діяльності Представництва РПКЛ
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1 Особливості моніторингових досліджень 2017 року

Ботанічні дослідження здійснювалися за загальноприйнятими у фітоценології методиками: виявлялися найпоширеніші рослинні угруповання, їх домінанти та співдомінанти, складалися флористичні списки, реєструвалися рідкісні та зникаючі види вищих судинних рослин, а також лікарські, декоративні та інші корисні рослини, визначався стан
популяцій рідкісних видів рослин.
Фауністичні дослідження здійснювалися за загальноприйнятими у зоології методиками: вивчався видовий склад фауністичних комплексів, складалися фауністичні списки,
реєструвалися рідкісні та зникаючі види хребетних тварин [10].
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2. РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ ДЕЯКИХ ТЕРИТОРІЙ У РАЙОНІ
ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА РПКЛ
2.1. Урочище Крупське – лісовий заказник місцевого значення
2.1.1. Рослинність

Дослідження 20 квітня 2017 року.
Карто-схема заповідного урочища та аншлаг із зображенням рідкісних видів фауни,
що мешкають на цій території, які були зруйновані у минулому році, відновлені.
Досліджено стан рослинного покриву схилу західної експозиції, що прилягає до
поля, де розташована свердловина. Виявлено, що саме проти цього поля під дією водної
ерозії протягом останніх років формується перпендикулярний до поверхні схилу яр, який
уже досяг тальвегу балки. Саме тут, а також в інших місцях вздовж схилу знаходяться численні стовбури та гілки дерев, знищені під час вітровалу (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Наслідки вітровалу в урочищі Крупське

На дослідженій території зростають угруповання дубово-грабового широколистяного лісу. На час проведення спостережень відновили вегетацію дерева другого ярусу та
види чагарникового ярусу – ліщина звичайна, бруслина бородавчаста та б. європейська. У
зазначених рослин розпустилися бруньки, сформувалися молоді пагони (рис. 2.2). У
трав’янистому ярусі відцвіли та плодоносять ранньовесняні ефемероїди: проліска сибірсь-
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2 Рослинний і тваринний світ деяких територій у районі виробничої діяльності Представництва РПКЛ

ка, ряст ущільнений, зірочки жовті, квітують анемона жовтецева та пшінка весняна, зеленіють довговегетуючі багаторічнки зірочник ланцетний, переліска багаторічна, осока волосиста, купина багатоквіткова.

Рисунок 2.2 – Загальний вигляд дубово-грабового лісу

Рослинний покрив верхньої третини схилу утворюють синузії проліски сибірської,
рясту ущільненого, пролісково-рястові, анемони жовтецевої, зірочниково-пшінкові, підмаренника запашного (рис. 2.3). Помітна участь у створенні травостою кінського часника
черешкового (Alliaria petiolata (Dieb.) Cavara et Grande). Дещо нижче представлені невеликі за площею угруповання з участю зубниці п’ятилистої. Подекуди трапляються куртинки квітучої фіалки приємної та копитняка європейського.
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2 Рослинний і тваринний світ деяких територій у районі виробничої діяльності Представництва РПКЛ

Рисунок 2.3 – Фрагмент угруповання підмаренника запашного (Galium
odoratum (L.) Sсop.)

У нижній третині схилу та у тальвегу балки на добре зволожених ґрунтах домінують угруповання яглиці звичайної, яглиці звичайної з участю воронячого ока звичайного,
пшінки весняної, пшінково-яглицеві, рястово-анемоново-пролісково-зеленчукові, анемоново-рястові з участю воронячого ока звичайного (Paris quadrifolia L.) (рис. 2.4), пролісково-рястово-зеленчукові, зеленчуково-рястово-анемонові, яглицево-купинові (рис. 2.5),
копитняково-пшінково-адоксові, ряста порожнистого, глухої кропиви плямистої. Лише
тут виявили ще квітуючу проліску сибірську (рис. 2.6). В інших місцезростаннях цей вид
уже відцвів, плоди та насіння проліски сибірської уже розповсюдили мурашки. Часто трапляється петрів хрест лускатий – рослина паразит.
В центрі неширокого тальвегу протікає невеликий струмок. Саме тут відмічені локуси популяції жовтяниці черговолистої.
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2 Рослинний і тваринний світ деяких територій у районі виробничої діяльності Представництва РПКЛ

Рисунок 2.4 – Вороняче око звичайного (Paris quadrifolia L.)

Рисунок 2.5 – Яглицево-купинове угруповання
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Рисунок 2.6 – Проліска сибірська (Scilla sibirica Haw.)

Особливе созологічне значення виявлені на дослідженій території мають:
a) оселище – зникаюче природне середовище існування за Бернською конвенцією [5]:
•

41.2С Південно-східноєвропейські широколистяні ліси із Carpinus betulus та
Quercus robur, Quercus petraea або Quercus dalechampii, інколи з Quercus cerris
або Quercus frainetto;

b) популяції низки видів із центральноєвропейським типом ареалу, що зростають тут
на східній межі свого ареалу (граб звичайний, ряст порожнистий, зеленчук жовтий)
[7];
c) популяції регіонально рідкісних видів рослин:
•

жовтяниця черговолиста (Chrysosplenium alternifolium L.) (рис. 2.7) – європейсько-азіатський вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного
списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]. Біля струмка відмічено дві невеликі
локуси цієї популяції. Рослини перебувають у фазі повного цвітіння.

•

зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum Huds.) – центрально-європейський вид на
південно-східній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]. Популяція чисельна, рослини
зростають у нижній частині схилів і тальвегу балки. Рослини перебувають у фенологічній фазі – вегетація (рис. Рисунок 2.8);
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•

зубниця п’ятилиста (Dentaria quinquefolia Bieb.) – європейський неморальний
вид, віднесений до категорії (ІІІ) «рідкісні види» Червоного списку Полтавської
області [1, 2, 3, 6, 7]; популяція представлена близько 10 локусами площею від
3 м2 до 10 м2 кожен, що зростають біля стовбурів дерев; популяція складається
із генеративних і вегетативних особин, генеративні особини знаходяться у фенофазі цвітіння.

•

проліска сибірська (Scilla sibirica Haw.) – європейсько-сибірський неморальний
вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]. Популяція чисельна, являється домінантом або співдомінантом трав’яного ярусу, рослини перебувають у фенологічній фазі плодоношення, жовтіння та початку відмирання надземних пагонів.

•

ряст порожнистий (Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte) – центральноєвропейський неморальний вид на південно-східній межі ареалу, віднесений до
категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6,
7]. Популяція нечисельна, переважають генеративні особини у фенологічній фазі доцвітання, плодошення та дозрівання насіння

Цікавою

також

є

знахідка

популяції

воронячого

ока

звичайного

(Paris

quadrifolia L.) – палеобореального геоелемента флори [9], що спорадично трапляється на
терені Полтавської області [3].

Рисунок 2.7 – Жовтяниця черговолиста (Chrysosplenium alternifolium L.)
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Рисунок 2.8 – Зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum Huds.)

2.1.2. Тваринний світ

У складі орнітофауни зареєстровані: дятел звичайний (Dendrocopos major), вільшанка (Erithacus rubecula), дрізд співочий (Turdus philomelos), синиця блакитна (Parus
caeruleus), синиця велика (Parus major), повзик (Sitta еuroрaеа), зяблик (Fringilla coelebs),
зеленяк (Chloris chloris), щиглик (Carduelis carduelis).

2.2. Ліс біля свердловини 52
2.2.1. Рослинність

Дослідження 20.04.2016 року
Досліджено стан рослинного покриву дубово-кленово-грабового широколистяного
лісу в межах схилу та тальвегу однієї із балок. Під час спостереження відмічено деякі особливості фенологічного розвитку окремих видів даного біогеоценозу: терен колючий, що
зростає на узліссі, знаходиться у фенофазі бутонізації, ряст порожнистий та зубниця
п’ятилиста рясно квітують, проліска дволиста відцвіла. Відмічена велика кількість повалених під час вітровалу та бурелому стовбурів дерев (рис. 2.9). Зрідка трапляються мурашники.

