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1.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОРІЗНОМАНІТТЯ РАЙОНУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1.

Загальна характеристика рослинного покриву та тваринного
світу району дослідження

Лохвицький та Чорнухинський райони Полтавської області розташовані в лісостеповій фізико-географічній зоні [36, 47]. За геоботанічним районуванням України ця територія

належить

до

Прилуцько-Лохвицького

геоботанічного

району

Роменсько-

Полтавської округи (відповідає Полтавській рівнині) Лівобережнопридніпровської підпровінції Східноєвропейської провінції Європейсько-Сибірської Лісостепової області [41].
Прилуцько-Лохвицький геоботанічний район грабово-дубових лісів, заплавних лук та низинних боліт займає межиріччя річок Сула та Псел й характеризується високим залісенням (понад 15 %). У минулому ліси, розташовані переважно в межиріччі Удаю і Сули
(правобережжя річок), чергувалися з лучними степами, що займали теж значні площі [17].
Інші автори [46] відносять цю територію до Полтавського округу липово-дубових, соснових, дубово-соснових лісів, остепнених лук, лучних степів та евтрофних боліт.

Таблиця 1.1 – Репрезентативність типів рослинності району дослідження
Типи рослинності

№
1.
2.

Зональна природна рослинність

Широколистяні ліси
Байрачні широколистяні ліси

3.

Лучні степи

4.

Різнотравно-типчаково-ковилові степи

5.
6.

Азональна
природна рослинність

Заплавні ліси
Соснові ліси

7.

Заплавні луки

8.

Низинні евтрофні болота

9.

Евгідрофітна рослинність

10.

Агрофітоценози на місці зведених зональних широколисРослинність
антропогенного тяних лісів, азональних соснових лісів, розораних зональних лучних і різнотравно-типчаково-ковилових степів
походження

11.

Синантропна рослинність

12.

Лісосмуги
Нині рослинний покрив регіону має трансформований характер [42, 90]. Напівпри-

родні ценози збереглися переважно в заплавах річок, іноді – на їх терасах, хоча останнім
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часом також зазнали значних змін. Зональні типи рослинності – широколистяні ліси та
лучні степи – займають незначні площі. Залісення території району – 9,7%.
Найбільші масиви зональних корінних широколистяних лісів зосереджені на схилах правого корінного берега р. Сула. Це – типові для Лівобережного Придніпров'я кленово-липово-дубові ліси. Наявність видів із західно-європейським типом ареалу [60] у складі
їх угруповань свідчить про своєрідність флористичного розмаїття широколистяних лісів
регіону. Відмічена значна участь у формуванні деревостану цих лісів граба звичайного, а
у складі травостою популяцій проліски дволистої, зеленчука жовтого тощо, в той час як у
східніших районах ці види трапляються лише як окремі украплення, що обумовлено східною межею їх поширення.
У минулому зональна степова рослинність на вододілах займали значні площі [59],
протягом ХІХ-ХХ ст. вони були розорані. Ступінь розораності земель району – 60,72%.
Нині залишки степів збереглися на схилах балок і крутосхилах правого берега р. Сула.
Дослідження степової рослинності, проведені в першій половині XIX ст., указували на подібність складу її флори до чорноземних степів північного типу в східній смузі Росії [32,
59]. Сучасні дослідження цих степів свідчать, що їх фітоценози характеризуються високою флористичною різноманітністю (в їх основі – угруповання злаків і барвистого різнотрав'я), хоча вони займають найменші площі серед природної рослинності [14, 27].
Незначні площі займають азональні заплавні ліси, які мають важливе водоохоронне
значення. У минулому заплавні широколистяні ліси займали значно більші площі, але їх
поступово вирубали з метою збільшення площі лук. Вони представлені в центральній частині заплави дібровами, у прирусловій – осокірниками, у притерасній – вільшняками.
Найменші площі серед лісів району займають соснові насадження.
Рослинний покрив заплав регіону має комплексний та строкатий характер і включає болота, луки, прибережно-водну і водну рослинність [33, 35]. Болота займають найбільші площі в заплавах річок (переважно в їх центральних і особливо притерасних частинах), менші – на річкових пісках, зовсім невеликі – по днищах балок. За характером рослинності переважають евтрофні високотравні та осокові, рідше – чагарникові болота.
Справжні луки займають рівнинні ділянки центральної частини заплави Сули та її
приток і характеризуються багатим різнотрав'ям [33]. Подекуди зустрічаються остепнені
луки на супіщаних ґрунтах та галофітні на засолених ґрунтах [37]. До знижених ділянок
заплави приурочені болотисті луки.
Водна рослинність поширена більш-менш рівномірно в річках, старицях. Її складають типові водні рослини, розподіл яких пов'язаний із глибиною водойм, швидкістю течії,
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складом придонних відкладів, а також стадіями заростання водойм. Видовий склад прибережно-водної рослинності подібний до боліт.
В рослинному покриві району дослідження також рослинність антропогенного походження. На місці зведених зональних широколистяних лісів, азональних соснових лісів,
розораних зональних лучних і різнотравно-типчаково-ковилових степів уже впродовж багатьох років вирощуються різні зернові, зерно-бобові, технічні, овочеві та плодово-ягідні
культури. На цих площах формуються агрофітоценози, в утворенні яких крім культурних
рослин беруть участь різноманітні бур’яни, як місцеві або аборигенні, так і занесені або
адвентивні види бур’янів [66]. Господарська діяльність людини призводить до деградації
природного середовища та суттєво впливає на стан біологічного різноманіття, сприяє синантропізації рослинного покриву, тобто зростанню чисельності та рясності бур’янів в рослинних угрупованнях, в тому числі експансія адвентивних, занесених видів [49, 66, 75].
У лісових угрупованнях спрощується ярусна будова травостою, знижується ценотична роль типових сільвантів, зростає ценотична роль синантропних видів. Зменшується
питома вага степових видів в лучно-степових угрупованнях. Одночасно збільшується чисельність і рясність мультизональних видів [11]. Суттєві флористичні зміни деградованих
природних угруповань виявляються у збіднені та одноманітності видового складу різнотрав’я та значній чисельності адвентивних видів.
Степові ділянки, які підлягають інтенсивному випасанню поряд із випалюванням,
викошуванням (окрім розорювання) деградують дуже швидко, і не здатні до повного відновлення. Останні представлені найчастіше угрупованнями третьої та четвертої стадії пасквальної дигресії зі слабою задернинністю [5].
Зміни природної лучної рослинності пов’язані з інтенсифікацією використання лук
як кормових угідь і мають всі ознаки синантропізації [34].
При порушенні стабільності лучних фітоценозів та при їх відновленні на перелогах
або при руйнуванні дернини часто відбувається їх рудералізація [34]. Другим наслідком
синантропізації є зникнення зі складу лучних ценозів типових і, перш за все, рідкісних видів.
Важливою складовою рослинного покриву є створені людиною лісові смуги різного призначення. До агролісомеліоративних лінійних насаджень на сільськогосподарських
землях відносяться полезахисні лісосмуги на межах полів сівозмін, придорожні вздовж
внутрішньогосподарських доріг і протиерозійні – прибалкові та прияружні.
Полезахисні лісосмуги – штучні п’яти- та семирядні насадження деревних і чагарникових порід з міжряддями від 1,5 до 3 м завширшки. Головною породою у полезахисних лісосмугах є дуб звичайний, але є також смуги ясеневі, березові, із швидкорослих по6
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рід – тополеві з робінії або білої акації, трапляються старі незадовільні смуги із клена ясенелистого. Під покривом дерев і чагарників у лісосмугах протягом багатьох років формується трав’янистий ярус зі своєрідним видовим складом. У складі флори травостою лісосмуг в залежності від умов зволоження, освітлення, типів ґрунту та віку насадження можуть бути представлені лучні види-пратанти, лісові види-сільванти, дещо рідше степові
види-степанти, часто чисельні синантропні види – бур’яни. У багаторічних лісосмугах подекуди трапляються рідкісні та зникаючі види рослин.
До придорожних лісових смуг відносяться залізничні та пришосейні лісосмуги. Це
типові лісові масиви стрічкового типу, що розташовані серед відкритих просторів із обох
боків залізничного та шосейного полотен. Як окрема фація ландшафту утворюють специфічний біотоп. Основний тип насаджень – листяний деревно-чагарниковий. Це різноманітні за структурою та типом насаджень із багатьох видів дерев і чагарників, зокрема плодових і ягідних.
Отже, рослинний покрив регіону, незважаючи на всебічний антропогенний вплив,
характеризується значним різноманіттям [76]. Флора вищих судинних рослин Лохвицького району нараховує понад 900 видів, третина з них має обмежене поширення [17].
Важливим показником стану сучасної флори і рослинності є кількість рідкісних
видів і угруповань рослин, які потребують охорони. За останні десятиліття значна кількість видів рослин набула статусу рідкісних унаслідок господарської діяльності людини.
Чисельність багатьох видів рослин катастрофічно зменшилась унаслідок порушення умов
місцезростань, спричиненого меліорацією, розорюванням земель, випасанням, вирубуванням лісів, випалюванням рослинних решток, зростанням рекреаційних навантажень та урбанізації.
У природних екосистемах району дослідження 29 видів рідкісних рослин [17], серед яких 8 видів, занесених до Червоної книги України [85], по одному – до Світового Червоного списку [67] та Європейського Червоного списку, 21 вид є регіонально рідкісним
(охороняється в межах Полтавської області [1, 24, 25, 77]. У ценотичному відношенні серед рідкісних рослин переважають види гідрофільних біогеоценозів заплави Сули, а саме
лучно-болотних (10), водних (4), зональних широколистянолісових (10), які зазнали найбільших змін, та степових (5). У сучасному рослинному покриві району виявлено 6 рідкісних угруповань, занесених до Зеленої книги України (зокрема, лісові – грабово-дубові,
степові – ковили волосистої, водні — латаття білого, сніжно-білого, глечиків жовтих, сальвінії плаваючої) [17, 56].
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Отже, нині склад та розподіл рослинності в регіоні значною мірою обумовлений
особливостями геоморфології, клімату, ґрунтового покриву та ступенем антропогенного
впливу на екосистеми.
Детальний опис рослинного світу, у тому числі відомості про рідкісні види рослин,
наведено в характеристиках природно-заповідних територій.
Територія дослідження згідно зоогеографічного районування України [91] розташована в районі змішаного листяного лісу та лісостепу, в межах Східноєвропейського
округу, що входить до складу Бореальної Європейсько-Сибірської підобласті Голарктичної області. Крім характерних лісостепових елементів у зв’язку з переважанням заплавних
екотопів фауна території збагачена інтразональними видами.

1.2.

Структура сучасного природно-заповідного фонду Лохвицького і
Чорнухинського районів та оцінка його репрезентативності

Сучасний природно-заповідний фонд (ПЗФ) Лохвицького району включає 13 територій та об'єктів загальною площею 4743,01 га, що складає 3,64% від площі району
(табл. 1.2).
Таблиця 1.2 – Території та об’єкти природно-заповідного фонду
Лохвицького району Полтавської області (станом на 1.04.2013 р.)
№
з/п

Назва території

Рік
ство
рення

Площа, га

Місцезнаходження

Землевласники

Природні екосистеми, що
охороняються

Заказники загальнодержавного значення
1

Середньосульський
гідрологічний

1996 2243

Заплава р. Сула поблизу сіл
Гиряві Іскрівці, Лука,
Млини Широта – 50°25′03
Довгота –
33°17′19″

Гирявоісківецька с/р,
Лучанська
с/р, Свиридівська с/р,
Харківецька
с/р

Еталонна ділянка середньої течії р. Сула з прилеглими , болотними,
лучними, лісовими екосистемами

2

Христанівський
ландшафтний

2009 1705,2

В околицях
сіл Христанівка, Бодаква

Васильківська с/р, Бодаквівська
с/р

Еталонна ділянка лісостепового та заплавного
ландшафтів із багатим
рослинним і тваринним
світом
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№
з/п

Назва території

Рік
ство
рення

Площа, га

Місцезнаходження

Землевласники

Природні екосистеми, що
охороняються

Заказники місцевого значення
3

Романиха
ландшафтний

2005 12,1

с. Романиха

Яхниківська
с/р

Цінна ділянка лучного
степу на схилах балки

4

Панський
маєток
ландшафтний

2007 62

околиці с.
Свиридівка

Лохвицький
держагролісгосп кв.5 уч
17 діл 1-19,
26, 27

Масив широколистяного
лісу з численними популяціями рідкісних весняних ефемероїдів

5

Балка Поповиця
ботанічний

2005 50,4

між с.с. Луценки та Бербениці

Луценківська с/р

Цінний балковий комплекс із лучно-степовою
рослинністю та численними популяціями рідкісних рослин

6

Артополот
гідрологічний

2007 507,4

Між
с.с. Піски, Пісочки та Гаєвщина, охоплюючи долини р. Сули та
її лівої притоки – р. Артополот, кв.1, уч
12, діл. 11, 13,
кв. 1 уч. 14,
діл.14,кв. 1 уч.
17 діл 23, кв.
3, уч. 24, діл.
3, кв.3 уч. 30,
діл 19,кв 3 уч.
31 діл 7

7

Урочище
Крупське
лісовий

2007 94,8

Околиці с.с.
Свиридівна та
Яшники, Лохвицьке лісництво: кв.11,
вид.22-37, кв.
12 вид 3, 5-28

Територія репрезентує
типові заплавні комплекси, серед яких найбільші площі займають
прибережно-водні, водні
та лучно-болотні екосистеми, дещо менші - лісові (вільшняки, вербово-тополеві, подекуди широколистяні). Ботанічну цінність території
заказника визначають
невеликі площі природних заплавних лук із низкою рідкісних видів рослин
ДП «Пирятинське лісове господарство»

Цінний масив широколистяного лісу з багатою
флорою та рослинністю

Ботанічні пам’ятки природи природи місцевого значення
8

Урочище
«Шумейкове»

1969 17

с. Дрюківщина

Штучні лісові насадження в історичній місцевості
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Назва території

Рік
ство
рення

9

Сосновий
парк

1970 50

10

Дуб черешчатий

11

Землевласники

Природні екосистеми, що
охороняються

м. Лохвиця

Лохвицьке
управління
житловокомунального господарства

Штучні насадження сосни звичайної, серед яких
дерево дуба звичайного
віком понад 600 р.

1970 0,01/1

с. Яхники, територія лікарні

Яхниківська
с/р, дільнична лікарня

Дерево віком понад
500 р.

Дуб черешчатий

1989 0,05/1

Лохвицька
м. Лохвиця,
територія вет- міська рада,
баклабораторії ветбаклабораторія

Дерево віком понад
250 р.

12

Дуб черешчатий

1989 0,05/1

с. Криниця

Лохвицьке
управління
житловокомунального господарства

Вікове дерево

13

Дубовий
гай

1989 1,0/36

м. Лохвиця,
навпроти ветлабораторії

Лохвицьке
управління
житловокомунального господарства

Залишки дубового гаю
(дерева віком понад 100
р.)

№
з/п

Площа, га

Місцезнаходження

Сучасний природно-заповідний фонд Чорнухинського району включає 9 територій
та об'єктів загальною площею 2073,6 га (табл. 1.3), що складає 3,04% від площі району.
Таблиця 1.3 – Території та об’єкти природно-заповідного фонду
Лохвицького району Полтавської області [92]
№ з/п

Назва території

Рік
створення

Площа,
га

Місцезнаходження

Заказники загальнодержавного значення
1

Червонобережжя
Ландшафтний

1990

657

с. Гінці, Калайденське лісництво, кв.121

Заказники місцевого значення
2

Монастирище
ландшафтний

1994

733

Вороньківське лісництво, кв.15-35 Чорнухинське лісництво, кв.66
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Рік
створення

Площа,
га

Місцезнаходження

№ з/п

Назва території

3

Балка Мангаревщина
ландшафтний

1994

16,1

с. Бондарі

4

Харсіцька полона
ботанічний

1994

174

між с.с. Харсіки та Бондарі

5

Заплава р.Многа
гідрологічний

1994

183,3

між смт. Чорнухи та с. Кізлівка

6

Піско-Удайський
гідрологічний

1992

289,6

с. Піски-Удайські

7

Липова дача
Заповідне урочище

19922002

619

с. Липове, Чорнухинське лісництво,
кв.19-31, поблизу автошляху КиївШостка

Ботанічні пам’ятки природи природи місцевого значення
8

Скибенські дуби

1969

1,5

с. Скибенці

9

Хейлівщинський дуб

1970

0,1

с. Хейлівщинці

Основу ПЗФ Лохвицького району складають два заказники загальнодержавного
значення: «Середньосульський» (гідрологічний) і «Христанівський» (ландшафтний) та чотири заказники місцевого значення різні за призначенням. Ці природоохоронні території –
ядра екомережі – є центрами ландшафтного різноманіття, його резерватами і своєрідними
осередками природних екосистем в ландшафтах Посулля [17].
Гідрологічні заказники «Середньосульський» (2243 га) та «Артополот» (507,4 га) у
складі ПЗФ Лохвицького району займають найбільші площі. Вони охоплюють частину
заплави р. Сула та р. Артополот. Їхні території репрезентують типові заплавні комплекси,
серед яких найбільші площі займають прибережно-водні, водні, лучно-болотні екосистеми, дещо менші – лісові (вільшняки, вербово-тополеві, подекуди – широколистяні). На території цих об'єктів охороняються природні заплавні ландшафти, а саме: ділянки долин
річок, заплавні ліси, болота та прилеглі до них заплавні луки з багатою рослинністю та
орнітофауною. Особливого значення набуває охорона заплавних лісів та прибережноводної рослинності, які протидіють ерозії, дренуючи ґрунт, запобігають зсувам ґрунту берегів у воду, виконують роль природних фільтрів-очисників. Мають важливе водоохоронне значення як біоцентри природного ядра Сулинського екологічного коридору [40]. Характеризуються високими ресурсними показниками для деяких лікарських рослин, мають
созологічне значення як місцезнаходження рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин.
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Три ландшафтні заказники Лохвицького району – «Христанівський», «Романиха»
та «Панський маєток» репрезентують різні типи ландшафтів Полтавщини.
Лісові заказники розташовані у північно-західній частині району і забезпечують
збереження структури і видового складу природних типових та рідкісних лісових екосистем [17, 80].
Окремі унікальні природні утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне і пізнавальне значення, мають зберігатися в природному стані як пам'ятки природи. У мережі ПЗМ Лохвицького району шість ботанічних пам'яток природи місцевого значення. Серед них – три поодинокі вікові дерева дуба звичайного, залишки дубового гаю з віковими деревами та два лісових масиви. Пам’ятка «Урочище Шумейкове» –
ділянка природного лісу в історичній місцевості зі штучними насадженнями інтродукованих порід навколо меморіалу. Пам’ятка «Сосновий парк» – середньовікові штучні насадження сосни звичайної на правому березі р. Лохвиця.
Таким чином, природно-заповідна мережа Лохвицького району включає найцінніші
еталонні ділянки зональних (широколистянолісових і степових) та азональних (лучних,
болотних, водних, прибережно-водних) екосистем. Однак відсоток заповідних територій
району нижчий за середній по Полтавщині, тому подальша оптимізація ПЗФ району є необхідною умовою для розбудови локальної та регіональної екомережі [17].
На рис. 1.1 представлено розташування територій ПЗФ відносно гірничих відводів
Мехедівсько-Голотовщинського та Свиридівського родовищ. Безпосередньо на території
родовищ знаходяться гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Середньосульський», ландшафтний заказник місцевого значення «Панський маєток» та лісовий заказник місцевого значення «Урочище Крупське». Ботанічний заказник місцевого значення
«Балка

Поповиця»

знаходиться

на

кордоні

гірничого

відводу

Мехедівсько-

Голотовщинського родовища і його точне положення буде з’ясоване під час польових робіт на наступному етапі. Всі інші об’єкти ПЗФ знаходяться за межами родовищ, але заказники долини Сули, що розташовані нижче за течією на відстані до 10–20 км, можуть бути
в зоні потенційного впливу нафтогазовидобувної інфраструктури. Крім того, заказники
«Артополот» і «Христанівський» розташовані в єдиній екосистемі р. Сула разом із Середньосульським заказником, і на підготовчому етапі ми вважаємо доцільним привести їх
коротку характеристику.
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1.3.

Рослинний і тваринний світ деяких територій ПЗФ, розташованих
у районі виробничої діяльності Представництва РПКЛ

1.3.1. Гідрологічний заказник загальнодержавного значення
«Середньосульський»

Ділянка заплави Сули, що розташована між селами Гиряві Ісківці, Млини, Яшники,
Лука Лохвицького району, значною мірою зберегла свій природний характер. Як цінний
природний комплекс заплавних лісів, боліт, лук, де зростають рідкісні та лікарські види
рослин, ця територія була заповідана в ранзі заказника загальнодержавнoгo значення «Гиряві Ісківці» (площа 471 га) у 80-рр. ХХ століття. За результатами комплексного вивчення
біологічного різноманіття Середньосулля, перш за все рослинного і тваринного світу, ботаніками та зоологами Полтавського педагогічного університету Указом Президента
України 715/96 вiд 20.08.1996 р. розширено заповідну територію за рахунок об'єднання
гідрологічних заказників у заплаві р. Сула «Гиряві Ісківці», «Малярківщина», «Рангове»
та приєднання інших цінних заплавних комплексів та оголошено про створення гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Середньосульський» [17, 23].
Нині заказник площею 2243 га займає ділянку долини із прилеглими заплавними
екосистемами середньої течії р. Сула між селами Гиряві Ісківці, Лука, Млини та Яшники.
Він розташований на території Гирявоісківецької (959,3 га), Свиридівської (392,4 га), Харківецької (400,8 га) та Лучанської (122,3 га) сільських рад Лохвицького району Полтавської області та Полтавського державного лісогосподарського підприємства «Полтаваоблагроліс» (368,2 га).
Землевласники та землекористувачи в своїй діяльності на території Заказника керуються Конституцією України, законами України «Про охорону навколишнього природного середовища» [54], «Про природно-заповiдний фонд України» [55], «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки» [53], «Про екологічну мережу України» [52], законодавчими і нормативними актами
та Положенням про створення заповідника, забезпечують і несуть відповідальність за належний стан території Заказника та додержання встановленого режиму території.
Метою створення заказника є збереження та охорона типового для Лівобережного
Лісостепу природного болотного масиву в заплаві річки Сула. Завданнями заказника є:
збереження типового водно-болотного комплексу в заплаві річки Сула, що є стабілізатором мікроклімату, регулятором водного режиму річки Сула і рівня ґрунтових вод прилеглих територій; збереження та охорона місць гніздування багатьох видів водоплавних і болотних птахів, в тому числі журавля сірого – виду, занесеного до Червоної книги України
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[85], місць зростання багатьох видів регіонально рідкісних рослин [1, 24, 25, 77] та сальвінії плаваючої, занесеної до списку рідкісних видів за Бернською конвенцією [39, 62] і Червоної книги України [85]; проведення наукових досліджень і спостережень на території
заказника; підтримання загального екологічного балансу в регіоні; поширення екологічних знань тощо.
Гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Середньосульський» є ключовою територією Сулинського екологічного коридору у складі національної екомережі
України [78] і відіграє важливу роль у збереженні біорізноманіття долини р. Сула.
Заказник розташований у північній частині Полтавської рівнини. Тут долина
р. Сула має виражену широку заплаву з типовими природними комплексами – водними,
болотними, лучними, лісовими. У минулому на болотах із боку с. Гиряві Ісківці проводились інтенсивні торфорозробки. Тепер ці вологі зниження займає прибережно-водна рослинність. Протягом останніх десятиліть спостерігається поступове відновлення рослинного покриву [17].
Заказник «Середньосульський» вирізняється різноманітністю поєднаних між собою
фітоценозів: поряд із водоймами – заболочені ділянки, які переходять у лучні (заплавні,
піщані або слабо засолені), віддалік – лісові, на узліссях – остепнені угруповання.
Уздовж долини р. Сула смугами розташовані біловербові та осокорові ліси.
На території заказника значні площі займають водойми зі специфічними рослинами, що пристосувалися саме до водного середовища [87, 89, 88].
Справжня водна або евгідрофітна рослинність представлена в руслі р. Сула, а також у численних затоках, старицях. У заказнику водойми характеризуються високим проективним покриттям водного плеса монодомінантними угрупованнями водяного різака
алоевидного. У меншій кількості, проте постійно, зустрічаються типові гідатофіти: ряска
мала та р. триборозенчаста, спіродела багатокоренева, водяна папороть – сальвінія плаваюча [24], кушир занурений, водопериця кільчаста, жабурник звичайний, глечики жовті,
рдесник плаваючий та р. вузлуватий. У затоках р. Сула трапляються популяції латаття
сніжно-білого, яке в області має південно-східну межу ареалу та більш поширеного латаття білого [1, 24, 25, 77]. Менш поширені водні рослини – водяний жовтець Ріона та рідкісна комахоїдна рослина пухирник звичайний [17, 77].
В угрупованнях прибережної рослинності представлені типові гідрофіти: частуха
подорожникова, стрілиця звичайна, рогіз вузьколистий, щавель прибережний, лепешняк
великий, лепеха звичайна, півники болотні тощо.
На території заказника «Середньосульський» найбільші площі займають евтрофні
болота – високотравні й низькотравні, менші площі – заплавні луки та лісові ділянки.
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У центральній частині заплави переважають евтрофні високотравні болота, для
яких характерними є монодомінантні угруповання очерету звичайного, що виконує роль
біологічного фільтру. У центральній частині заплави переважають обводнені угруповання
рогозу широколистого та р. вузьколистого. У прирусловій частині заплави виділяються
смуги з домінуванням у травостої лепешняка великого.
Найвищим флористичним різноманіттям відзначаються периферійні ділянки, менш
обводнені, на торф'янистих ґрунтах. У складі рослинних угруповань беруть участь спорові
рослини, зокрема хвощ прирічковий. Домінують тут покритонасінні рослини, перш за все
це: півники болотні, вербозілля звичайне, гадючник оголений тощо. У цих угрупованнях
як субдомінант відмічена чисельна популяція бобівника трилистого – бореального виду,
що зростає на південній межі природного ареалу, цінна медоносна і лікарська рослина,
занесена до списку рідкісних рослин Полтавщини [79]. На мілководді заболочених ділянок дуже рідко трапляються поодинокі особини ще одного регіонально рідкісного виду –
вовчого тіла болотного, лікарської рослини [77, 79].
Значні площі в заказнику займають угруповання евтрофних низькотравних боліт з
домінуванням осоки омської, о. гострої, о. побережної. У складі осокових ценозів характерними компонентами різнотрав'я є живокіст лікарський, незабудка болотна, плакун верболистий, п. прутовидний, м'ята водяна, м. кільчаста, калюжниця болотна, підмаренник
болотний.
Місцями заплавні болота зачагарені. Тут зростають верба біла – дерево та декілька
видів, що є чагарниками: верба попеляста, в. тритичинкова, в. розмаринолиста, в. вушката,
в. прутовидна тощо. Останній вид малопоширений на Полтавщині, він характерний для
північно-західних районів.
У притерасній частині заплави тягнуться смуги чорновільхового лісу, де в деревостані домінує вільха клейка або в. чорна. В минулому ці ліси займали значно більші площі,
після вирубок лишилися у вигляді смуг або поростевих заростей. У сформованих ценозах
вільшняків добре виражений верхній деревний ярус вільхи клейкої віком понад 50 років.
Вони характеризуються повноцінною структурою та багатим флористичним складом. У
чагарниковому ярусі зустрічається смородина чорна, крушина звичайна, у трав'яному ярусі домінує кропива жабрійолиста, досить поширені також розрив-трава звичайна, сідач
коноплевий, гадючник оголений.
На обводнених ділянках навколо дерев вільхи клейкої утворюються пристовбурні
підвищення, на яких оселяється папороть – безщитник жіночий, а між деревами зростає
папороть болотна або теліптерис болотний. На таких ділянках зрідка зустрічаються поодинокі особини кизляка китицевидного, південна межа поширення цього рідкісного виду
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проходить саме на Полтавщині [1, 24, 25, 77]. Виявлено два локалітети популяції чемериці
Лобелієвої – рідкісної, лікарської та отруйної рослини [1, 24, 25, 77].
Лучна рослинність на території заказника займає здебільшого периферійне положення, вона представлена угрупованнями переважно справжніх і болотистих лук, значно рідше
слабо засолених або піщаних лук. Домінуючі лучні рослинні угруповання – різнотравнозлакові. Серед злаків домінують тонконіг лучний, костриця східна, місцями мітлиця виноградникові (на піщаних гривах). Різнотрав'я лучних ценозів типове: конюшина лучна, к. повзуча, к. суницевидна, волошка лучна, дзвінець малий, морква дика, підмаренник справжній,
деревій звичайний тощо. На знижених, краще зволожених ділянках трапляються регіонально рідкісні види рослин із цілющими властивостями – оман високий та валеріана висока [1,
24, 25, 77], а також зозулька м’ясочервона (пальчатокорінник м'ясо-червоний) – лучноболотний вид із родини зозулинцевих, що занесений до Червоної книги України [85] та списку видів рослин, торгівля якими заборонена у Світовому масштабі [67].
Лучні ділянки заказника подекуди викошуються і випасаються, унаслідок чого рослинний покрив має деградований характер, про що свідчить, насамперед, підвищена чисельність і рясність бур'янів [34].
У прирусловій частині заказника є плескаті гриви, на яких випасають худобу, а також суходільний острівець (урочище "Західне"). Тут зберігся листяний ліс, в якому переважає липа з участю інших порід – клена татарського та к. польового, дуба звичайного,
ясена високого. Високі (5–6 м) кущі ліщини свідчать про те, що тут раніше був старий ліс.
Покрив трав'янистих рослин утворюють зірочник ланцетовидний, копитняк європейський
та інші типові сільванти: чистець лісовий, дзвоники кропиволисті, купина багатоквіткова.
Особливо багате різнотрав'я на освітлених галявинах.
Рідкісна фітобіота Середньосульського гідрологічного заказника:
•