14

2 Рослинний і тваринний світ деяких територій у районі виробничої діяльності Представництва РПКЛ

Рисунок 2.9 – Повалені під час вітровалу та бурелому стовбури дерев

Деревостан 1 ярусу утворений переважно грабом звичайним, кленом широколистим, меншу рясність мають дуб звичайний та липа серцелиста. У чагарниковому ярусі
зростають ліщина звичайна та бруслина бородавчаста.
У трав’янистому ярусі верхньої третини схилу домінують синузії першоцвітів: рясту порожнистого з фіолетовими та білими квітками (рис. 2.10), рястово-анемонові, рястово-зірочникові, зірочниково-рястові, рястово-пролісково-зірочникові, зрідка рясту ущільненого, проліски дволистої, пролісково-рястово-анемонові, пшінково-проліскові, пшінково-рястово-осокові, рястово-пшінково-анемоново-осокові. Дещо нижче вздовж схилу розсіяні численні локуси популяції квітучої зубниці п’ятилистої.
Рослинний покрив нижньої третини схилу та тальвегу балки утворюють угруповання: рястово-анемоново-пролісково-яглицеві, рястово-пролісково-глухокропивові, рястово-зеленчуково-пшінкові, рястово-пшінкові з рястом порожнистим і р. ущільненим,
анемоново-пролісково-зеленчукові, пролісково-копитняково-рястово-зеленчукові, анемоново-медунково-пшінково-яглицеві, купиново-пшінково-зеленчукові тощо. Дуже поширений квітучий петрів хрест лускатий, що паразитує на коренях ліщини звичайної.
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Рисунок 2.10 – Фрагмент синузії рясту порожнистого (Corydalis cava (L.)
Schweigg. et Koerte) з фіолетовими та білими квітками

Созологічну цінність цієї території визначає наявність: у рослинному покриві:
a) Оселища – зникаючого природного середовища існування за Бернською конвенцією [5]:
•

41.2С Південно-східноєвропейські широколистяні ліси із Carpinus betulus та
Quercus robur, Quercus petraea або Quercus dalechampii, інколи з Quercus cerris
або Quercus frainetto;

b) низки видів із центральноєвропейським типом ареалу, що зростають тут на східній
межі свого ареалу (граб звичайний, ряст порожнистий, проліска дволиста, зеленчук
жовтий) [9];
c) популяцій рідкісних видів рослин:
•

зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum Huds.) – центрально-європейський вид на
південно-східній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]. Популяція чисельна, рослини
зростають у нижній частині схилів і тальвегу балки. Рослини перебувають у фенологічній фазі – вегетація;

•

зубниця п’ятилиста (Dentaria quinquefolia Bieb.) – (рис. 2.11) європейський неморальний вид, віднесений до категорії (ІІІ) «рідкісні види» Червоного списку
Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]; популяція представлена декількома локусами
16
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площею від 3 м2 до 20 м2 кожен; популяція складається із генеративних і вегетативних особин, генеративні особини масово цвітуть.
•

проліска дволиста (Scilla bifolia L.) – центрально-європейський неморальний
вид на південно-східній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні
види» н Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], формує синузії на
плакорі, схилах і тальвегу балки, рослини перебувають у фенологічній фазі дозрівання плодів і розповсюдження насіння;

•

ряст порожнистий (Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte) – центральноєвропейський неморальний вид на південно-східній межі ареалу, віднесений до
категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6,
7]. Популяція чисельна, переважають генеративні особини у фенологічній фазі
масового цвітіння. Найбільшою рясністю вирізняються особини із фіолетовими
квітками, дещо менше відмічено їх із білими квітками, зрідка трапляється рослини з блідо-жовтими квітками.

Рисунок 2.11 – Зубниця
п’ятилиста (Dentaria quinquefolia
Bieb.)
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2.2.2. Тваринний світ

У складі орнітофауни зареєстровані: дятел звичайний (Dendrocopos major), щеврик
лісовий (Anthus trivialis), вільшанка (Erithacus rubecula), дрізд співочий (Turdus
philomelos), вівчарик-ковалик (Phylloscopus collybia), синиця блакитна (Parus caeruleus),
синиця велика (Parus major), повзик (Sitta еuroрaеа), зяблик (Fringilla coelebs).
Ентомофауна. На ділянці лісу чисельні мурашники мурашки рудої лісової
(Formica rufa) (Європейський Червоний список) (рис. 2.12).

Рисунок 2.12 – Мурашник мурашки рудої лісової (Formica rufa)

2.3. Балка нижче ТЗСУ
2.3.1. Рослинність

Дослідження 19.04. 2016 року.
Т.с. TZSU-2
Яружно-балкова система (рис. 2.13) з численними правобережними відрогами та
ярами, де часто зростають фрагменти байрачних лісів. Вздовж центру тальвегу балки протікає струмок, який впадає у широкий ставок.
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Рисунок 2.13 – Загальний вигляд балки

У 2017 році розширена площа дослідженої території. Стан рослинного покриву
правобережної частини яружно-балкового комплексу вивчався, починаючи від ставка до
поперечної балки біля ТЗСУ. Фітодетрит не випалювався. Негативний вплив – випасання
овець відмічено на всій дослідженій території.
Схил західної експозиції, підніжжя якого виходять до ставка, свого часу, ймовірно
в перші післявоєнні роки, був терасований. На його терасах висаджена рядами робінія
звичайна або біла акація (Robinia pseudoacacia L.), яка домінує у першому ярусі. Тут же
трапляються тополя біла, клен гостролистий, к. ясенелистий, ясен звичайний. Підлісок
формує переважно бузина чорна, а на узліссі терен колючий. Поширена ліана – хміль звичайний. У трав’янистому ярусі домінує синузія адокси мускусної (Adoxa moschatellina L.)
(рис. 2.14). Досить чисельні синантропні види: гостриця лежача, підмаренник чіпкий, кульбаба лікарська, бугила лісова, м’яточник чорний, гравілат міський, собача кропива звичайна тощо.
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Рисунок 2.14 – Фрагмент синузії адокси мускусної (Adoxa moschatellina L.)

На березі ставка зростають угруповання гігрофітних видів: очерету звичайного,
осоки побережної, о. шершавої, о. гострої, різнотравно-осокові, різнотравно-злакові, кропиви дводомної.
На схилах північної експозиції поширені ковилово-стоколосові угруповання з ковилою волосистою (Stipa capillata L.) та стоколосом прибережним (Bromopsis riparia
(Rehm.) Holub). Серед них зрідка видніються квітучі перстач розлогий (Pontntilla humifusa
Willd. еx Schlecht.), фіалка двозначна (Viola ambiqua Waldst. et Kit.) (рис. 2.15). або засохлі
минулорічні генеративні пагони буквиці лікарської (Betonica officinalis L.).
На схилах західної експозиції зростають угруповання чагарникових степів з домінуванням зіноваті руської (Сhamaecytisus ruthenicus (Fisch. et Wolosczc.) Klaskova): ковилово-зіноватеві, перстачево-зіноватеві, гадючниково-зіноватеві, полиново-зіноватеві з полином австрійським (Artemisia austriaca Jacq.), зрідка льоново-зіноватеві з льоном багаторічним (Linum perenne L.), та звіробоєво-зіноватеві зі звіробоєм звичайним (Hypericum
perforatum

L.),

гадючниково-зіноватеві

з

гадючником

звичайним

(Filipendula

vulgaris Moench) та дивиново-зіноватеві з дивиною фіолетовою (Verbascum foeniceum L.).
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Рисунок 2.15 – Фіалка двозначна (Viola ambiqua Waldst. et Kit.)

У складі рослинного покриву схилів східної експозиції домінують соново-дрокові
угруповання з соном лучним та дроком красильним (Genista tinctoria L.).
Рослинний покрив схилів південної експозиції формують переважно угруповання
формації ковили волосистої (Stipa capillata L.), перш за все, чисті ценози ковили волосистої (Stipa capillata L.) (рис. 2.16). Також поширені угруповання: ковилово-полинові з полином Маршалловим (Artemisia marschalliana Spreng.), перстача розлогого (Pontntilla
humifusa Willd. еx Schlecht.) (2.17), перстачево-ковилові, ковилово-перстачево-цминові з
цмином пісковим (Helychrysum arenarium (L.) Moench.), чебрецево-перстачево-ковилові з
чебрецем Маршалловим (Thymus marschallianus Willd.), перстачево-чебрецево-полинові з
полином Маршалловим (Artemisia marschalliana Spreng.), чебрецево-полинові з полином
австрійським тощо. Зрідка височіють сухі минулорічні генеративні пагони відкасника
Біберштейна (Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem.) (рис. 2.18). Трапляються плодові тіла
гриба – зморшка степового (Morchella stepicola Zer.).
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Рисунок 2.16 – Чисті ценози ковили волосистої (Stipa capillata L.)

Рисунок 2.17 – Перстач розлогий (Pontntilla humifusa Willd. еx Schlecht.)
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Рисунок 2.18 – Відкасник
Біберштейна (Carlina
biebersteinii Bernh. ex Hornem.)

У рослинному покриві схилів південної та західної експозицій помітну роль відіграють угруповання з домінуванням або участю сону лучного (Pulsatilla pratensis (L.) Mill.
s. l. (синонім Pulsatilla nigricans Stoerck.): соново-злакові, соново-ковилові (рис. 2.19), соново-перстачево-ковилові. Вздовж середньої частини схилу західної експозиції зростають
горошково-соново-злакові угруповання з помітною участю горошку тонколистого (Vicia
tenuifolia Roth.), а також, буквиці лікарської, гадючника звичайного, суниць зелених, шавлії дібровної, деревію щетинистого.
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Рисунок 2.19 – Фрагмент угруповання з домінуванням сону лучного
(Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. l. (синонім Pulsatilla nigricans Stoerck.)

Вздовж схилів поперечних відгалужень або бічних балок рослинний покрив представлений фрагментами байрачних лісів (рис. 2.20). Деревостан тут утворюють зрідка дуб
звичайний, частіше липа серцелиста, береза бородавчаста, осика, крушина ламка, яблуня
лісова, глід кривочашечковий. У чагарниковому ярусі зростають ліщина звичайна, свидина кров’яна, бруслина бородавчаста, б. європейська. Зовні зазначені байрачні «лісочки»
оточені куртинами терену або сливи колючої у фенофазі бутонізації. Травостій цих байрачних лісів утворюють типові дібровні види-сильванти. Це синузії ефемероїдів: проліски
сибірської, рідше проліски дволистої, рясту ущільненого, пшінки весняної, анемони жовтецевої, адокси мускусної. Також поширені довговегетуючі багаторічники: медунка темна, зірочник ланцетний, купина багатоквіткова, копитняк європейський, дзвоники персикомисті, розхідник шорсткий, яглиця звичайна, осока волосиста, а також неморальні види
злаків: тонконіг дібровний, просянка розлога тощо. Рідко зустрічається папороть – пухирник ламкий (Cystopteris fragilis (L.) Bernh.). Вперше тут виявлена популяція регіонально
рідкісного виду конвалії звичайної (Convallaria majalis L.).
Вздовж байрачних «лісочків» серед неморальних трав’янистих видів зростають латочки первоцвіту весняного – регіонально рідкісного виду.
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Рисунок 2.20 – Фрагмент байрачного лісу

Т.с. TZSU-1
На схилі східної експозиції переважають угруповання полину австрійського, п.
Маршаллового, чебрецю Маршаллового, перстача розлогого, осоки ранньої, тонконога
бульбистого. Значна чисельність синантропних, бур’янових видів: кропива дводомна, кудрявець Софії, м’яточник чорний, анізанта покрівельна, підмаренник чіпкий, полин гіркий, татарник звичайний, будяк акантовидний.
На менш антропогенно змінених ділянках переважають угруповання ковиловотипчакових степів із участю ковили волосистої (Stipa capillata L.) та костриці борознистої
або типчака (Festuca rupicola Heuff.): перстачево-ковилово-типчакові з перстачем розлогим, перстачево-типчакові, цминово-типчакові, соново-перстачево-деревієво-типчакові,
різнотравно-ковилові, перстачево-нечуйвітрові.
На плато домінують угруповання: перстачево-чебрецево-ковилові, чебрецевоперстачево-типчакові, чебрецево-ковилові, соново-типчакові, типчаково-чебрецеві, звіробоєво-ковилові, звіробоєво-типчакові.
Рослинний покрив тальвегу основної балки утворюють лучно-болотні угруповання
з помітною участю синантропних видів, рясність яких свідчить про щорічне надмірне випасання овець. Більш поширені угруповання: різнотрвно-злакові, перстача гусячого, парилово-злакові, вероніково-злакові з веронікою дібровною, пшінково-злакові, деревієвозлакові з деревієм звичайним, осоки побережної, дягелево-осокові, дягелево-хмелево25
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осокові, очеретово-осокові, комиша лісового, зніту болотного, знітово-рогозові з рогозом
широколистим, осоту болотного, кропиви дводомної, бугили лісової, підмаренника чіпкого тощо.
У верхній частині бічного тальвегу, який випасався, продовжувалося вивчення стану популяції валеріани високої.
Созологічну цінність цієї території визначає наявність: у рослинному покриві:
a) асоціації, занесеної до Зеленої книги України [13]:
• угруповання формації ковили волосистої (Stipeta capillatae): асоціація волосистоковилова чиста (Stipetum capillatae purum);
b) популяції рідкісних видів рослин:
• ковила волосиста (Stipa capillata L.) – занесена до Червоної книги України [8], популяція займає значну площу, сухостій не випалювався ні восени, ні весною, скрізь
височіють сухі минулорічні генеративні пагони, біля основи дернин відростають
молоді зелені листочки, фенологічна фаза – вегетація;
• сон лучний (Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. l. (синонім Pulsatilla nigricans Stoerck.)
– занесений до Червоної книги України [8], популяція повночленна за віковим
складом, переважають генеративні особини у фенологічній фазі доцвітання та початку плодоношення;
• валеріана висока (Valeriana exaltata Mikan) – європейський вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6,
7]; цінна лікарська рослина, виявлено понад 20 особин у фенологічній фазі – вегетація (рис. 2.21).
• дзвоники персиколисті (Campanula persicifolia L.) – рідкісний європейськосибірський вид із декоративними властивостями, віднесений до категорії (ІІІ) –
«рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], виявлено
близько 10 особин у байрачному лісі, фенологічна фаза – вегетація;
• конвалія звичайна (Convallaria majalis L.) – європейсько-азіатський неморальний
вид з декоративними та цілющими властивостями, природні ресурси якого скорочуються в регіоні внаслідок господарської діяльності, віднесений до категорії
(ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], популяція із понад 50 особин вперше виявлена в одному з байрачних лісочків на
площі 4 м2 у фенофазі початку вегетації (рис. 2.22);
• льон багаторічний (Linum perenne L.) – європейсько-середземноморськи степовийвид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтав-
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ської області [1, 2, 3, 6, 7], популяція не чисельна, виявлена тут вперше, фенофаза – вегетація;
• первоцвіт весняний (Primula veris L.) (рис. 2.23) – європейський неморальний
вид на південній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], продовжувалось спостереження за виявленими раніше локусами популяції цього виду, чисельність і рясність
рослин помірна, переважають у складі популяції генеративні особини; фенологічна фаза – бутонізація та початок цвітіння;
• проліска дволиста (Scilla bifolia L.) – центрально-європейський неморальний вид на
південно-східній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]; популяція із середньою чисельністю
особин, рослини відцвіли, фенологічна фаза – дозрівання плодів та поширення насіння. Цікаво, що у цього виду пластинки листків після цвітіння помітно збільшуються у розмірах, стирчать і стають добре помітними.
• проліска сибірська (Scilla sibirica Haw.) – європейсько-сибірський неморальний
вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]. Популяція зростає лише в деяких байрачних лісочках,
рослини перебувають у фенологічній фазі плодоношення, жовтіння та початку
відмирання надземних пагонів.
На території балки виявлено відкасник Біберштейна (Carlina biebersteinii Bernh. ex
Hornem.) – малопоширений вид флори Полтавщини, відомо лише 6 його місцезнаходжень
[2]. Наша знахідка сприятиме визначенню созологічного статусу цього виду.
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Рисунок 2.21 – Валеріана висока (Valeriana exaltata Mikan)

Рисунок 2.22 – Фрагмент популяції конвалії звичайної
(Convallaria majalis L.)
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Рисунок 2.23 – Первоцвіт весняний (Primula veris L.)