асоціація малорясково-плаваючосальвінієва (Salvinietum (natantis) lemnosum
(minoris) – рідкісне угруповання, занесене до Зеленої книги України [56];

•

асоціація плаваючосальвінієво-сніжнобілолататтєва (Nympheetum (candidae)
salviniosum (natantis) – рідкісне угруповання, занесене до Зеленої книги України
[56];

•

асоціація плаваючосальвінієво-жовтоглечикова (Nupharetum (lutae) salviniosum
(natantis) – рідкісне угруповання, занесене до Зеленої книги України [56];

•

зозулька м’ясочервона (пальчатокорінник м’ясочервоний) – Dactylorhiza
incarnatа Soo s. l. вразливий євразійський поліморфний вид на південній межі
ареалу, занесений до переліку СІТЕС Конвенцією про міжнародну торгівлю ви-

17

1. Загальна характеристика біорізноманіття району дослідження

дами дикої фауни і флори, що знаходяться під загрозою зникнення [61], та Червоної книги України [85];
•

cальвінія плаваюча (Salvinia natans L.) – рідкісний реліктовий голарктичний
вид, занесений до додатку 1 Бернської конвенції [39, 62] та Червоної книги
України [85];

•

косарики тонкі (Gladiolus tenuis Bieb.) – рідкісний понтично-туранський вид,
занесений до Червоної книги України [85];

•

бобівник трилистий (Menyanthtes trifoliata L.) – цінна лікарська рослина, вразливий голарктичний бореальний вид на південній межі ареалу, занесений до
Червоного списку Полтавської області [1, 24, 25, 77];

•

валеріана висока (Valeriana exaltata Mikan) – цінна лікарська рослина, рідкісний
європейський вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24,
25, 77];

•

вовче тіло болотне (Comarum palustre L.) – вразливий голарктичний вид на південній межі ареалу, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24,
25, 77];

•

зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum Huds.) – рідкісний центральноєвропейський вид на південно-східній межі ареалу, занесений до Червоного
списку Полтавської області [1, 24, 25, 77];

•

кизляк китицевидний (Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.) – рідкісний голарктичний вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24, 25, 77];

•

латаття сніжнобіле (Nymphaea candida J. et C. Presl) – рідкісний європейськозахідносибірський на південній межі ареалу, занесений до Червоного списку
Полтавської області [1, 24, 25, 77];

•

оман високий (Inula helenium L.) – цінна лікарська рослина, рідкісний західнопалеарктичний вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24,
25, 77];

•

пухирник звичайний (Utricularia vulgaris L.) – комахоїдна рослина, рідкісний
голарктичний вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24,
25, 77];

•

чемериця Лобелієва (Veratrum lobelianum Bernh.) – цінна лікарська рослина,
вразливий європейсько-азіатський вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24, 25, 77].
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Фауна хребетних території гідрологічного заказника «Середньосульський» за матеріалами польових досліджень полтавських фахівців нараховує 267 видів, зокрема птахів –
193, ссавців – 44, земноводних – 10, плазунів – 5, риб – 15 видів. Раритетне різноманіття
наземних хребетних представлене 43 видами, серед яких 2 види занесені до Європейського Червоного списку, 23 види – до Червоної книги України [86], 19 видів – до Червоного
списку Сумської області.
Водно-болотний фауністичний комплекс хребетних заказника представлений понад
100 видами.
У складі орнітофауни понад 70 видів, з них близько 40 видів гніздяться. Тут зустрічаються бугай (Botaurus stellaris), бугайчик (Ixobrychus minutus), чапля руда (Ardea
purpurea), крижень (Anas platyrhynchos), чирянка велика (Anas querquedula), попелюх
(Aythya ferina), лунь очеретяний (Circus aeruginosus), пастушок (Rallus aquaticus), погонич
звичайний (Роrzаnа роrzаnа), курочка водяна (Gallinula chloropus), лиска (Fulica atra), рибалочка (Alcedo atthis), ластівка берегова (Riparia riparia), плиска біла (Motacilla alba), кобилочка солов’їна (Locustella luscinioides), к. річкова (L. fluviatilis), очеретянка лучна
(Acrocephalus schoenobaenus), о. чагарникова (A. palustris), о. ставкова (A. scirpaceus), очеретянка велика (A. arundinaceus), синьошийка (Luscinia svecica), синиця вусата (Panurus
biarmicus), ремез звичайний (Rеmis pendulinus). Групу нечисленних видів складають: пірникоза велика (Podiceps cristatus), п. сірощока (P. grisegena), п. чорношия (P. nigricollis), п. мала (Podiceps ruficollis) (Червоний список Полтавської області), чепура велика (Egretta alba)
(Червоний список Полтавської області), гуска сіра (Anser anser), попелюх (Aythya ferina),
журавель сірий (Crus grus) (Червона книга України [86]), погонич малий (Роrzаnа раrvа),
крячок чорний (Chlidonias niger), коловодник лісовий (Tringa ochropus), пісочник малий
(Charadrius dubius), набережник (Actitis hypoleucjs), грицик великий (Limosa limosa) (Червоний список Полтавської області), синиця вусата (Panurus bіаrmicus). Зрідка серед гніздових
птахів цього комплексу трапляються лебідь-шипун (Cygnus olor) (Червоний список Полтавської області), чирянка мала (Anas crecca), шилохвіст (Anas acuta) (Червоний список Полтавської області), шуліка чорний (Milvus migrans) та кулик-довгоніг (Himantopus himantopus),
занесені до Червоної книги України (2009). У період сезонних міграцій ці угіддя приваблюють велику кількість водно-болотних птахів, серед яких звичайними є гуси – гуска білолоба (Anser albifrons) та гуменник (Anser fabalis), квак (Nycticorax nycticorax), чапля сіра
(Ardea cinerea), свищ (Anas penelope), гоголь (Bucephala clangula) (Червона книга України
[86]), крех малий (Mergus аlbellus), крех великий (Mergus merganser), коловодник болотяний
(Tringa glareola), коловодник чорний (Tringa erythropus), бричач (Philomachus pugnax) (Червоний список Полтавської області), баранець малий (Lymnocryptes minimus), баранець зви19
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чайний (Gallinago gallinago), мартин звичайний (Larus ridibundus), мартин жовтоногий
(Larus cachinnans), мартин сивий (Larus canus), крячок річковий (Sterna hirundo), Значно рідше трапляються серед мігрантів гагара червоношия (Gavia stellata), гагара чорношия
(Gavia arctica), пірникоза червоношия (Podiceps auritus), лелека чорний (Ciconia nigra) (Червона книга України, 2009), чернь чубата (Aythya fuligula) (Червоний список Полтавської
області), крех середній (Mergus serrator) (Червона книга України [86]), сивка морська
(Pluvialis squatarola), сивка звичайна (Pluvialis apricaria), коловодник ставковий (Tringa
stagnatilis) (Червона книга України [86]), побережник малий (Calidris minutus), баранець великий (Gallinago media) (Червона книга України [86]) тощо.
Ссавці водно-болотного комплексу представлені 6 видами, серед яких водяна полівка (Arvicola terrestris) та ондатра (Ondatra zibethicus) періодично бувають чисельними, а
решта кутора звичайна (водяна) (Neomys fodiens), бобер річковий (Castor fiber), єнотовидний собака (Nyctereutes procyonoides) та видра річкова (Nyctereutes procyonoides) (Червона
книга України [86]) – досить звичайними.
Земноводні та плазуни представлені найбільш звичайними для території Полтавщини видами – жабою озерною (Rana ridibunda), джерелянкою червоночеревою (Bombina
bombina), черепахою болотяною (Emys orbicularis) та вужем звичайним (Natrix natrix).
У водоймах заказника «Середньосульський» мешкає 15 видів риб: щука (Esox
lucius), плітка (Rutilus rutilus), головень (Leuciscus cephalus), в’язь (Leuciscus idus), краснопірка (Scardinius erythropphthalmus), лин (Tinca tinca), плоскирка звичайна (європейська)
(Blicca bjoerkna), верховодка (Alburnus alburnus), пічкур (Gobio gobio), карась звичайний
(Carassius carassius), вівсянка (Leucaspius delineatus), гірчак (Rhodeus sericeus), щиповка
(Cobitis taenia), голець (Noemacheilus barbatulus), окунь річковий (Perca fluviatilis), йорж
звичайний (Acerina cernua).
Фауна хребетних лісового комплексу заказника теж відзначається різноманіттям і
нараховує до 98 видів. Проте, як і в інших екотопах, переважають птахи – близько 80, з
яких у гніздовий сезон зустрічається близько 60 видів. Домінують у гніздовій фауні зяблик (Fringilla coelebs), синиця велика (Parus major), кропив’янка чорноголова (Sylvia
atricapilla),