2.3.2. Тваринний світ

Орнітофауна.
У байрачних лісках на схилах балки і в лісосмугах навколо ставка зареєстровані:
припутень (Columba palumbus), дятел звичайний (Dendrocopos major), жовна сива (Picus
canus), жайворонок польовий (Alauda arvensis), щеврик лісовий (Anthus trivialis), крук
(Corvus corax), вівчарик-ковалик (Phylloscopus collybia), зяблик (Fringilla coelebs), вільшанка (Erithacus rubecula), вівсянка звичайна (Emberiza citrinella).
Над ставком і схилами балки літають хижі птахи: шуліка чорний (Milvus migrans )
(Червона книга України), підорлик малий (Aquila pamarina) (Червона книга України), лунь
очеретяний (Circus aeruginosus).
На ставку живляться чаплі сірі (Ardea cinerea) (5), плаває чирянка велика (самець)
(Anas querquedula).
Ссавці. В яругах балки розташовані нори лисиці звичайної (Vulpes vulpes).
Ентомофауна. На схилах балки чисельні нірки кравчика-головача (Lethrus apterus)
(рис. 2.24).
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Рисунок 2.24 – Кравчик-головач (Lethrus apterus) біля своєї норки

2.4.

Балка «Стінка»

2.4.1. Рослинність

Дослідження 19.04.2016 року
Сухі рештки рослинного покриву на схилах і тальльвегу балки не випалювалися.
Основу рослинного покриву схилів балки утворюють угруповання чагарникових
степів: різнотравно-зіноватево-злакові, де зіновать руська (Chamaeccytisus ruthenicus
(Fisch. ex Wolosczc.) Klaskova) відіграє роль домінанта або співдомінанта.
На схилі східної експозиції поширені угруповання: льоново-зіноватеві з льоном багаторічним, лещицево-зіноватеві з лещицею волотистою (Gypsophila pаniculata L.), миколайчиково-зіноватеві з миколайчиками польовими (Eryngium campestre L), різаковозіноватеві з різаком звичайним (Falcaria vulgaris Bernh.), зіноватево-злакові, підмаренниково-злакові, пирію повзучого, куничника наземного тощо. Розсіяно трапляються особини
відкасника Біберштейна.
Тальвег балки досить широкий, товстим шаром тут лежить фітодетрит. Подекуди
зростають поодинокі чагарникові верби. У центрі тальвегу протікає струмок. Рослинний
покрив тальвегу балки утворюють угруповання: бульбокомиша морського, хвоща польового зі спороносними пагонами (рис. 2.25), осоки побережної, геранієво-осокові, осоту
болотного, щавлю кінського, різнотравно-осокові, осоту крилатого, різнотравно-злакові,
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пирію повзучого, гадючника оголеного тощо. На товстому шарі фітодетриту виявлено численні лежачі сухі минулорічні генеративні іпагони оману високого (Inula helenium L.).

Рисунок 2.25 – Спороносні
пагони хвоща польового
(Equisetum arvense L.)

Схил західної експозиції, як і тальвег, вкритий товстим шаром фітодетриту, крізь
який трудно проростати молодим пагонам. На схилі західної експозиції домінують угруповання: різнотравно-зіноватеві, зіноватево-злакові, соново-зіноватеві, зіноватево-сонові,
перстачево-зіноватеві з перстачем розлогим, ластівнево-зіноватеві, волошково-зіноватеві,
полиново-зіноватеві з полином австрійським, парилово-зіноватеві тощо.
У нижній частині схилу західної експозиції майже на межі між тальвегом і схилом
зростає популяція первоцвіту весняного (рис. 2.26).
Рослинний покрив тальвегу балки утворюють угруповання: осоки гострої, осоки
шершавої, геранієво-осокові, полину звичайного, осоту крилатого, дягелю лікарського,
дудника лісового, кропиви дводомної, гадючника оголеного, полину гіркого, комиша лісового, борщівника сибірського, плакуна верболистого, осоту болотного, рогозу широколистого, бодяка акантовидного. Як видно, більшість зазначених видів є синантропними
бур’янами.
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Рисунок 2.26 – Фрагмент первоцвітово-злакового угруповання з
первоцвітом весняним (Primula veris L.)

Дослідження 06.06.2017 року
Територія не випалювалася, травостій не викошується та не випасається.
Відмічена значна сухість ґрунтового покриву, повсюди зберігся значний шар сухої
мортмаси.
Рослинному покриві схилу східної експозиції домінують угруповання чагарникових степів, а саме різнотравно-зіноватево-злакові угруповання із зіноваттю Ліндемана
(Chamaeccytisus

lindemannii

(V.

Krecz.)

Klaskova):

зіноватево-злакові,

лещицево-

зіноватево-злакові, лещицево-зіноватево- тонконогові, льоново-злакові з льоном багаторічним, ластовево-зіноватево-злакові з ластівнем лікарським (Vincetoxicum hirundinaria
Medik.) (рис. 2.27), льоново-миколайчиково-злакові, льоново-перстачево тонконогові, парилово-злакові, підмаренниково-зіноватево-злакові з підмаренником справжнім, підмаренниково-тонконогові, молочаєво-тонконогові, деревієві-тонконогові з деревієм щетинистим (Achillea setcea Waldst. et Kit.), куничника наземного, хвоща польового тощо. Подекуди помітний синантропний вид бугила лісова.
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Рисунок 2.27 – Ластовень лікарський (Vincetoxicum hirundinaria Medik.)

Тальвег балки вирізняється значною сухістю ґрунту та наявністю товстого шару
сухого фітодетриту. Навіть струмок, що протікає тальвегом, подекуди майже зовсім пересох або вода зберіглася лише на його дні.
Рослинний покрив тальвегу утворюють угруповання: осоки побережної, осотовоосокові з осотом крилатим, хмелево-осокові, геранієво-осокові, кропивові з кропивою
дводомною, кропивово-осокові, дягелево-осотово-пирієві, оманово-осотові з оманом високим, очеретово-осотово-оманові. У невеликому пониззі серед геранієво-хмелевоосокового угруповання виявлено три екземпляри зозульки м’ясочервоної.
На схилі західної експозиції в рослинному покриві переважають угруповання: зіневатево-злакові, ластівнево-зіноватеватево-злакові, парилово-зіноватево-злакові, льоновопарилово-зіноватево-злакові,

підмаренниково-парилово-зіноватево-злакові,

шавлієво-

зіноватево-злакові із шавлією лучною, конюшиново-зіноватево-злакові з конюшиною альпійською, зіноватево-куничникові тощо.
Созологічну цінність цієї території визначає наявність: у рослинному покриві
схилів балки, особливо схилу західної експозиції, популяцій рідкісних видів рослин:
•

зозульки

м’ясочервоні

(пальчатокорінник

м’ясочервоний)

(Dactylorhiza

incarnatа Soo s.l.) (рис. 2.28) – вразливий євразійський поліморфний вид на південній межі ареалу, занесений до Червоної книги України [8] та переліку СІТЕС
Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори [4], що зна33
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ходяться під загрозою зникнення. Популяція у складі 3 особин виявлена вперше
у тальвегу балки, фенофаза – цвітіння;
•

сон лучний (Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. l. (синонім С. чорніючий (Pulsatilla
nigricans Stoerck.) – занесений до Червоної книги України [8], популяція із середньою чисельністю особин, на 19.04.2017 р. більшість рослин відцвіли і перебувають у фенологічній фазі дозрівання плодів;.

•

льон багаторічний (Linum perenne L.) – європейсько-середземноморський степовий
вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської
області [1, 2, 3, 6, 7]; популяція чисельна; фенологічна фаза – вегетація
(19.04.2017 р.) та цвітіння (06.06.2017 р.) (рис. 2.29).

•

оман високий (Inula helenium L.) – західно-палеарктичний вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7];
цінна лікарська рослина, 06.06.2017 р. виявлено численні особини з вегетуючими листками розеткових пагонів.

•

первоцвіт весняний (Primula veris L.) - європейський неморальний вид на південній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного
списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], чисельність і рясність рослин незначна, переважають у складі популяції генеративні особини; фенологічна фаза –
цвітіння (19.04.2017 р.).

На схилі західної експозиції трапляється відкасник Біберштейна (Сarlina
biebersteinii Bernh. ex Hornem.) – малопоширений вид флори Полтавської області з невизначеним созологічним статусом [2], у якого добре збереглися сухі минулорічні квітконосні пагони. Відновлення рослин лише починається, фенологічна фаза – початок вегетації.
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Рисунок 2.28 – Зозульки
м’ясочервоні
(пальчатокорінник
м’ясочервоний) (Dactylorhiza
incarnatа Soo s.l.)

Рисунок 2.29 – Льон багаторічний (Linum perenne L.)
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2.4.2. Тваринний світ

Дослідження 19 квітня 2017 року.
З птахів на схилах балки спостерігались: жайворонок польовий (Alauda arvensis),
щеврик лісовий (Anthus trivialis) (рис. 2.30).

Рисунок 2.30 – Щеврик лісовий (Anthus trivialis)

Дослідження 06 червня 2017 року.
Із птахів на території балки зареєстровані: бджолоїдка (Merops apiaster), (колоніальні поселення в яругах балки), плиска жовта (Motacilla flava), сорокопуд терновий
(Lanius collurio) (рис. 2.31, 2.32), трав’янка лучна (Saxicola rubetra), вівсянка звичайна
(Emberiza citrinella), просянка (Emberiza calandra) (Червоний список Полтавської області).
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Рисунок 2.31 – Самиця сорокопуда тернового (Lanius collurio)

Рисунок 2.32 – Гніздо з кладкою яєць сорокопуда тернового (Lanius
collurio)
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2.5. Урочище «Громове озеро» (верхня частина)
2.5.1. Рослинність

Дослідження 19.04.2016 року.
Детально обстежено стан рослинного покриву навколо озера (верхня частина). Сухостій на території не випалювався. Товстий шар фітодетриту вкриває всю територію
(рис. 2.33). Більшість особин чагарникових видів верби, що дуже обгоріли минулого року,
втратили життєздатність, засохли та поламані вітрами. Значна частина території затоплена
водою (рис. 2.34).

Рисунок 2.33 – Фрагмент угруповання осоки високої (Carex elata All.), де
фітодетрит заважає відростанню цього виду

До озера прилягає ділянка з лучною рослинністю. Поширені лучні рослинні угруповання: різнотравно-злакові, волошково злакові з волошкою лучною, кульбабово-злакові,
геранієво-перстачево-злакові, геранієво-осотові з осотом крилатим, перстача повзучого,
чини бульбистої, еспарцету виколистого, деревієво-чиново-злакові, бугили лісової, перстача гусячого.
У складі лучних угруповань поблизу чагарникових верб виявлено 1 екземпляр рідкісного виду із родини Зозулинцевих – зозульок травневих.
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Рисунок 2.34 – Загальний вигляд території (вигляд із заходу)

Вздовж озера тягнеться ряд деревовидних верб 1 ярусу: верби білої та
в. п’ятитичинкової. Серед них зрідка трапляються крушина ламка, калина звичайна, бузина чорна. Часто на деревах та кущах в’ється хміль звичайний. На узбіччі зростає куртина
терену колючого. Дещо глибше розкидані куртини чагарникових видів верби та їх угруповання: вербняк кропивовий, вербняк підмаренниковий із підмаренником чіпким, вербняк
розхідниковий, вербняк калюжницевий із калюжницею болотною (Caltha palustris L.).
Найбільшу площу цієї території займають угруповання високотравних боліт із домінуванням очерету звичайного: очерету звичайного (рис. Рисунок 2.35) та осотовоочеретові з осотом болотним. Досить поширені також угруповання осоки побережної, півників болотних (Iris pseudacorus L.), півниково-очеретові, калюжницево-півникові
(рис. 2.36).
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Рисунок 2.35 – Фрагмент угруповання очерету звичайного

Рисунок 2.36 – Фрагмент калюжницево-півникового угруповання

Не виявлено популяції рідкісних видів вовчого тіла болотного (Comarum
palustre L.) – голарктичного виду на південній межі ареалу, цінної лікарської рослини, занесеної до категорії (ІІ) – «вразливі види» Червоного списку Полтавської області [10, 130,
106].та кизляка китицевидного (Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.) – голарктичного ви40
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ду, віднесеного до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області
[1, 2, 3, 6, 7].
Дослідження 06.06.2017 року
На території фітодетрит не випалювався, травостій не викошувався, не відмічено
випасання (рис. Рисунок 2.37).

Рисунок 2.37 – Загальний вигляд території урочища Громове озеро (вигляд
зі сходу)

Рослинний покрив прилеглої до болота території утворюють угруповання засолених лук: різнотравно-злакові з участю тонконога лучного, костриці лучної, грястиці збірної, коронації зозулячої, коронарієво-злакові (рис. 2.38), жовтецю їдкого, жовтецевокоронарієво-злакові, жовтецево-геранієво-злакові, волошково-злакові, вовчугово-злакові,
осотово-злакові з осотом крилатим, осотово-грястицеві, королицево-злакові з королицею
звичайною (Leucanthemum vulgare Lam.) (рис. 2.39), деревієво-злакові, щавлево-злакові з
щавлем кінським, чини лучної, еспарцетово-злакові з еспарцетом виколистим (Onobrychis
viciifolia Scop.) (рис. 2.40), конюшиново-злакові, хвощево-різнотравно-злакові, підмаренникові-злакові, пирію повзучого, бугили лісової тощо.
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Рисунок 2.38 – Коронарієво-злакове угруповання

Рисунок 2.39 – Королиця звичайна (Leucanthemum vulgare Lam.)
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Рисунок 2.40 – Еспарцет
виколистий (Onobrychis viciifolia
Scop.)

Болото оточує деревна (верба п’ятитичинкова, в. біла) та чагарникова рослинність
(чагарникові види верби, бузина чорна). Зрідка трапляються крушина ламка та калина
звичайна. Дерева та кущі обвиває хміль звичайний.
До поясу деревно-чагарникової рослинності прилягають угруповання трав’янистих
рослин, властиві для болотистих лук: дягелю лікарського, дягелево-живокістово-злакові,
тонконогу болотного, осоту болотного, півників болотних, перстача повзучого, перстача
гусячого, слабника водяного, осоки побережної, о. гострої, осотово-ожинові, гадючника
оголеного, рутвиці жовтої тощо. Саме тут зростає невелика популяція зозульок травневих.
Крім того, на протилежній стороні болота серед угруповань болотистих лук вперше виявлено місцезростання зозульок м’ясочервоних.
В межах власне болотної ділянки з високим рівнем підґрунтових вод зростають
угруповання: чагарникових верб, очерету звичайного, куничника сіруватого, осоки високої, осоки побережної, півників болотних (рис. 2.41), півниково-куничникові, півниковокалюжницево-осокові, вербозілля звичайного, зніту рожевого, вовчого тіла болотного, кизляка китицевидного тощо.
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Рисунок 2.41 – Півники болотні
(Iris pseudacorus L.)