к. сіра (S. communis), дрізд чорний (Turdus merula) та вівчарик-ковалик

(Phylloscopus collybita). Звичайними видами в лісових біотопах заказника є припутень (Columba palumbus), горлиця звичайна (Streptopelia turtur), зозуля (Сuculus canoris), дрімлюга
(Сaprimulgus europaeus), одуд (Upupa epops), крутиголовка (Jynx torquilla), дятел звичайний (Dendrocopos major), вивільга (Oriolus otiolus), сойка (Garrulus glandarius), сорока
(Pica pica), ворона сіра (Corvus cornix), синиця блакитна (Parus caeruleus), повзик (Sitta
еuroрaеа), вільшанка (Erithacus rubecula), дрізд співочий (Turdus philomelos), чикотень
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(Turdus pilaris), кропив’янка садова (Sylvia borin), к. прудка (S. curruca), сорокопуд терновий (Lanius collurio), зеленяк (Chloris chloris) тощо. З хижаків відносно звичайними вважаються канюк звичайний (Buteo buteo), яструб великий (Accipiter gentelis), яструб малий
(A. nisus). Шуліка чорний (Milvus migrans) – рідкісний гніздовий та більш звичайний пролітний вид. Малочисельні – підсоколик великий (Falco subbuteo), сова сіра (Strix aluco) та
сова вухата (Asio otus), дятел малий (Dendrocopos minor), жовна сива (Picus canus), жовна
зелена (Picus viridis), крук (Corvus corax), гаїчка болотяна (Parus palustris), синиця довгохвоста (Aegithahs caudatus), берестянка (Hippolais icterina), кропив’янка рябогруда (Sylvia
nisoria) тощо. До дуже рідкісних гніздових птахів належать дрізд білобровий (Turdus
iliacus) та вівчарик весняний (Phylloscopus trochilus) (Червоний список Полтавської області). Група типових лісових птахів заказника поповнюється багатьма видами під час сезонних міграцій, зокрема рідкісними, занесеними до Червоної книги України [86]: підорлик великий (Aquila clanga), змієїд (Circaetus gallicus), сиворакша (Coracias garrulous), голуб-синяк (Columba oenas), сорокопуд сірий (Lanius excubitor); до Червоного списку Полтавщини: боривітер звичайний (Falco tinnunculus), кібчик (Falco vespertinus), дріздомелюх (Turdus viscivorus). Під час міграцій також зустрічаються слуква (Scolopax
rusticola), тинівка лісова (Prunella modularis), в’юрок (Fringilla montifringilla), омелюх
(Bombycilla garrullus) тощо.
Ссавці лісового комплексу заказника представлені 10 типовими видами, найбільш
звичайними серед яких є бурозубка звичайна (Sorex araneus), бурозубка мала (Sorex
minutus), полівка руда (Сlethrionomys glareolus), куниця лісова (Martes martes), тхір лісовий (Mustela putorius) (Червона книга України [86]), козуля (Capreolus capreolus). Значно
рідше трапляються нічниця водяна (Myotis daubentoni) (Червона книга України [86]), білка
звичайна (Sciurus vulgaris), вовчок лісовий (Dryomys nitedula) (Червоний список Полтавської області), лось (Alces alces).
Земноводні представлені 6 типовими видами, і всі вони, за винятком рідкісного
тритона гребінчастого (Triturus cristatus) (Червоний список Полтавської області), є звичайними видами: тритон звичайний (Triturus vulgaris), ропуха сіра (Bufo bufo), квакша
звичайна (Hyla arborea), жаба гостроморда (Rana terrestris), жаба трав'яна (Rana
temporaria).
Плазуни лісового комплексу представлені двома досить звичайними тут видами –
ящіркою живородною (Lacerta vivipara) та гадюкою звичайною (Vipera berus) (Червоний
список Полтавської області).
Лучно-степовий фауністичний комплекс заказника нараховує близько 37 видів хребетних тварин. Серед яких птахи – найбільш різноманітна група, представлена 29 видами.
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17 із них можна зустріти на території заказника і в гніздовий сезон. Найчисельнішими гніздовими видами є трав’янка лучна (Saxicola rubetra), плиска жовта (Motacilla flava). Значно поступаються їм кількісно, але все ж є досить звичайними деркач (Crex crex) (Європейський Червоний список), чайка (Vanellus vanellus), коловодник звичайний (Tringa totanus),
жайворонок польовий (Alauda arvensis), синьошийка (Luscinia svecica). Спорадично трапляються нечисленні куріпка сіра (Perdix perdix) (Червоний список Полтавської області),
перепілка (Coturnix coturnix), сова болотяна (Asio flammeus) (Червона книга України [86]),
посмітюха (Galerida cristata), трав’янка чорноголова (Saxicola torquata), кам’янка звичайна (Oenanthe oenanthe); щеврик польовий (Anthus campestris), чечевиця (Carpodacus
erythrinus) та просянка (Emberiza calandra), занесені до Червоного списку Полтавської області, та деякі інші види.
Під час міграцій на лучні ділянки потрапляють рідкісні птахи, занесені до Червоної
книги України [86]: лунь польовий (Circus cyaneus), лунь лучний (Circus pygargus), кульон
великий (Numenius tenuirostris). Також зустрічаються зимняк (Buteo lagopus), бджолоїдка
(Merops apiaster), жайворонок рогатий (Eremophila alpestris), плиска жовтоголова
(Motacilla citreola) тощо.
Ссавці представлені 6 типовими видами, серед яких найбільш чисельним є полівка
східноєвропейська (лучна) (Microtus levis), звичайними – заєць-русак (Lepus europaeus),
миша-маленька (Micromys minutus), сліпак звичайний (Spalax microphtalmus) (Європейський Червоний список), рідкісними – хом’як звичайний (Cricetus cricetus) та хом’ячок сірий
(Cricetulus migratorius) (Червона книга України [86]),
Земноводні представлені досить звичайним видом – ропухою зеленою (Bufo viridis),
а плазуни – також звичайним видом – ящіркою прудкою (Lacerta agilis).
Фауна типових хребетних основних фауністичних комплексів заказника значною мірою доповнюється евритопними та синантропними формами (майже 36 видів), зокрема, такими як жаба земляна (Pelobates fuscus) (Червоний список Полтавської області), лелека білий (Ciconia сісопіа), горлиця садова (Streptopelia decaocto), сич хатній (Athene noctua), серпокрилець (Apus apus), ластівка сільська (Hirundo rustica), горихвістка чорна (Phoenicurus
ochrurus), їжак звичайний (Erinaceus europaeus), представниками ряду Рукокрилі родини
Кажанові, всі види яких занесені до Червоної книги України [86]: вухань звичайний
(Plecotus auritus), вечірниця руда (Nyctalus noctula), кажан пізній (Eptesicus serotinus); вовк
(Canis lupus) (Європейський Червоний список), ласка (Mustela nivalis), горностай (Mustela
erminea) (Червона книга України [86]), куниця кам’яна (Martes foina), борсук (Meles meles)
(Червоний список Полтавської області), свиня дика (Sus scrofa) тощо.
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1.3.2. Гідрологічний заказник місцевого значення «Артополот»

Територія гідрологічного заказника «Артополот» розташована між селами Піски,
Пісочки, Гаївщина Лохвицького району і охоплює долини річки Сули та її лівої притоки
річки Артополот. Площа його близько 500 га (в залежності від включення земель з боку
населених пунктів). Землекористувачі – Бодаківська та Пісківська сільради.
Територія репрезентує типові заплавні комплекси, серед яких найбільші площі займають прибережно-водні, водні та лучно-болотні екосистеми, дещо менші – лісові (вільшняки, вербово-тополеві, подекуди – широколистяні). Ботанічну цінність території заказника визначають невеликі, площі природних заплавних лук із низкою рідкісних видів рослин. Основу травостою складають злаки, серед яких домінує щучник дернистий та різнотрав'я. На луках чисельні популяції утворює цінна лікарська рослина родовик лікарський.
На ділянках, прилеглих до болота, зростає чисельна популяція косариків тонких та оману
високого, рідкісних видів рослин, які підлягають особливій охороні [17, 50].
Рідкісна фітобіота гідрологічного заказника «Артополот»:
•

асоціація малорясково-плаваючосальвінієва (Salvinietum (natantis) lemnosum
(minoris) – рідкісне угруповання, занесена до Зеленої книги України [56];

•

асоціація плаваючосальвінієво-білолататтєва (Nympheetum (albae) salviniosum
(natantis) – рідкісне угруповання, занесена до Зеленої книги України [56];

•

асоціація плаваючосальвінієво-жовтоглечикова (Nupharetum (lutae) salviniosum
(natantis) – рідкісне угруповання, занесена до Зеленої книги України [56];

•

сальвінія плаваюча (Salvinіa natans L.) – рідкісний реліктовий голарктичний
вид, занесений до додатку 1 Бернської конвенції [39, 62] та Червоної книги
України [85];

•

косарики тонкі (Gladiolus tenuis Bieb.) – рідкісний понтично-туранський вид,
занесений до Червоної книги України [85];

•

латаття біле (Nymphаea alba L.) – реліктовий рідкісний європейський вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24, 25, 77];

•

родовик лікарський (Sanguisorba officinalis L.) – рідкісний голарктичний вид зі
спорадичним поширенням в Лісостепу, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24, 25, 77];

•

пухирник звичайний (Utricularia vulgaris L.) – рідкісний голарктичний вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24, 25, 77].
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1.3.3. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення
«Xристанівський»

Христанівський ландшафтний заказник загальнодержавного значення створений у
2009 році. Площа заказника 1705,2 га. Заказник створено з метою охорони та збереження
флори і фауни водно-болотних комплексів заплави річки Сули та надзаплавних крутосхилів правого берега річки з вільховими лісами [28].
Заказник розташований в околицях с. Христанівка, він репрезентує заплаву правого
берега р. Сула до лівого берега в околицях с. Бодаква та заболочену частину нижче
с. Бодаква до притерасної частини, яка зайнята значним масивом вільшняків. Територія
заказника «Христанівський» охоплює різноманітні природні гармонійно поєднані мальовничі ландшафти долини р. Сула [15, 17, 51, 81]: підвищений правий берег із остепненими
та широколистяно-лісовими ділянками; заплавну частину із старицями, рукавами з водними та прибережно-водними комплексами, болотами – високотравними, низькотравними,
чагарниковими, луками, місцями засоленими; притерасну частину із вільховими лісами.
На відкритих ділянках формуються угруповання лучних різнотравно-типчакових
степів. В рослинному покриві основні площі займають угруповання костриці валіської і
тонконога вузьколистого, пирію середнього, кипцю гребінчастого, стоколосу безостого,
осоки ранньої. Багатий флористичний склад різнотрав’я.
На схилах східної експозиції, що прилягають до чагарників, протиерозійних насаджень та широколистяного лісу, досить звичайними є ластовень лікарський, рутвиця мала,
звіробій звичайний, материка звичайна, головатень круглоголовий, лаватера тюрінгська –
види рослин із цілющими властивостями [26, 30].
У складі флори відмічені також види псамофітно-степової групи: куничник наземний, цмин пісковий, молочай Сегієрів, нечуйвітер волохатенький тощо.
Крутосхили правого корінного берега р. Сули в околицях с. Христанівка почленовані невеликими ярами, які звичайно зайняті чагарниками із терену звичайного, шипшини
щитконосної, здичавілого абрикоса звичайного, подекуди приземкуватими деревами груші дикої.
Сідловидні зниження берега річки зайняті широколистяним лісом, так званою нагірною дібровою. Ліс старий природного походження. Основу деревостану складають липа
серцелиста, граб звичайний, дуб звичайний, подекуди клен гостролистий.
Наукову цінність території визначають високі показники ландшафтної, ценотичної
флористичної та фауністичної репрезентативності та унікальності [6, 22].
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Рідкісна фітобіота ландшафтного заказника «Христанівський»:
•

плодоріжка болотна (зозулинець болотний) – Anacamptis palustris (Jacg.) R.M.
Bateman – рідкісний європейсько-середземноморсько-передньоазіатський вид
на південній межі ареалу, занесений до переліку СІТЕС Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що знаходяться під загрозою зникнення [61], та Червоної книги України [85];

•

зозулька м’ясочервона (пальчатокорінник м’ясочервоний) – Dactylorhiza
incarnatа Soo s. l. вразливий євразійський поліморфний вид на південній межі
ареалу, занесений до переліку СІТЕС Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що знаходяться під загрозою зникнення [61], та Червоної книги України [85];

•

cальвінія плаваюча (Salvinia natans L.) – рідкісний реліктовий голарктичний
вид, занесений до додатку 4 Бернської конвенції [39, 62] та Червоної книги
України [85];

•

барвінок малий (Vinca minor L.) – рідкісний реліктовий європейський вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24, 25, 77];

•

валеріана висока (Valeriana exaltata Mikan) – цінна лікарська рослина, рідкісний
європейський вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24,
25, 77];

•

зубниця бульбиста (Dentaria bulbifera L.) – рідкісний європейський неморальний вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24, 25, 77];

•

зубниця п’ятилиста (Dentaria quinquefolia Bieb.) – рідкісний європейський неморальний вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24, 25,
77];

•

конвалія звичайна (Convallaria majalis L.) – цінна лікарська та декоративна рослина, європейсько-азіатський неморальний вид, занесений до Червоного списку
Полтавської області [1, 24, 25, 77];

•

латаття біле (Nymphaea alba L.) – реліктовий рідкісний європейський вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24, 25, 77];

•

оман високий (Inula helenium L.) – цінна лікарська рослина, рідкісний західнопалеарктичний вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24,
25, 77];

•

первоцвіт весняний (Primula veris L.) – рідкісний європейський неморальний
вид, біля південної межі ареалу, занесений до Червоного списку Полтавської
області [1, 24, 25, 77];
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•

проліска дволиста (Scilla bifolia L.) – рідкісний центрально-європейський неморальний вид на південно-східній межі ареалу, занесений до Червоного списку
Полтавської області [1, 24, 25, 77];

•

проліска сибірська (Scilla sibirica Haw.) – європейсько-ситбірський неморальний вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24, 25, 77];

•

пухирник звичайний (Utricularia vulgaris L.) – комахоїдна рослина, рідкісний
голарктичний вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24,
25, 77];

•

ряст порожнистий (Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koehte) – рідкісний центрально-європейський неморальний вид на південно-східній межі ареалу, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24, 25, 77];

•

черешня (Cerasus avium (L.) Moench) – рідкісний центрально-європейський неморальний вид на південно-східній межі ареалу, занесений до Червоного списку
Полтавської області [1, 24, 25, 77].

Отже ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Христанівський» –
важливий являє собою цінне ядро Сулинського екокоридору національної екологічної мережі (http://www.eco-poltava.gov.ua) [82].