Созологічну цінність цієї території визначають наявність:
a) зникаючого природного середовища існування за Бернською конвенцією [5]:
•

53.215 Купинні осокові болота з домінуванням Carex elata або схожих видів
(рис. 2.42);

b) популяцій рідкісних видів рослин:
•

зозульки м’ясочервоні (пальчатокорінник м’ясочервоний) – Dactylorhiza
incarnatа Soo s.l., – вразливий євразійський поліморфний вид на південній
межі ареалу, занесений до Червоної книги України [8] та переліку СІТЕС
Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що знаходяться під загрозою зникнення [4]. Виявлено 2 особини, фенофаза –
цвітіння;

•

зозульки травневі (пальчатокорінник травневий) – Dactylorhiza majalis
(Rchb.) P.F.Hunt et Summerhayes s.l.) (рис. 2.43) – середземноморськоєвропейський аллотетраплоїдний вид, занесений до міжнародного переліку
СІТЕС Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори,
що знаходяться під загрозою зникнення [4] та до Червоної книги України
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[8]. Виявлено 3 генеративні особини у фенофазі кінця цвітіння та 1 рослину
у віргінільному віковому стані.
•

вовче тіло болотне (Comarum palustre L.) (рис. 2.44) – голарктичний вид на
південній межі ареалу, цінна лікарська рослина, занесений до категорії (ІІ) –
«вразливі види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]. за умов
значного обводнення території на час спостереження популяція відновила
своє існування, представлена великою чисельністю особин у фенологічній
фазі кінця цвітіння та початку плодоношення.

•

кизляк китицевидний (Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.) – голарктичний
вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]; популяція відновила своє існування, фенологічна фаза рослин – кінець цвітіння.

У складі флори лучної ділянки представлена королиця звичайна (Leucanthemum
vulgare Lam.) – мало поширений вид на теренах Полтавщини з невизначеним созологічним статусом [2]

Рисунок 2.42 – Фрагмент угруповання осоки високої Carex elata All. На тлі
ценозу очерету звичайного (Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud.)
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Рисунок 2.43 – Зозульки
травневі (пальчатокорінник
травневий) (Dactylorhiza majalis
(Rchb.) P.F.Hunt et
Summerhayes s.l.)

Рисунок 2.44 – Вовче тіло
болотне (Comarum palustre L.)
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2.5.2. Тваринний світ

Дослідження 19 квітня 2017 року.
З птахів зареєстровані: щиглик (Carduelis carduelis), синьошийка (Luscinia svecica),
вівсянка звичайна (Emberiza citrinella).
На луках навколо озера чисельні кротовини крота звичайного (Talpa europea).
З комах спостерігався метелик – cонцевик павиче око (Inachis io) (рис. 2.45).

Рисунок 2.45 – Cонцевик павиче око (Inachis io)

Дослідження 06 червня 2017 року.
У складі орнітокомплексу зареєстровані: лунь очеретяний (Circus aeruginosus)
(рис. 2.46), плиска жовта (Motacilla flava) (рис. 2.47), сорокопуд терновий (Lanius collurio),
шпак (Sturnus vulgaris) (зграї молодих птахів), кобилочка солов’їна (Locustella
luscinioides), очеретянка лучна (Acrocephalus schoenobaenus), очеретянка чагарникова
(Acrocephalus palustris), очеретянка ставкова (Acrocephalus scirpaceus) (рис. 2.48), очеретянка велика (Acrocephalus

arundinaceus) (рис. 2.49), кропив’янка рябогруда (Sylvia

nisoria), кропив’янка сіра (Sylvia communis), вівчарик-ковалик (Phylloscopus collybia), соловейко східний (Luscinia luscinia), трав’янка лучна (Saxicola rubetra), синьошийка
(Luscinia svecica) (рис. 2.50), вівсянка очеретяна (Emberiza schoeniclus).
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Рисунок 2.46 – Лунь очеретяний (Circus aeruginosus)

Рисунок 2.47 – Плиска жовта (Motacilla flava)
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Рисунок 2.48 – Очеретянка ставкова (Acrocephalus scirpaceus)

Рисунок 2.49 – Очеретянка велика (Acrocephalus arundinaceus)
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Рисунок 2.50 – Синьошийка (Luscinia svecica)

2.6. Схили лівобережжя р. Суха Лохвиця
2.6.1. Рослинність

Дослідження 20.04.2016 року
Т.С. SL-2 Степовий схил проти с. Безсали (над кар’єром)
Досліджено стан рослинного покриву на площі в межах попереднього року
(2016 р.) [14].
На вищій частині схилу та на плакорі сухостій не випалювався, вірогідно, протягом
декількох років.
На плакорі ряди сосни звичайної, та великі куртини квітучого терену колючого
(рис. 2.51). На верхів’ях схилів південної експозиції починає квітувати черемха звичайна
(Padus avium L.).
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Рисунок 2.51 – Фрагмент угруповання терену колючого (Prunus spinosa L.)

Поширені рослинні угруповання: дивини густовіткової, ковилово-теренові, різнотравно-ковилові, полиново-зіноватеві з полином Маршалловим та зіноваттю руською, зіноватево-злакові, різнотравно-злакові, перстача розлогого, перстачево-ковилові з перстачем
розлогим, чебрецево-злакові з чебрецем Маршалловим тощо.
Серед цього різноманіття виявлено популяції рідкісних видів: ковили волосистої,
горицвіту весняного, сону чорніючого, анемони лісової, первоцвіту весняного..
Раритетну фітобіоту представляють популяції рідкісних видів рослин:
•

ковила волосиста (Stipa capillata L.) – рідкісний палеарктичний степовий вид,
занесений до Червоної книги України [8], зменшені площа зростання популяції,
чисельність і рясність її особин, які розсіяно зрідка трапляються на всій обстеженій території, видніються її минулорічні сухі, генеративні пагони; фенофаза –
початок вегетації;

•

сон лучний (Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. l. (синонім С. чорніючий (Pulsatilla
nigricans Stoerck.) – рідкісний європейський степовий вид, занесений до Червоної книги України [8], зростає у соново-злаковому угрупованні, популяція
представлена генеративними особинами, фенологічна фаза – кінець цвітіння та
початок плодоношення;

•

горицвіт весняний (Adonis vernalis L.) (рис. 2.52) – рідкісний європейськозахідносибірський степовий вид, занесений до Червоної книги України [8], та,
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як цінна лікарська рослина, занесений Конвенцією про міжнародну торгівлю
видами дикої фауни і флори до переліку СІТЕС [5], виявлено 5 локусів зростання цього виду, де зростають від 5 до 18 генеративних особин у фенологічній фазі – кінець цвітіння та початок дозрівання плодів;
•

анемона лісова (Anemone sylvestris L.) (рис. 2.53) – декоративноквітучий широкопалеарктичний вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного
списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], популяція представлена декількома
локусами площею від 3 м2 до 60 м2, популяція складається із генеративних і вегетативних особин зі значною їх щільністю, фенологічна фаза – вегетація та бутонізація.

•

чина панонська (Lahyrus pannonicus (Jacq.) Garke) – рідкісний європейськосибірський степовий вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7] популяція із близько
10 генеративних особин виявлена вперше. Фенофаза – масове цвітіння.

•

первоцвіт весняний (Primula veris L.) – європейський неморальний вид на південній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного
списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], на цій території виявлена невелика за
площею популяція цього виду, переважають у складі популяції генеративні
особини; фенологічна фаза - масове цвітіння.

Повсюдно трапляється відкасник Біберштейна (Сarlina biebersteinii Bernh. ex
Hornem.) – малопоширений вид флори Полтавської області з невизначеним созологічним
статусом [2].
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Рисунок 2.52 – Горицвіт весняний (Adonis vernalis L.)

Рисунок 2.53 – Анемона лісова
(Anemone sylvestris L.)
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Т.С. SL-3 Степовий схил біля літнього табору
Численні локуси популяції первоцвіту весняного (Primula veris L.) (рис. 2.54) – європейського неморального виду на південній межі ареалу, віднесеного до категорії (ІІІ) –
«рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], зростають на лівому
березі р. Суха Лохвиця як під лісом вздовж дороги, так і на луках. Яскраво-жовті куртини
густо розташованих квітучих рослин первоцвіту весняного помітні здаля. У складі популяції переважають генеративні особини у фенологічній фазі – масове цвітіння.

Рисунок 2.54 – Фрагменти популяції первоцвіту весняного
(Primula veris L.)