1.3.4. Ландшафтний заказник місцевого значення «Панський маєток»

Ландшафтний заказник «Панський маєток» – лісовий масив на правому березі р.
Сула займає добре виражені яружні системи. Науковий інтерес складають дубово-грабові
ценози, що зростають на східній межі природного ареалу [80].
Ландшафтний заказник «Панський маєток» розташований у південно-східних околицях с. Свиридівка і займає площу 62 га.
Лісовий масив займає добре виражені яружні системи. Ліворуч від колишньої садиби знаходиться яр із невеликою водоймою, на схід – горби різної експозиції, вкриті лісовою рослинністю. Основні площі заказника займають широколистяні середньозатінені
ліси. Деревний ярус таких фітоценозів здебільшого триярусний. У першому ярусі зростають типові для регіону деревні породи. Це – дуб звичайний, клен гостролистий, липа серцелиста. На окремих ділянках лісу збереглося чимало дерев дуба звичайного віком понад
300 років зі стовбуром понад 120 см у діаметрі, На деяких ділянках зустрічається тіневитривала деревна порода – граб звичайний [60], переважають молоді екземпляри його зі стовбуром до 10–12 см у діаметрі. Другий ярус утворюють клен польовий, груша дика. На
деяких ділянках (за дамбою) зустрічаються дерева груші дикої віком до 200 років, які ма26
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ють кремезну крону та багато дупел. Підлісок складають типові чагарники: ліщина звичайна, бруслина європейська та б. бородавчаста.
Трав’янистий покрив утворюють типові домінанти дібров. На вищих елементах рельєфу відмічені довговегетуючі неморальні види (зірочник ланцетолистий, осока волосиста), на нижчих, де кращі умови зволоження – яглиця звичайна. Довговегетуючими також
є: копитняк європейський (зимньозелена рослина), медунка темна, зеленчук жовтий, зубниця п'ятилиста, купина багатоквіткова, розхідник шорсткий, просянка розлога, куцоніжка
лісова, папороть – щитник чоловічий, глуха кропива пурпурова, фіалка дивна, медунка
темна тощо. Різноманітні умови зволоження та складу ґрунтів зумовлюють видове різноманіття ефемероїдів – багаторічних трав'янистих рослини із коротким періодом надземного розвитку.
Найбільшу флористичну цінність весняної флори заказника складають багаточисельні синузії регіонально рідкісних видів проліски – п. сибірської та п. дволистої [1, 24, 25,
77]. Остання, маючи центральноєвропейське походження, зростає на східній межі природного поширення, утворює в нижніх частинах схилів чисельну популяцію. Проліска сибірська вирізняється значною рясністю, утворює навесні дивовижні сині килими. Часто в
травостої аспектують інші ефемероїди ряст ущільнений, анемона жовтецева, пшінка весняна, зірочки жовті, адокса мускусна [21, 20, 38, 64].
Біля підніжжя горбів смугами зростають вільшняки з численними невеличкими обводненими ділянками, де зростає калюжниця болотна.
На прилеглих територіях випасається худоба, травостій тут трансформований, часто тут домінують бур'яни: кропива дводомна, гірчак березковидний, гравілат міський, лопух павутинистий тощо [11].
Лісові масиви за характером рослинності та флористичним складом є природними.
Науковий інтерес представляють дубово-грабові угруповання, що зростають на східній
межі природного ареалу. У складі їх флори виявлені центральноєвропейські елементи
(граб звичайний, зеленчук жовтий, проліска дволиста). Ці лісові ділянки є місцем, де накладаються ареали двох видів проліски (проліски сибірської, яка має східне походження, і
проліски дволистої – центрально-європейського виду.
Рідкісна фітобіота ландшафтного заказника «Панський маєток»:
•

зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum Huds.) – рідкісний центральноєвропейський вид на південно-східній межі ареалу, занесений до Червоного
списку Полтавської області [1, 24, 25, 77];

•

зубниця бульбиста (Dentaria bulbifera L.) – рідкісний європейський неморальний вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24, 25, 77];
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•

зубниця п’ятилиста (Dentaria quinquefolia Bieb.) – рідкісний європейський неморальний вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24, 25,
77];

•

проліска дволиста (Scilla bifolia L.) – рідкісний центрально-європейський неморальний вид на південно-східній межі ареалу, занесений до Червоного списку
Полтавської області [1, 24, 25, 77];

•

проліска сибірська (Scilla sibirica Haw.) – європейсько-ситбірський неморальний вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24, 25, 77].

На території ландшафтного заказника зустрічаються понад 130 видів наземних
хребетних, пов’язаних з різними екотопами: деревно-чагарниковим, прибережно-водним,
лучно-степовим та синантропним.
На території заказника відмічено 14 видів, занесених до Червоної книги України, 1
– до Європейського Червоного списку та 10 регіонально рідкісних.
Орнітокомплекс представлений 94 видами. У гніздовий період на території заказника виявлено 74 види, зокрема серед гніздових видів відмічені рідкісні, занесені до Червоної книги України [86]: шуліка чорний (Milvus migrans), змієїд (Circaetus gallicus), підорлик великий (Aquila clanga) (можливе гніздування), голуб-синяк (Columba oenas); до Червоного списку Полтавської області: дятел середній (Dendrocopos medius), дрізд білобровий (Turdus iliacus), мухоловка мала (Ficedula parva), волове очко звичайне (Troglodytes
troglodytes), вівчарик весняний (Phylloscopus trochilus).
Видове різноманіття птахів помітно збільшується під час весняної та осінньої міграцій. Зустрічаються рідкісні види: лелека чорний (Ciconia nigra) (Червона книга України
[86], слуква (Scolopax rusticola) (Червоний список Полтавської області).
Найбільша кількість видів птахів заказника оселяється в деревно-чагарниковому
екотопі. У прибережно-водному відомі 5 видів. Лучно-степовий орнітокомплекс представлений 2 гніздовими видами, 9 видів є представниками синантропного комплексу, всі вони зустрічаються й на гніздуванні.
Із ссавців на дослідженій території відмічено 34 види, що складає 51,5% від загальної кількості видів Полтавської області. З найбільш цікавих тут можна зустріти горностая
(Mustela erminea) (Червона книга України [86]), куницю лісову (Martes martes), куниця
кам’яну (Martes foina), лисицю звичайну (Vulpes

vulpes), вовчка лісового (Dryomys

nitedula) (Червоний список Полтавської області), козулю (Capreolus capreolus), свиню дику (Sus scrofa) тощо. На території зустрічаються рідкісні види кажанів, занесені до Черво-

28

1. Загальна характеристика біорізноманіття району дослідження

ної книги України [86]: нічниця водяна (Myotis daubentoni), вухань звичайний (Plecotus
auritus), нетопир-карлик (Pipistrellus pygmaeus), кажан пізній (Eptesicus serotinus).
Серед плазунів заказника виявлено 6 видів з 11 відомих на Полтавщині. Вони поширені у трьох фауністичних комплексах: деревно-чагарниковому – ящірка живородна
(Lacerta vivipara), веретільниця ламка (Anguis fragilis) та гадюка звичайна (Vipera berus)
(Червоний список Полтавської області); прибережно-водному – черепаха болотяна (Emys
orbicularis), вуж звичайний (Natrix natrix) та лучно-степовому – ящірка прудка (Lacerta
agilis).
Із 10 видів земноводних, характерних для Полтавщини, на території заказника виявлено 9.

1.3.5. Лісовий заказник місцевого значення «Урочище Крупське»

Лісовий заказник «Урочище Крупське» (площа 94,8 га) створено в Лохвицькому
районі з метою збереження цінного масиву широколистяного лісу з багатою флорою та
рослинністю. Ценотичну цінність угруповань визначають домінування дуба та співдомінування граба звичайного на східній межі його природного поширення, а також наявність
в рослинних угрупованнях трав’янистих видів центрально-європейського походження
[60].
Заказник розташований в околицях сс. Свиридівка та Яшники. Незначна його частина знаходиться на вирівняній місцевості, а основна – в яружно-балкових системах. Це –
цінний масив широколистяного лісу з багатою флорою та рослинністю, він характеризується природним характером і типовими будовою ценозів та флористичним складом.
Значну частину лісу урочища Крупське займають широколистяні ліси, до складу
яких входять типові для Полтавщини фітоценози з домінуванням дуба звичайного, клена
гостролистого, липи серцелистої [80]. Ці дерева утворюють перший ярус. У другому деревному ярусі звичайними є клен польовий, в'яз гладенький, груша дика, яблуня лісова. На
деяких ділянках у деревостані зустрічається береза бородавчаста. Підлісок формує бруслина бородавчаста, рідше – ліщина звичайна. Травостій має мозаїчний характер і утворюють його типові неморальні види-сільванти злаків і різнотрав’я.
Ценотичну цінність рослинного покриву заказника визначає наявність ділянки широколистяного лісу, в деревостані якого домінує дуб звичайний та співдомінує граб звичайний, що зростає тут на східній межі свого природного ареалу. На окремих ділянках лісу виявлені дерева граба звичайного віком до 100 років. Супутником граба звичайного є
черешня, що зростає у другому ярусі. В утворенні травостою цих угруповань помітну
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участь беруть трав’янисті елементи флори центрально-європейського походження: зеленчук жовтий та проліска дволиста [44, 43, 60] та інші ранньовесняні ефемероїди [21, 20, 38,
64).
Рідкісна фітобіота лісового заказника «Урочище Крупське»:
•

зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum Huds.) – рідкісний центральноєвропейський вид на південно-східній межі ареалу, занесений до Червоного
списку Полтавської області [1, 24, 25, 77];

•

зубниця бульбиста (Dentaria bulbifera L.) – рідкісний європейський неморальний вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24, 25, 77];

•

зубниця п’ятилиста (Dentaria quinquefolia Bieb.) – рідкісний європейський неморальний вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24, 25,
77];

•

конвалія звичайна (Convallaria majalis L.) – цінна лікарська та декоративна рослина, європейсько-азіатський неморальний вид, занесений до Червоного списку
Полтавської області [1, 24, 25, 77];

•

проліска дволиста (Scilla bifolia L.) – рідкісний центрально-європейський неморальний вид на південно-східній межі ареалу, занесений до Червоного списку
Полтавської області [1, 24, 25, 77];

•

проліска сибірська (Scilla sibirica Haw.) – європейсько-ситбірський неморальний вид, занесений до Червоного списку Полтавської області [1, 24, 25, 77];

•

черешня (Cerasus avium (L.) Moench) – рідкісний центрально-європейський неморальний вид на південно-східній межі ареалу, занесений до Червоного списку
Полтавської області [1, 24, 25, 77].

На території урочища можна зустріти 114 видів наземних хребетних, серед яких
переважають птахи (71 вид). Відмічено 4 види, занесені до Червоної книги України, 1 вид,
занесений до Європейського Червоного списку, та 6 регіонально рідкісних.
Майже

вся

фауна

наземних

хребетних

урочища

належить

до

деревно-

чагарникового фауністичного комплексу. Незначну частину в складі фауни становлять
тварини прибережно-водного (притримуються струмків на днищах байраків), лучностепового (узлісся) та синантропного комплексів.
У гніздовий період на території заказника виявлено 60 видів птахів, зокрема серед
гніздових зустрічаються регіонально рідкісні види: дрізд білобровий (Turdus iliacus), мухоловка мала (Ficedula parva), волове очко звичайне (Troglodytes troglodytes), вівчарик ве30
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сняний (Phylloscopus trochilus). Можливе гніздування підорлика великого (Aquila clanga)
та голуба-синяка (Columba oenas), занесених до Червоної книги України [86].
Під час весняної та осінньої міграцій видове різноманіття птахів збільшується. Саме тоді відмічена переважна більшість видів, занесених до Червоної книги України, Європейського Червоного списку та регіонально рідкісних (серед них зокрема слуква (Scolopax
rusticola).
Майже всі птахи урочища належить до деревно-чагарникового фауністичного комплексу.
Із ссавців у заказнику відмічено 29 видів, що складає 43,9% від загальної кількості
видів тварин Полтавської області. У лісових екотопах мешкає 10 видів. Серед них горностай (Mustela erminea), занесений до Червоної книги України [86], видра річкова (Lutra
lutra) – до Європейського Червоного списку, вовчок лісовий (Dryomys nitedula) є регіонально рідкісним. Тут можна зустріти єнотовидного собаку (Nyctereutes procyonoides), лисицю звичайну (Vulpes vulpes), свиню дику (Sus scrofa).
Із плазунів відмічено 4 види: ящірка прудка (Lacerta agilis), ящірка живородна
(Lacerta vivipara), гадюка звичайна (Vipera berus) (Червоний список Полтавської області),
вуж звичайний (Natrix natrix).
У деревно-чагарниковому комплексі заказника мешкає 5 видів земноводних: тритон звичайний (Triturus vulgaris), жаба земляна (Pelobates fuscus) (Червоний список Полтавської області), ропуха сіра (Bufo viridis), квакша звичайна (Hyla arborea), жаба гостроморда (Rana terrestris).
Об’єкти природно-заповідного фонду Полтавської області, що розташовані в межах
гірничого відводу: гідрологічний заказник загальнодержавного значення “Середньосульський”, ландшафтний заказник місцевого значення “Панський маєток”, лісовий заказник
місцевого значення «Урочище Крупське», ботанічний заказник місцевого значення «Балка
Поповиця», є природними ядрами Сулинського екологічного коридору і відіграють важливу роль у збереженні фауністичного різноманіття регіону. У складі фауністичних комплексів наземних хребетних цих територій представлено понад 70 рідкісних видів, серед
яких 6 видів занесені до Європейського Червоного списку, 33 види – до Червоної книги
України [86], 26 видів – до Червоного списку Сумської області.

1.3.6. Ботанічний заказник місцевого значення «Балка Поповиця»

Ботанічний заказник «Балка Поповиця» має площу – 50,4 га. Знаходиться між с. с.
Луценки та Бербениці, неподалік від р. Суха Лохвиця (на лівому березі). Відроги Серед31
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ньоросійської височини обумовлює хвилястість рельєфу. Балка має два відроги. Центральну частину складають три пагорби, розділені відрогами. Правий та центральний пагорб
– із найбільшою крутизною, лівий – плескатіший. Ґрунти у верхній частині – чорноземи,
на схилах – місцями суглинисті, по днищу – лучно-болотні. На схилах та на верхівках балки збереглася степова рослинність, по днищу – фрагменти лучно-болотної рослинності.
Наявність схилів різної експозиції із дещо відмінним складом ґрунтів сприяла формуванню багатої степової рослинності з численними популяціями типових та рідкісних степових видів.
Правий пагорб на крутосхилі (ухил 40-60°) північно-східної експозиції займають
угруповання з домінуванням напівчагарника зіноваті австрійської. У верхній частині
утворює зарості шавлія поникла. Основу травостою складають різнотравно-злакові угруповання. Злаки – костриця валіська, кипець гребінчастий, пирій середній, куничник наземний. Серед різнотрав'я переважають типові лучно-степові види: шавлія степова, чебрець
Маршалів, фіалка пагорбкова, волошка несправжньошкіряста, подорожник степовий, цибуля Вальдштейна, гвоздика армерійовидна, перстач пісковий, скабіоза блідо-жовта, лещиця волотиста, смілка звичайна, дзвоники сибірські.
На території заказника зосереджені значні запаси лікарських рослин, серед них
цмин пісковий, звіробій звичайний, деревій майжезвичайний, парило звичайне, підмаренник справжній, материнка звичайна [26, 30]. На вирівняній ділянці верхівки пагорба численну популяцію утворює рідкісний вид – сон чорніючий. На схилі південної експозиції
виявлена єдина на території балки куртина (12 м2) зникаючого виду злаків – ковили волосистої.
Рослинний покрив нижньої частини схилу утворюють угруповання суходільних
лук – різнотравно-злакові асоціації. Більш широка частина балки (з правого боку) зайнята
типовими угрупованнями лучних степів з домінуванням конюшини гірської та буквиці
лікарської і з вкрапленням сону чорнію чого [17, 22].
На схилі західної експозиції центрального пагорба відмічені угруповання різнотравно-осокові з осокою ранньою. Тут трапляється гіацинтик блідий – представник степових
ефемероїдів.
Горицвіт весняний – один із найкрасивіших представників весняної флори степів
Полтавщини [58], стає дедалі рідкіснішим. з 2009 р. занесений до третього видання Червоної книги України [85].
Днище балки займає смуга болотної рослинності. У її більш широкій частині (справа) представлені угруповання гадючника оголеного, по периферії якого зростає оман високий - рідкісна, цінна лікарська рослина. Центральну частину днища балки у вигляді
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смуги займають ценози осоки гостролистої із вкрапленням типових гігрофільних видів по
периферії. Правий схил розділяє улоговина із заростями бур'янів (домінує кропива дводомна), що вказує на розміщення тут у минулому кошари.
Рідкісна фітобіота ботанічного заказника «Балка Поповиця»:
•

горицвіт

весняний

(Adonis

vernalis

L.)

–

рідкісний

європейсько-

західносибірський степовий вид, цінна лікарська рослина, занесений до переліку СІТЕС Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори,
що знаходяться під загрозою зникнення (109), та Червоної книги України [85];
•

ковила волосиста (Stipa capillata L.) – рідкісний палеарктичний степовий вид,
занесений до Червоної книги України [85];

•

сон чорніючий (Pulsatilla nigricans Stoerck.) – рідкісний європейський степовий
вид, занесений до Червоної книги України [85];

•

гіацинтик блідий (Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur) – рідкісний понтичний вид, північно-причорноморський ендемік, занесений до Червоного списку
Полтавської області [1, 24, 25, 77].

Отже, на території цього заказника збереглися степові екосистеми з багатим лучним різнотрав'ям та численними популяціями рідкісних степових рослин.
На території заказника представлений лучно-степовий фауністичний комплекс.
Лише у трофічному відношенні, особливо у міграційний період, територію заказника використовують і види деревно-чагарникового, прибережно-водного та синантропного фауністичних комплексів. Переважають птахи (близько 40 видів) під час весняної та осінньої
міграцій. У гніздовий період на території заказника виявлено 15 видів, серед них куріпка
сіра (Perdix perdix), перепілка (Coturnix coturnix), фазан звичайний (Phasianus colchicus),
посмітюха (Galerida cristata), жайворонок польовий (Alauda arvensis), плиска жовта
(Motacilla flava), щеврик польовий (Anthus campestris), трав’янка лучна (Saxicola rubetra),
трав’янка чорноголова (Saxicola torquata), кропив’янка сіра (Sylvia communis) тощо. Зустрічаються рідкісні хижі птахи, занесені до Червоної книги України [86]: лунь польовий
(Circus cyaneus), лунь лучний (Circus pygargus) та Червоного списку Полтавської області:
боривітер звичайний (Falco tinnunculus), кібчик (Falco vespertinus).
Серед ссавців ядро постійних мешканців заказника складають гризуни: полівка
східноєвропейська (лучна) (Microtus levis), миша-маленька (Micromys minutus), миша
польова (Apodemus agrarius), миша хатня (Mus musculus), сліпак звичайний (Spalax
microphtalmus) (Європейський Червоний список).

33

1. Загальна характеристика біорізноманіття району дослідження

З плазунів тут відмічені ящірка прудка (Lacerta agilis), із земноводних – ропуха зелена (Bufo viridis), жаба земляна (Pelobates fuscus) (Червоний список Полтавської області).

1.3.7. Ландшафтний заказник місцевого значення «Романиха»

Ландшафтний заказник місцевого значення «Романиха» (12,1 га) репрезентує степові екосистеми, що збереглися на схилах балки, забезпечує охорону флори і рослинності
цінних залишків природних степів. До заповідника увійшли лише схили балки. Природну
цінність цієї балки визначають розмаїття видового складу степової флори та значний відсоток проективного покриття травостою. В рослинному покриві домінують злаковорізнотравні рослинні угруповання. Злаки: тонконіг вузьколистий, кипець гребінчастий,
костриця валіська, пирій середній, куничник наземний. Різнотрав’я: холодок багатолистий, залізняк бульбастий, шавлія поникла, ш. степова, свербіжниця польова, лещиця волотиста, гадючник звичайний, підмаренник справжній, звіробій звичайний, материнка звичайна, дзвоники сибірські, конюшина альпійська, к. гірська, вероніка колосиста, чебрець
Маршаллів, деревій майже звичайний [14, 19].
На схилах південної експозиції зростають фрагменти чагарникових степів із домінуванням у чагарниковому ярусі зіноваті Ліндемана. Тут же у складі злаково-різнотравних
угруповань співдомінує астрагал шерстистоквітковий – рідкісна та лікарська рослина. Зрідка трапляється відкасник Біберштейна.
Центральну та східну частину днища балки займає болотна рослинність, у її складі
виділяються моноценози рогозу широколистого. Заболочені ділянки оточені заростями
хаменерію вузьколистого (іван-чаю).
Рідкісна фітобіота ландшафтного заказника «Романиха»:
•

астрагал шерстистоквітковий (Astragalus dasyanthus Pall.) рідкісний балканськопонтичний диз’юнективно-ареальний вид, занесений до Світового Червоного
списку, Європейського Червоного списку [67] та Червоної книги України [85];

•

оман високий (Inula helenium L.) – рідкісний західно-палеарктичний вид, регіонально рідкісний вид, занесений до Червоного списку Полтавської області. цінна лікарська рослина [1, 24, 25, 77].
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2.

РЕСУРСИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ
ЕКОМЕРЕЖІ

Розробка сучасної стратегії збереження та відновлення природних ресурсів у Полтавській області, як і в інших регіонах України, проводиться у відповідності до Закону
України «Про екологічну мережу України» [52] та Закону України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки»
[53].
Екомережа як єдина просторова система утворюється з метою поліпшення умов
для формування здорового довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу регіонів України, повноцінного збереження біологічного і ландшафтного різноманіття [15, 65,
82], місць оселення та зростання цінних і рідкісних видів рослинного і тваринного світу, їх
генетичного фонду, шляхів міграції тварин, та інших природних комплексів шляхом поєднання територій і об'єктів природно-заповідного фонду, а також територій, які мають
особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища [84].
Для території Полтавщини, враховуючи її густонаселеність та високий ступінь розораності поряд із низькою лісистістю, найефективнішим шляхом є охорона природного
довкілля на ландшафтному рівні [7, 8, 71]. Тому розбудова екомережі Всеєвропейського,
державного та регіонального рівнів, як ефективної форми інтеграції охорони природи і
раціонального використання її ресурсів, здійснюється за басейновим принципом, що забезпечить функціональне об'єднання природних територій у вигляді структурованого
комплексу [72, 73, 74].
Екологічна мережа включає наступні базові територіальні елементи:
1. Екокоридор – сполучна територія, як правило цілісна, що сполучає між собою
природні ядра і забезпечує обмін генофондом, міграції, підтримання екологічної рівноваги. Найефективніше функції екокоридорів виконують долини річок, уздовж яких дотепер
збереглися різноманітні ландшафти та найменш порушені природні (напівприродні) екосистеми.
2. Природне ядро, або біоцентр (із ключовими територіями) – вузловий елемент
екомережі – територія високої концентрації різних форм ландшафтного і біологічного різноманіття; найцінніші природні комплекси з якісно повноцінним складом біоти, що відіграють найважливішу роль у стабілізації природного середовища, у межах яких відбувається збереження генетичного, видового, екосистемного, ландшафтного різноманіття, середовищ існування організмів. Роль ключових територій виконують об'єкти природнозаповідного фонду.
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3. Буферна зона – захисний елемент – територія, що оточує екокоридор та природні
ядра і забезпечує їхній захист від зовнішніх впливів.
4. Відновлювальна територія — перспективний елемент – територія з деградованими природними елементами, які доцільно відновити для поновлення функційних зв'язків
екоко-ридору або біоцентру.
Теоретичні розробки щодо проектування та розбудови регіональної екомережі
(РЕМ) на території Полтавської області здійснюються протягом останнього десятиліття,
вони висвітлені в ряді монографій [17, 23, 48, 31] та наукових статей [7, 8, 2, 10, 3, 12, 4, 9,
13, 16, 18, 29, 40, 79). За результатами вивчення природних особливостей регіону, оцінки
стану екосистем, аналізу репрезентативності існуючої мережі ПЗФ області та розробки
шляхів її оптимізації були сформульовані основні положення концепції регіональної екологічної мережі, визначені ресурси, структура, етапи та перспективи створення регіональної екомережі у районах області, які викладені у Програмі розбудови регіональної екологічної мережі Полтавської області на період до 2015 р. та книзі «Регіональна екомережа
Полтавщини» [72].
До складових структурних елементів екомережі відносяться:
- території та об'єкти природно-заповідного фонду;
- землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони;
- землі лісового фонду, інші заліснені території (лісові смуги тощо);
- землі оздоровчого призначення з їх природними ресурсами;
- землі рекреаційного призначення;
- інші природні території (пасовища, піски, солончаки, відслонення та ін.), що мають ресурсну цінність.
Функціонуванню РЕМ значною мірою сприятиме розвинена гідрологічна мережа,
яку складають річки (головні з них – Ворскла, Сула, Псел та їхні численні притоки), болота, озера, штучні водойми. Уздовж долин головних річок зосереджені основні площі природної рослинності. Крім того, в заплавах річок спостерігається найвища концентрація
заказників загальнодержавного значення. Серед заповідних територій області роль ключових територій відіграють об'єкти охорони ландшафтів та біотопів – ландшафтні та гідрологічні заказники, регіональні ландшафтні парки, заповідні урочища, що розташовані в
заплавах річок. Це, передусім, об'єкти загальнодержавного значення, серед яких переважають заказники. У межах проектованих екокоридорів їх концентрація нерівномірна, тому для функціонування біоцентрів необхідно створити нові заповідні території – регіональні ландшафтні парки (РЛП) та ландшафтні заказники.
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Основні положення концепції формування регіональної екомережі Полтавщини
на сучасному етапі.
• Основою для розбудови регіональної екомережі є оптимізована природнозаповідна мережа Полтавської області, показник якої майже досягає середнього по Україні
(4,16 % – площа заповідних територій від загальної площі області).
• Екомережа Полтавської області є частиною екомережі природного регіону - Лівобережного Придніпров'я, що виявляється в органічному межуванні з основними структурними елементами РЕМ Лівобережного Придніпров'я: два національних - Дніпровський на
півдні та Галицько-Слобожанський лісостеповий у центральній частині, що були попередньо визначені для території України, три регіональних Ворсклянський, Псільський, Сулинський, 9 місцевих екокоридорів, уздовж яких визначені природні ядра (біоцентри), їх функціонування забезпечують ключові території (природно-заповідні об'єкти), та буферна зона.
У межах регіонального Сулинського екокоридору (довжина – 363 км, у тому числі
на Полтавщині - 213 км) виділяють чотири природних ядра, де важливу роль біоцентрів
відіграють заповідні об'єкти різних категорій (усього 26; табл. 2.1).