Т.С. SL-4 Степовий схил біля молодих посадок сосни звичайної
На пологому схилі травостій випасається, на нижній частині схилу фітодетрит не
випалювався.
Рослинний покрив формують різнотравно-злакові угруповання, серед них домінує
соново-злакове угруповання із соном лучним. Також тут представлені угруповання: соновоосокові з осокою ранньою, первоцвітово-соново-злакові з первоцвітом весняним, чебрецевозлакові з чебрецем Маршалловим, буквицево-злакові з буквицею лікарською., фіалковозлакові з фіалкою двозначною (див. рис. Рисунок 2.15).
У нижній частині схилу, де фітодетрит не випалювався, зростають угруповання медунково-злакові з медункою вузьколистою та первоцвітово-медунково-злакові з первоцвітом
весняним і медункою вузьколистою.
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Созологічне значення території визначають популяції рідкісних видів рослин:
•

сон лучний (Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. l. (синонім С. чорніючий (Pulsatilla
nigricans Stoerck.) – рідкісним європейським степовим видом, занесеним до Червоної книги України [8]. Популяція займає площу 0,5-1 га, переважають генеративні
особини. Щільність і рясність особин середнього значення. Фенологічна фаза – кінець цвітіння та початок дозрівання плодів;

•

первоцвіт весняний (Primula veris L.) –європейський неморальний вид на південній
межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], генеративні особини у фенологічній фазі масового
цвітіння та початку плодоношення зростають розсіяно, переважно у нижній частині схилу;

•

медунка вузьколиста (Pulmonaria angustifolia L.) – малопоширений вид флори
Полтавської області, відомо лише 2 його місцезнаходження; популяція зростає у
нижній частині схилу на площі близько 12 м2, виявлено понад 20 особин у фенологічній фазі бутонізації або масового цвітіння; наша знахідка розширює відомості
про поширення цього виду в регіоні; вважаємо обов’язковим включення цього виду до переліку регіонально рідкісних видів.

2.7. Широколистяний ліс на лівому березі р. Суха Лохвиця в
притерасній частині заплави
2.7.1. Рослинність

Дослідження 20.04.2017 року
Т.С. SL-5
На схилі східної експозиції поширені угруповання грабово-тополевого лісу, де у
деревостані першого ярусу представлені граб звичайний (Carpinus betulus L.), клен гостролистий (Acer platanoides L.) та тополя сірувата (Populus canescens (Ait.) Smith.). У другому ярусі зростають клен польовий (Acer campestre L.) та черемха звичайна (Padus avium
L.), а підлісок утворюють ліщина звичайна (Coryllus avellana L.) та бруслина бородавчаста
(Euonymus verrucosa Scop.).
У трав’янистому ярусі переважають угруповання грабово-тополевого лісу волосистоосокового. Також поширені угруповання зеленчуково-осокові, зірочниково-осокові, копитняково-зеленчуково-осокові, перелісково-осокові, а також синузії анемоново-пшінкові,
пшінково-анемонові пшінково-адоксово-анемонові. Зрідка трапляються чина весняна
(Lathyrus vernus (L.) Bernh.) та папороть – пухирник ламкий.
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У центрі улоговини, що вверх схилу простягається на довжину понад 150 м, протікає невеликий струмок. Тут багато вітровалу та бурелому. Деревостан утворює тополя сірувата, зрідка до неї приєднується береза бородавчаста (Betula pendula Roth). На схилах
цієї улоговини зростає популяція хвоща зимуючого (Equisetum hiemale L.). У нижній частині улоговини зростає чисте угруповання хвоща зимуючого (рис. 2.55). На схилах улоговини рясність хвоща зимуючого дещо менша, тут зростають угруповання: зеленчуковохвощеві, осоково-хвощеві, хвощево-переліскові, хвощево-яглицеві. Часто серед хвоща зимуючого зростають синузії ранньовесняних ефемероїдів: проліски сибірської, рясту порожнистого, анемони жовтецевої, пшінки весняної.

Рисунок 2.55 – Фрагмент угруповання хвоща зимуючого (Equisetum
hyemale L.)

У верхній частині схилів та на рівніших ділянках рельєфу домінують угруповання:
осоки волосистої, часто осока волосиста, як незначна домішка, трапляється серед синузій
рясту порожнистого, проліски дволистої та анемони жовтецевої.
На пологих схилах трапляються невеликі локуси популяції зубниці п’ятилистої та
зеленчуково-рястові, рястово-анемоново-зеленчукові, рястово-анемоново-зубницеві, зубницево-рястово-осокові угруповання. У пониззях домінують угруповання: яглиці звичайної, анемоново-копитняково-яглицеві, перелісково-медунково-пшінково-яглицеві. Часто
трапляється петрів хрест лускатий (Lathrea squamaria L.) (рис. 2.56).
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Рисунок 2.56 – Петрів хрест
лускатий (Lathrea squamaria L.)

Неподалік від локуса хвоща зимуючого на майже рівному, похилому днищі та крутіших дещо розгалужених правому та лівому схилах балки на площі 3-5 га зростає популяція барвінка малого. Серед домінуючого квітуючого барвінку малого вкраплюються зубниця п’ятилиста (рис. 2.57), ряст порожнистий, проліска дволиста, анемона жовтецева,
осока волосиста, зеленчук жовтий, яглиця звичайна, копитняк європейський.
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Рисунок 2.57 – Фрагмент зубницево-барвінкового угруповання з барвінком
малим (Vinca minor L.) і зубницею п’ятилистою (Dentaria quinquefolia Bieb.)

Созологічну цінність цієї території визначає наявність у рослинному покриві:
a) оселища – зникаючого природного середовища існування за Бернською конвенцією [86]:
•

41.2С Південно-східноєвропейські широколистяні ліси із Carpinus betulus та
Quercus robur, Quercus petraea або Quercus dalechampii, інколи з Quercus
cerris або Quercus frainetto;

b) низки видів із центральноєвропейським типом ареалу, що зростають тут на східній межі свого ареалу (граб звичайний, ряст порожнистий, проліска дволиста,
зеленчук жовтий) [77];
c) популяцій рідкісних видів рослин:
•

барвінок малий (Vinca minor L.) – (рис. 2.58) реліктовий європейський вид,
віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської
області [1, 2, 3, 6, 7]. Популяція чисельна, зростає зі значною рясністю та
щільністю на площі до 3-5 га, фенологічна фаза – масове цвітіння.

•

зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum Huds.) – центрально-європейський вид
на південно-східній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]. Популяція чисель-
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на, рослини зростають у нижній частині схилів і тальвегу балки. Рослини
перебувають у фенологічній фазі – вегетація;
•

зубниця п’ятилиста (Dentaria quinquefolia Bieb.) – європейський неморальний вид, віднесений до категорії (ІІІ) «рідкісні види» Червоного списку
Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]; популяція представлена декількома локусами площею від 3 м2 до 20 м2 кожен; популяція складається із генеративних і вегетативних особин, генеративні особини масово цвітуть;

•

проліска дволиста (Scilla bifolia L.) – центрально-європейський неморальний
вид на південно-східній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні
види» н Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], формує численні синузії на схилах і тальвегах балок, рослини перебувають у фенологічній
фазі дозрівання плодів і розповсюдження насіння;

•

ряст порожнистий (Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte) – центральноєвропейський неморальний вид на південно-східній межі ареалу, віднесений
до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1,
2, 3, 6, 7]. Популяція чисельна, переважають генеративні особини у фенологічній фазі масового цвітіння, поширені рослини з фіолетовими та білими
квітками.

•

проліска сибірська (Scilla sibirica Haw.) – європейсько-сибірський неморальний вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку
Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]. Популяція не чисельна, рослини перебувають у фенологічній фазі плодоношення, жовтіння та початку відмирання
надземних пагонів;

•

хвощ зимуючий (Equisetum hyemale L.) – голарктичний вид, віднесений до
категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2,
3, 6, 7]. Популяція чисельна, складається із вегетативних особин, рослини
перебувають у стані вегетації, вегетують минулорічні пагони, молоді пагони
ще не появились.
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Рисунок 2.58 – Барвінок малий
(Vinca minor L.)