Таблиця 2.1 – Розподіл природно-заповідних об'єктів Сулинського
екокоридору
Природні ядра
Категорії ПЗФ

Лохвицьке

Заказники

1

ландшафтні

2

Лубенське

гідрологічні
проектований
лісові

ОржицькоСеменівське

Нижньосулинське

1

1

4

2

2
1

1

орнітологічні

1

ботанічні

1

Пам’ятки природи
ботанічні

1
2

комплексні

3
1

Заповідні урочища
Разом

2
6

7

9

4
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У межах Лохвицького району протяжність регіонального Сулинського екокоридору становить 100,1 км (понад 40% від загальної в області). Найпівнічнішим у Полтавській
області є Лохвицький біоцентр, різноманіття ландшафтів та біогеоценозів репрезентують
три ключові території: гідрологічні заказники «Середньосульський», «Артополот» та
ландшафтний «Христанівський» [17].
Місцеві екокоридори: малі річки Артополот (22,0 км), Сулиця (18,7 км), Бодаква
(32,1 км), Суха Лохвиця (43,5 км), Глинна (17,3 км), Лаптур (13,2 км), Крива (23,0 км),
майже всі мають ключові території.
Важливими захисними елементами буферної зони на правому березі р. Сула є широколистяні, вільхові, тополеві ліси, заплавні луки, болота, стариці, затоки, пасовища; на
лівому березі – болота, луки, пасовища.
Відповідно до Програми розбудови регіональної екомережі у Полтавській області у
період до 2015 р. у Лохвицькому районі необхідно провести такі заходи [17]:
1. Здійснити подальшу оптимізацію природно-заповідної мережі в напрямку збільшення площі заповідних територій до 6 (8) % від загальної площі району за
рахунок максимального заповідання територій уздовж долин (заплав) р.р. Сула,
Артополот [63] та інших малих річок, насамперед розширення площі гідрологічного заказника «Середньосульський» (по долині р. Сула до межі із Сумською
областю).
2. Визначити ширину буферної зони вздовж регіонального Сулинського та місцевих екокоридорів, обстежити та скласти перелік її елементів із зазначенням землевласників або землекористувачів.
3. Провести оцінку стану земельних, водних, лісових ресурсів, природних екосистем буферної зони та визначити наявність відновлювальних територій.
4. Розробити заходи щодо усунення шкідливого виливу на долини річок району
промислових, побутових об'єктів.
5. Скласти картосхему структури локальної екомережі Лохвицького району та затвердити її, погодивши із землевласниками та землекористувачами всіх районів
області.
Відповідно до загальної структури екомережі Лівобережного Придніпров'я верхній
біоцентр (Середньосульський), розташований у середній течії р. Сула, включає заболочену заплаву річки з різноманітними лісовими, лучними, болотними, водними екосистемами, які нині охороняються у ключових територіях – гідрологічних заказниках загальнодержавного

значення

«Середньосульський»

(Полтавська

область),

«Андріяшівсько-

Гудимівський» та «Біловодський» (Сумська область).
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Серед пріоритетних критеріїв створення НПП «Верхньосульський» є високі показники ландшафтної, ботанічної, зоологічної, ресурсної, рекреаційної цінностей, а також,
такі показники та аргументи:
•

наявність в долинах р. Сула та її приток кількох гідрологічних та ботанічних заказників, кількох ландшафтних, одного зоологічного, одного геологічного, багатьох пам'яток природи, урочищ природно-заповідного фонду та лісових масивів уздовж берегів р. Сула, що сприяють збереженню біотичного різноманіття;

•

необхідність збереження рідкісних видів флори і фауни, що занесені до Червоної книги України, міжнародних угод і конвенцій, а також типових екосистем
заплави р. Сула для відродження популяцій тварин водно-болотного комплексу
(журавля сірого, чаплі сірої, білої, рудої та ін.);

•

збільшення площі природно-заповідних територій до 15 % для збалансованого
існування довкілля;

•

зменшення

негативного

впливу

нафтогазоносних

свердловин,

геолого-

розвідувальних робіт, забруднення території;
•

розширення туристичної мережі краю на території державного історикокультурного заповідника «Посулля»;

•

посилення ефективності еколого-просвітницької та природоохоронної пропаганди з використанням сучасних технологій (розробка маршрутів екостежин, проведення тематичних семінарів, видання буклетів тощо). Серед перспективних
заходів розвитку природно-заповідного фонду Лохвицького району нами обґрунтовано розширення гідрологічного заказника «Середньосульський» до межі із
Сумською областю. У перспективі його територія має бути приєднана до НПП
«Верхньосульський», оскільки це єдиний природний масив, який є еталоном
ландшафтного і біотичного різноманіття заплави р. Сула, тому має вагому природоохоронну, наукову, рекреаційну, культурно-освітню, оздоровчу, історикокультурну та естетичну цінність [69].
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Висновки

ВИСНОВКИ
1.

Рослинний покрив району дуже трансформований. Ступінь антропогенного впливу
на природні ландшафти характеризується такими показниками: рівень розораності
земель – 60,72 %; рівень сільськогосподарської освоєності території – 78,72 %; лісистість – 9,7 %.

2.

Зональні типи рослинності – широколистяні ліси та лучні степи представлені лише
фрагментарно на територіях природно-заповідного фонду.

3.

Краще збереглися заплавні комплекси: водно-болотні та прибережні біогеоценози в
долинах р. Сула та р. Артополот. Лучна рослинність часто деградована.

4.

Флора вищих судинних рослин Лохвицького району нараховує понад 900 видів, третина з них має обмежене поширення.

5.

У природних екосистемах району виявлено 29 видів рідкісних рослин серед них 8
видів, занесених до Червоної книги України, по одному – до Світового Червоного
списку та Європейського Червоного списку, 21 вид є регіонально рідкісним, охороняється в межах Полтавської області.

6.

У сучасному рослинному покриві району дослідження виявлено 6 рідкісних угруповань, занесених до Зеленої книги України (зокрема, лісові – грабово-дубові, степові
– ковили волосистої, водні – латаття білого, сніжно-білого, глечиків жовтих, сальвінії плаваючої).

7.

У складі фауністичних комплексів наземних хребетних територій об’єктів природнозаповідного фонду, що розташовані в межах гірничого відводу, представлено понад
70 рідкісних видів, серед яких 6 видів занесені до Європейського Червоного списку,
33 види – до Червоної книги України, 26 видів – до Червоного списку Сумської області.

8.

Особливе созологічне значення мають два заказники загальнодержавного значення –
«Середньосульський» гідрологічний і «Христанівський» ландшафтний та чотири заказники місцевого значення різні за призначенням.

9.

В межах Свиридівського родовища розташовані території гідрологічного заказника
загальнодержавного значення «Середньосульський», ландшафтного заказника місцевого значення «Панський маєток» та лісового заказника «Урочище Крупське».

10.

На території району пролягає Сулинський екокоридор – важлива складова частина
регіональної екомережі Полтавщини. У межах Лохвицького району протяжність ре-
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гіонального Сулинського екокоридору становить 100,1 км (понад 40 % від загальної
довжини в області.
11.

Різноманіття ландшафтів, біогеоценозів, рослинного і тваринного світу в межах Лохвицького біоцентру Сулинського екокоридору репрезентують три ключові території: гідрологічні заказники «Середньосульський» та «Артополот» і ландшафтний заказник «Христанівський».

41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.

Байрак О. М. Конспект флори Лівобережного Придніпров'я. Судинні рослини. —
Полтава; Верстка, 1997. — 164 с.

2.

Байрак О.М. Етапи створення регіональної екологічної мережі Полтавської області
// екологічні проблеми довкілля та шляхи їх вирішення: Збірник наукових праць
Міжн. наук-практ. конф. – Полтава, 2002а. – С. 10-11.

3.

Байрак О.М. Концепція регіональної екомережі // Соціально-економічний розвиток
України на початку ХХІ століття: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної
конференції. – Полтава, 2006а. – С.16-18.

4.

Байрак О.М. Концепція регіональної екомережі // Соціально-економічний розвиток
України на початку ХХІ ст.: М-ли Міжн. наук-практ. семінару. Полтава, 2006г. – С.
16-18.

5.

Байрак О.М. Основні напрямки антропогенних змін степового різноманіття Лівобережного Придніпров’я // Захист довкілля від антропогенного навантаження. –
2002б. – Випуск 6 (8). – Харків-Кременчук. – С. 87-92.

6.

Байрак О.М. Оцінка ботанічної цінності природо-заповідних територій Лівобережного Придніпров’я // Заповідна справа в Україні. – 1999а. – Випуск 5 (1). – С. 13-20.

7.

Байрак О.М. Принципи, ресурси та шляхи створення екологічної мережі Лівобережного Придніпров’я // Вісник проблем екології і медицини. – Полтава, 1999б. –
№15. – С. 2–9.

8.

Байрак О.М. Принципи, ресурси та шляхи створення екологічної мережі Лівобережного Придніпров’я // Вісник проблем екології і медицини. – Полтава, 1999в. –
№15. – С. 2–9.

9.

Байрак О.М. Розробка «Програми розбудови регіональної екологічної мережі Полтавської області на період до 2015 року» // Світ довкілля: Кременчуцький міський
екологічний бюлетень. – №11. – Полтава: Верстка, 2008а. – С. 7–12.

10.

Байрак О.М. Роль існуючих та перспективних заповідних територій у формуванні
екологічної мережі Полтавської області // Захист довкілля від антропогенного навантаження. – 2002в. – Випуск 7 (9). – Харків-Кременчук. – С. 42-46.

11.

Байрак О.М. Синантропізація зональних ценофлор Лівобережного Придніпров’я //
Синантропізація рослинного покриву України (м. Переяслав-Хмельницький, 2728 квітня 2006). – Тези наукових доповідей. – Київ, Переяслав-Хмельницький,
2006в. – С. 10-12.
42

12.

Байрак О.М. Стан проектування та реалізації концепції екомережі на Полтавщині //
Природоохронний рух на Полтавщині: М-ли Всеукр. наук-практ. конф. – Полтава:
Верстка, 2006б. – С. 89–92.

13.

Байрак О.М. Сучасний стан та перспективи розбудови регіональної екомережі Полтавської області // Збірник наукових праць Полтавського педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Серія «Екологія. Біологічні науки». – Випуск 7 (63).
Полтава, 2008б. – С. 99-108.

14.

Байрак О.М. Фіторізноманітність степів Полтавщини та стан їх збереження в регіональній екомережі // Й.К. Пачоський та сучасна ботаніка; Матеріали науковопрактичної конференції. – Херсон, 2004. – С. 77-80.

15.

Байрак О.М. Шляхи збереження ландшафтного та біорізноманіття Полтавщини //
До чистих джерел Пирятинського краю. М-ли екол. наук.-практ. конф., прсв. 145річчю від дня народ. В.І. Вернадського (16 травня 2008 р, с. Березова Рудка). –
Полтава: Полтавський літератор, 2008в. – С.29-34.

16.

Байрак О.М., Голік Ю.С. Регіональна екологічна мережа Полтавської області: ресурси, досвід, перспективи. Буклет. – Полтава: Верстка, 2007. 12 с.

17.

Байрак О.М., Заболотна Т.І., Слюсар М.В. Заповідними стежинами Лохвицького
граю. – Полтава: Дивосвіт, 2012. – Вид. 2-е. – 184 с.

18.

Байрак О.М., Іващенко О. Стан охорони фіто різноманітності пониззя р. Сула /
Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 2004. – С. 219-221.

19.

Байрак О.М., Коротченко І.А. Флористична і ценотична характеристика степів
Полтавщини // Укр. ботан. журн. – 1996. – Т. 53, № 5. – С. 554-557.

20.

Байрак О.М., Криворучко Т.В. Еколого-ценотичні особливості рідкісних ефемероїдів Полтавщини // Вісник Полтавського педінституту. Збірник наукових праць. –
Серія «Екологія. Біологічні науки». – Випуск 4 (37).– Полтава, 2004. С. 174-180.

21.

Байрак О.М., Криворучко Т.В. Особливості поширення рідкісних ефемероїдів на
території Полтавської області та стан їхньої охорони // Наукові основи збереження
біотичної різноманітності. Тематичний збірник Інституту екології Карпат НАНУ.
Львів; «Ліга Прас», 2003. – С. 14-20.

22.

Байрак О.М., Криворучко Т.В. Перспективи збереження степових фітосистем Полтавщини // Еколого-економічні, правові та соціальні аспекти охорони навколишнього середовища: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. –
Полтава: Інститут бізнесу, 2007. – С. 22-24.
43

23.

Байрак О.М., Проскурня М.І., Стецюк Н.О. та ін. Еталони природи Полтавщини.
Розповіді про заповідні території. – Полтава: Верстка, 2003. – 212 с.

24.

Байрак О.М., Стецюк Н.О. Атлас рідкісних в зникаючих рослин Полтавщини. –
Полтава: Верстка, 2005. – 248 с.

25.

Байрак О.М., Стецюк Н.О. Конспект флори Полтавщини. Вищі судинні рослини.
Наукове видання. – Полтав: Верстка, 2008. – 196 с.

26.

Байрак О.М., Стецюк Н.О. Охорона деяких рідкісних лікарських рослин Полтавщини природно-заповідної мережі // Проблеми лікарського рослинництва: Матеріали науково-практичної конференції з нагоди 80-річчя Інституту лікарських рослин
УААН. – Полтава, 1996. – С. 4-6.

27.

Байрак О.М., Стецюк Н.О., Коротченко І.А. Флора і рослинність степів Полтавщини та їх охорона // Наукові записки Полтавського педінституту. Серія природнича
(До 80-річчя Полтавського педінституту). – Полтава, 1995. – С.33-37.

28.

Байрак О.М., Стецюк Н.О., Криворучко Т.В., Грицай І.А. Історія створення ботанічних та ландшафтних заказників у Полтавській області // Природоохоронний рух
Полтавщини: Матеріали науково-практичної конференції. – Полтава: Полтава: Верстка, 2006. – . 48-55.

29.

Байрак О.М., Стецюк Н.О., Слюсар М.В., Криворучко Т.В., Грицай І.А. Розробка
проекту екологічної мережі Лівобережного Придніпров’я. – 2007. – 135 с. Деп. В
Укр.ЕНП №020U002629.

30.

Байрак О.М., Хіміч Н.П. Стан охорони лікарських рослин в природно-заповідній
мережі Полтавської області // Ресурствознавство, колекціонування і охорона біорізноманітності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференціх. – Полтава, 2002. – С. 241-245.

31.

Байрак О.М., Шевель І.М., Грицай І.А., Криворучко Т.В., Нечитайло В.І. Ботанічний заказник «Драбинівка». – Полтава: Верстка, 2006. – 172 с.

32.

Балабай В.І. Рідкісні та зникаючі рослини в гербарії краєзнавчого музею; Матеріали ювілейної наукової конференції – Історія музею. Питання експозиційної роботи.
– Ч. І. – Полтава, 1992. – С. 115-118.

33.

Балашев Л.С., Сипайлова Л.М., Соломаха В.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Типология
лугов Украины и их рациональное использование. – Киев: Наук. думка, 1988 – 240
с.

44

34.

Балашов Л.С. Синантропні зміни лучної рослинності // Синантропізація рослинного покриву України (м. Переяслав-Хмельницький, 27-28 квітня 2006). – Тези наукових доповідей. – Київ, Переяслав-Хмельницький, 2006. – С. 10-12.

35.

Балашов Л.С., Соломаха В.А. Класифікація екосистем заплавних лук України //
Укр. фітоценологічний збірник. – Серія С. Фітоекологія. – 2005. – Випуск 23. – С.
107-113.

36.

Белосельская Г.А. Южная лесостепная область Полтавской равнины. — В кн.: Физико-географическое районирование Украинской ССР. – Киев, 1998. – С. 330–339.

37.

Білик Г.І. Рослинність засолених ґрунтів України, її розвиток, використання та поліпшення. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1963. – 297 с.

38.

В гаю заграли проліски / за редакцією О.М. Байрак. – 2-е доповнене видання. –
Полтава: Верстка, 2001. – 100 с.

39.

Вінніченко Т.С. Рослини України під охороною Бернської конвенції. – Київ, 2006. –
158 с.

40.

Водойми України – каркас національної екомережі. – Укладачі тексту: О. Байрак,
К. Полянська, Буклет, 2013. – 46 с.

41.

Геоботанічне районування Української РСР. – Київ: Наукова думка, 1977. – 301 с.

42.

Григора І.М., Соломаха В.А. Рослинність України (еколого-ценотичний, флористичний та географічний нарис). – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – 452 с.

43.

Грицай І.А. Особливості географічного поширення Scilla bifolia L. і Scilla sibirica
Haw. (Hyacintthaceae) // Збірник наукових праць Полтавського педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Серія «Екологія. Біологічні науки». – Випуск 5
(63). Полтава, 2008. – С. 26-33.

44.

Грицай І.А. Особливості поширення та стан охорони проліски дволистої на Полтавщині // Природоохоронний рух на Полтавщині. Сучасні проблеми екології: ІІІ міжвузівська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. Житомир, 2006. –
С. 49-51.

45.

Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д., Сулима К.К. До орнітофауни середньої течії Сули // Беркут. – 2004. – Т. 13. – Вип. 1. – С. 23-25.

46.

Дідух Я.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Геоботанічне районування України та суміжних
територій // Укр. ботан. журн., 2003. – Т. 60, №1. – С. 6–17.

45

47.

Дубовик О. Н., Клоков М.В., Краснова А.Н. Флористические историкогеографические районы степной и лесостепной Украины // Ботан. журн., 1975. –
Т. 60, № 8. – С.1092–1107.

48.

Екологічний атлас Полтавщини / за ред. Ю.С. Голіка, В.А. Барановського, О.Е. Ілляш. – Серія «Екологічна бібліотека Полтавщини». – Полтава: Полтавський літератор, 2007. – 128 с.

49.

Жуков С.П. О некоторых аспектах синантропизации растительности в связи с процессами ее формирования на отвалах юго-востока Украины // Синантропізація рослинного покриву України (м. Переяслав-Хмельницький, 27-28 квітня 2006). – Тези
наукових доповідей. – Київ, Переяслав-Хмельницький, 2006. – С. 10-12.

50.

Заболотна Т. Гідрологічний заказник «Артополот». – Газета «Зоря». – 4 серпня
2004 р.

51.

Заболотна Т. Ландшафтний заказник «Христанівський». – Газета «Зоря». – 25 серпня 2004 р.

52.

Закон України «Про екологічну мережу України» //Відомості ВРУ, 2004. – №45. –
С. 502.

53.

Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки» № 1989-III, 21.09.2000 р. // Відомості
ВРУ, 2000. – №47. – С. 954–977.

54.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» – Київ,
25.06.91р., №1264-12.

55.

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» // Відомості ВРУ, 1992. –
№34. – С. 1130-1167.

56.

Зелена книга України /під загальною редакцією члена-кореспондента НАН України
Я.П. Дідуха – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.

57.

Земельний кодекс України. №2768-ІІІ від 25.10.2001.

58.

Івашин Д.С., Самородов В.М., Буйдін В.В. та інші. Щоб росли горицвіти (розповіді
про рідкісні рослини та тварини Полтавщини). Полтава, 1999. – 70 с.

59.

Іллічевський С.О. Цілинні степи Полтавщини та їх охорона // Вісник природознавства, 1929. – № 1-2 – 58-60.

60.

Клеопов Ю. Д. Анализ флоры широколиственных лесов европейской части СССР /
отв. ред Доброчаева Д.Н. – Киев: Наукова думка, 1990. 352 с.

46

61.

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення. – Вашингтон, 1973. Бонн, 1979.

62.

Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в
Європі (Берн, 1979 рік). Київ: Мінекобезпеки України, 1998. – 76 с.

63.

Корнус А. Проектований ланшафтний парк «Середньосульський» // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Сер. Географія. – 2006. – Випуск 294. – С. 33-41.

64.

Криворучко Т.В. Ефемероїди Полтавської област та стан їхньої охорони / Проблеми відтворення та охорони біорізоманіття України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 2004. – С. 157-159.

65.

Мовчан Я.І. Екомережа України: обґрунтування структури та шляхів утілення/
Конвенція про біологічне розмаїття: громадська обізнаність і участь. – Київ: Стилос, 1997. – 50 с.

66.

Мосякін С.Л. Інвазйіні неаборигенні види як глобальна загроза й завдання національної стратегії та інтеграції України у світові програми // Синантропізація рослинного покриву України (м. Переяслав-Хмельницький, 27-28 квітня 2006). – Тези наукових доповідей. – Київ, Переяслав-Хмельницький, 2006. – С. 144-146.

67.

Мосякін С.Л. Рослини України у Світовому Червоному списку // Укр. ботан. журн.,
1999. – Т. 56, № 1. – С. 79-88.

68.

Положення про державний моніторинг навколишнього природного середовища.
Затверджено пост. КМ України № 785 від 23.09.93 р.

69.

Природоохоронний рух Полтавщини: Матеріали науково-практичної конференції.
– Полтава: Полтава: Верстка, 2006. – 132 с.

70.

Про надра: Кодекс України. – Київ, 31.08.94., №132/94-ВР

71.

Програма розбудови регіональної екологічної мережі Полтавської області на період
до 2015 року / за ред. О.М.Байрак. – Полтава: Верстка, 2009.

72.

Регіональна екомережа Полтавщини / Під загальною редакцією О.М. Байрак. –
Полтава: Верстка, 2010. – 214 с.

73.

Розбудова екомережі України (Науковий редактор: Ю.Р.Шеляг-Сосонко). - Київ:
Техпринт, 1999. - 127 с.

74.

Розбудова екомережі України / За ред. Ю.Р.Шеляг-Сосонко. – К.:Програма розвитку ООН. Проек “Екомережі”, 1999. – 127 с.

75.

Синантропізація рослинного покриву України (м. Переяслав-Хмельницький, 27-28
квітня 2006). – Тези доповідей. – Київ, Переяслав-Хмельницький, 2006. – 240 с.
47

76.

Соломаха В.А., Малієнко А.М., Мовчан Я.І. та ін. Збереження біорізноманіття у
зв’язку із сільськогосподарською діяльністю. – Київ: ЦУЛ, 2005. – 120 с.

77.

Список рідкісних видів рослин Полтавської області. Постанова 16 сесії Полтавської
обласної Ради народних депутатів від 23.03.2005 р.

78.

Старовойтова М.Ю. Природно-заповідний фонд долини річки Сули у контексті регіональної екомережі. – Матеріали ХІІ з’їзду Українського ботанічного товариства
(19–23 вересня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 232.

79.

Стецюк Н.О. Збереження бореальних фітосистем у регіональній екологічній мережі
(Полтавська область) // Збірник наукових праць Полтавського педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Серія «Екологія. Біологічні науки». – Випуск 5
(63). Полтава, 2008. – С. 26-33.

80.

Стецюк Н.О. Ліси Полтавщини: поширення, фітоценотичні особливості та проблеми збереження // пройшов вже час рубати, прийшла пора ліси садить: Матеріали
екологічної науково-практичної конференції (Пирятин, 22 травня 2009 року). Полтава: Полтавський літератор), 2009. – С. 29-33.

81.

Стецюк Н.О., Захарченко В.В. Перспективи створення ландшафтного заказника
Христанівський у Лохвицькому районі // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України у світлі вчення про ноосферу Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Полтава: ПДПУ, 2009. – С.191-193.

82.

Фаріон Ю.М., Чехній В.М. Ландшафтознавчі аспекти створення екомережі України
// Укр. геогр. журн., 2004. –№ 3. – 36-43.

83.

Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Птахи фауни України: польовий визначник. – Київ,
2002. – 416с.

84.

Формування регіональних схем екомережі (методичні рекомендації) / за ред. Шеляг-Сосонка Ю.Р. – К.:Фітосоціоцентр, 2004. – 71 с.

85.

Червона книга України. Рослинний світ/ за ред. Я.П. Дідуха — К.: Глобалконсалтинг, 2009.– 900. – 600 с.

86.

Червона книга України. Тваринний світ /за ред. І.А.Акімова – К.: Глобалконсалтинг, 2009.– 600 с.

87.

Чорна Г.А. Рослини наших водойм (Атлас-довідник). Київ: Фітосоціоцентр, 2001. –
134 с.

88.

Чорна Г.А. Рослинність водойм і боліт Лісостепу України. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. – 304 с.
48

89.

Чорна Г.А. Флора водойм і боліт Лісостепу України. Судинні рослини. Київ: Фітосоціоцентр, 2006. – 184 с.

90.

Шеляг-Сосонко Ю.Р., Осычнюк В.В., Андриенко Т.Л. География растительного
покрова Украины. – Киев: Наук. думка, 1980. – 288 с.

91.

Щербак Н.Н. Зоогеографическое районирование Украинской ССР // Вестн. зоол.–
1998. –№3.– С.22-31.

92.

http://www.eco-poltava.gov.ua – офіційний веб-сайт Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в Полтавській області.

49

ДОДАТКИ

50

Додаток 1
Рідкісні види наземних хребетних, що зустрічаються на територіях природно-заповідного фонду у межах гірничих відводів Свиридівського і Мехедівсько-Голотовщинського родовищ
Види, що занесені до Європейського Червоного списку:
Орлан-білохвіст – Haliaeetus albicilla L.
Деркач – Crex crex L.
Сліпак звичайний – Spalax microphtalmus Guld.
Вухань звичайний – Plecotus auritus L.
Видра річкова – Lutra lutra L.
Вовк – Canis lupus L.
Види, що занесені до Червоної книги України (2009):
Лелека чорний – Ciconia nigra L.
Гуска мала (гуска білолоба мала) – Anser erythropus L.
Гоголь – Bucephala clangula L.
Крех середній (Крех довгоносий) – Mergus serrator L.
Нерозень – Anas strepera L.
Скопа – Pandion haliaetus L.
Шуліка чорний – Milvus migrans Bodd.
Лунь польовий – Circus cyaneus L.
Лунь лучний – Circus pygargus L.
Змієїд – Circaetus gallicus Gm.
Підорлик великий – Aquila clanga Pall.
Підорлик малий – Aquila pomarina C.L. Brehm
Орлан-білохвіст – Heliaeetus albicilla L.
Журавель сірий – Grus grus L.
Кулик-довгоніг (Ходуличник) – Himantopus himantopus L.
Коловодник ставковий (Поручайник) – Tringa stagnatilis Bechst.
Баранець великий (дупель) – Gallinago media Lath.
Кульон великий (Кроншнеп великий ) – Numenius arguata L.
Голуб-синяк – Columba oenas L.
Д1- 1

Сова болотяна – Asio flammeus Pontopp.
Сиворакша – Сoracias garrulus L.
Сорокопуд сірий – Lanius excubitor L.
Нічниця вусата – Myotis mystacinus Kuhl
Нічниця водяна – Myotis daubentoni Kuhl
Вухань звичайний – Plecotus auritus L.
Вечірница руда – Nyctalus noctula Schreb.
Нетопир-карлик – Pipistrellus pygmaeus Leach
Лилик двоколірний – Vespertilio murinus L.
Кажан пізній – Eptesicus serotinus Schreb.
Хом’як звичайний – Cricetus cricetus L/
Хом’ячок сірий – Cricetulus migratorius Pall.
Горностай – Mustela erminea L.
Видра річкова – Lutra lutra L.
Види, що занесені до Червоного списку Полтавської області:
Жаба земляна – Pelobates fuscus
Веретільниця ламка – Anguis fragilis
Гадюка звичайна – Vipera berus
Пірникоза мала – Podiceps ruficollis Pall.
Чепура велика – Egretta alba L.
Лебідь-шипун – Cygnus olor Gm.
Шилохвіст – Anas acuta
Широконіска – Anas clypeata
Чернь чубата – Aythya fuligula
Осоїд – Pernis apivorus L.
Кібчик – Falco vespertinus L.
Боривітер звичайний – Falco tinnunculus L.
Куріпка сіра – Perdix perdix L.
Брижач – Philomachus pugnax
Слуква – Scolopax rusticola L.
Грицик великий – Limosa limosa L.
Щеврик польовий – Anthus campestris
Волове очко звичайне – Troglodytes troglodytes
Вівчарик весняний – Phylloscopus trochilus
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Мухоловка мала – Ficedula (Siphia) parva
Кам’янка лиса – Oenanthe pleschanka
Дрізд білобровий – Turdus iliacus
Просянка – Emberiza calandra
Чечевиця – Carpodacus erythrinus
Бобер річковий – Castor fiber L.
Вовчок лісовий – Dryomys nitedula
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