2.8. Заплавний ліс і вологі луки на лівому березі р. Суха Лохвиця в
притерасній частині заплави
2.8.1. Рослинність

Т.С. SL-6
Дослідження 20.04.2017 року
Неширока смуга заплавного лісу тягнеться вздовж стариці. У деревостані помітні
дерева тополі (Populus sp.) з кремезними, товстими стовбурами, вільха клейка (Alnus
glutinosa (L.) Gaertn), верба п’ятитичинкова (Salix pentandra L.). У другому ярусі зростають черемха звичайна (Padus avium Mill.) та клен ясенелистий. Підлісок утворюють
чагарникові види верби та зрідка трапляється смородина чорна (Ribes nigrum L.).
Травостій утворюють угруповання яглиці звичайної, зірочниково-яглицеві, кропиви
дводомної, кропивово-зірочникові, пшінки весняної, живокосту лікарського, бугили
лісової,

глухої

кропиви

плямистої,

яглицево-глухокропивові,

кінського

часника

черешкового, підмаренника чіпкого, гадючника оголеного, пшінки весняної, геранієвозлакові, гірчака зміїного, родовика лікарського, гірчаково-родовикові, гірчаково-
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родовиково-злакові, чемерицево-геранієво-родовикові, чемерицево-яглицеві, чемерицевогадючникові, чемерицево-пшінкові, гадючниково-підмаренникові, живокісту лікарського,
дягелево-родовикові, воронячого ока звичайного (Paris quadrifolia L.).
На вологих луках домінують угруповання: осоки побережної, калюжницевоосокові, жовтецю повзучого тощо.
Раритетну фітобіоту представляють популяції регіонально рідкісних видів рослин:
•

валеріана висока (Valeriana exaltata Mikan) – європейський вид, віднесений до
категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3,
6, 7]; цінна лікарська рослина, популяція складається із генеративних особин,
фенологічна фаза – вегетація;

•

гірчак зміїний (Polygonum bistorta L.) (рис. 2.59) – європейський вид на південній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], цінна лікарська рослина, популяція складається із генеративних і вегетативних особин, займає площу близько
80 м2,фенологічна фаза – вегетація;

•

родовик лікарський (Sanquisorba officinalis L.) (рис. 2.60) – голарктичний вид зі
спорадичним поширенням у Лісостепу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні
види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], цінна лікарська рослина, популяція зростає на площі понад 30 м2, фенологічна фаза – вегетація;

•

чемериця Лобелієва (Veratrum lobelianum Bernh.) (рис. 2.61) – європейськоазіатський вид, віднесений до категорії (ІІ) – «вразливі види» Червоного списку
Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], цінна лікарська рослина. Популяція чисельна,
переважають генеративні особини, що подекуди відіграють помітну роль у
складі рослинних угруповань. Фенологічна фаза – вегетація.
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Рисунок 2.59 – Гірчак зміїний (Polygonum bistorta L.)

Рисунок 2.60 – Родовик лікарський (Sanquisorba officinalis L.)
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Рисунок 2.61 – Чемериця
Лобелієва (Veratrum lobelianum
Bernh.)

2.8.2. Тваринний світ

Дослідження 20 квітня 2017 року.
У складі орнітофауни зареєстровані: крижень (Anas platyrhynchos), чапля сіра (Ardea
cinerea), чепура велика (Egretta alba) (Червоний список Полтавської області), припутень
(Columba palumbus), крутиголовка (Jynx torquilla), дятел звичайний (Dendrocopos major),
крук (Corvus corax), шпак звичайний (Sturnus vulgaris) (зграйка понад 30 птахів), кропив’янка чорноголова (Sylvia atricapilla), вівчарик-ковалик (Phylloscopus collybia), вівчарик
жовтобровий (Phylloscopus sibilatrix), вільшанка (Erithacus rubecula), синьошийка (Luscinia
svecica), дрізд співочий (Turdus philomelos), синиця блакитна (Parus caeruleus), синиця велика (Parus major), зяблик (Fringilla coelebs), зеленяк (Chloris chloris), щиглик (Carduelis
carduelis).
По заплаві річки переміщувались мігруючі зграйки омелюхів звичайних (Bombycilla
garrulus) (чисельністю по 20–30 особин) (рис. 2.62).
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Теріофауна
На стариці річки знаходиться поселення бобра річкового (Castor fiber) (Червоний
список Полтавської області) (рис. 2.63, 2.64).

Рисунок 2.62 – Омелюхи звичайні (Bombycilla garrulus)

Рисунок 2.63 – Хатка бобра річкового (Castor fiber)
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Рисунок 2.64 – Погризи бобрів
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ВИСНОВКИ
1. У середині квітня та в першій декаді червня 2017 року відповідно до програми моніторингу біорізноманіття та програми комплексного екологічного моніторингу на території діяльності Представництва «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» були здійснені
польові фітоценотичні та зоологічні дослідження біорізноманіття окремих територій у
районі Мехедівсько-Голотовщинського та Свиридівського родовищ Представництва
РПКЛ.
2. Розширено площу досліджуваної території в межах балкового комплексу, розташованого нижче ТЗСУ.
3. За результатами проведених досліджень уточнена інформація щодо видового складу
рідкісної фітобіоти та поширення окремих рідкісних видів у межах МехедівськоГолотовщинського та Свиридівського родовищ.
4. Вперше виявлено локалітети популяцій червонокнижного виду із родини Зозулинцевих – зозульок м’ясочевоних (Громове озеро, балка Стінка) та регіонально рідкісних
видів: конвалія звичайна (балковий комплекс нижче ТЗСУ), медунка вузьколиста (степовий схил біля молодих посадок сосни звичайної).
5. Зареєстровані нові місцезнаходження популяцій регіонально рідкісних видів: льону
багаторічного (балковий комплекс нижче ТЗСУ), рясту порожнистого (урочище Крупське), жовтяниця черговолиста (урочище Крупське).
6. Виявлено 3 нових місцезнаходження малопоширеного виду флори Полтавщини – відкасника Біберштейна (балковий комплекс нижче ТЗСУ, балка «Стінка», степові схили
проти с. Безсали) та королиці звичайної (Громове озеро).
7. Досліджено сучасний стан популяцій 5 рідкісних видів, занесених до Червоної книги
України (зозульки м’ясочервоні, зозульки травневі, горицвіт весняний, ковила волосиста, сон лучний), та 15 рідкісних видів, занесених до Червоного списку Полтавської
області (анемона лісова, валеріана висока, гірчак зміїний, дзвоники персиколисті, жовтяниця черговолиста, зеленчук жовтий, зубниця п’ятилиста, льон багаторічний, оман
високий, первоцвіт весняний, проліска дволиста, проліска сибірська, родовик лікарський, ряст порожнистий, чемериця Лобелієва).
8. Дослідження біогеоценозу на території урочища «Громове озеро» станом на середину
квітня 2017 року виявили значне погіршення стану рідкісного оселища - угруповання
осоки високої (Carex elata All.), занесеного Бернською конвенцією до зникаючих природних середовищ існування, зовсім не відновлено відростання осоки високої - домінанта домінанта цього угруповання; виявлено лише одну рослину червонокнижного
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виду - зозульок травневих, не виявлено особин регіонально рідкісних видів – вовчого
тіла болотного та кизляка китицевидного.
9. Дослідження рослинного покриву урочища «Громове озеро» станом на першу декаду
червня 2017 року зареєстрували відростання та відновлення розвитку як домінанта
цього рідкісного оселища – осоки високої, так і інших видів з бореальним типом ареалу: вовчого тіла болотного, кизляка китицевидного, куничника сіруватого
10. У складі фауністичних комплексів досліджених територій виявлено 5 рідкісних видів,

серед них, занесені до Європейського Червоного списку – мурашка руда лісова
(Formica rufa); до Червоної книги України (2009) – підорлик малий (Aquila pamarina),
шуліка чорний (Milvus migrans Bodd.), до Червоного списку Полтавської області – чепура велика (Egretta alba), бобер річковий (Castor fiber).
11. Зареєстровано негативний антропогенний вплив на біоту: випасання (балковий комплекс, розташований нижче ТЗСУ, степовий схил біля молодих посадок сосни звичайної);
12. Негативних впливів на біоту досліджених ділянок з боку нафтогазовидобувної інфраструктури не виявлено.
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