ЗМІСТ
1.

ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2015 РОКУ .......................5
1.1. ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ........................................................ 5
1.2. ОХОРОННІ КАТЕГОРІЇ РІДКІСНИХ ВИДІВ........................................................................... 7

2.

РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ ДЕЯКИХ ТЕРИТОРІЙ У РАЙОНІ
ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА РПКЛ ......................................9
2.1. СЕРЕДНЬОСУЛЬСЬКИЙ ГІДРОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО
ЗНАЧЕННЯ ........................................................................................................................ 9
2.1.1. Рослинність ...................................................................................................................9
2.1.2. Тваринний світ............................................................................................................11

2.2. УРОЧИЩЕ КРУПСЬКЕ – ЛІСОВИЙ ЗАКАЗНИК МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ............................. 13
2.2.1. Рослинність .................................................................................................................13
2.2.2. Тваринний світ............................................................................................................23

2.3. ПАНСЬКИЙ МАЄТОК – ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ................... 24
2.3.1. Рослинність .................................................................................................................24
2.3.2. Тваринний світ............................................................................................................28

2.4. ЛІС БІЛЯ СВЕРДЛОВИНИ 52 ............................................................................................ 28
2.4.1. Рослинність .................................................................................................................28
2.4.2. Тваринний світ............................................................................................................34

2.5. БАЛКА НИЖЧЕ ТЗСУ ..................................................................................................... 35
2.5.1. Рослинність .................................................................................................................35
2.5.2. Тваринний світ............................................................................................................45

2.6. БАЛКА СТІНКА ............................................................................................................... 46
2.6.1. Рослинність .................................................................................................................46
2.6.2. Тваринний світ............................................................................................................49

2.7. ГРОМОВЕ ОЗЕРО (ВЕРХНЯ ЧАСТИНА) ............................................................................. 50
2.7.1. Рослинність .................................................................................................................50
2.7.2. Тваринний світ............................................................................................................55

2.8. УРОЧИЩЕ «МОСТИЩЕ» ................................................................................................. 57
2.8.1. Рослинність .................................................................................................................57
2.8.2. Тваринний світ............................................................................................................58

2.9. СХИЛИ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ СУХОЇ ЛОХВИЦІ ......................................................................... 59
2.9.1. Рослинність .................................................................................................................59
2.9.2. Тваринний світ............................................................................................................63

2.10. ШИРОКОЛИСТЯНИЙ ЛІС НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ Р. СУХА ЛОХВИЦЯ .................................... 64
2.10.1. Рослинність .................................................................................................................64
2.10.2. Тваринний світ............................................................................................................66

ВИСНОВКИ................................................................................................................................67
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...............................................................................69

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ
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1. ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2015 РОКУ
1.1. Об’єкти та методика проведення досліджень
У квітні-червні 2015 року були здійснені польові дослідження біорізноманіття
окремих територій у районі Мехедівсько-Голотовщинського та Свиридівського родовищ
Представництва РПКЛ у відповідності до програми моніторингу біорізноманіття та програми комплексного екологічного моніторингу на території діяльності Представництва
«Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» [11, 12]. Обстеження проводилося на територіях
природно-заповідного фонду (ПЗФ) – заказниках місцевого і загальнодержавного значення, що знаходяться в межах гірничих відводів або межують з ними, а також на ділянках,
де збереглися природні біогеоценози на різних елементах ландшафту (рис. 1.1).
Таблиця 1.1 – Перелік досліджених територій
Назва території

Коди (карта та БД)

В межах ПЗФ
Гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Середньосульський»

SS-1 – SS-4

Лісовий заказник місцевого значення
«Урочище Крупське»

KR-1 – KR-3

Ландшафтний заказник місцевого значення «Панський маєток»

PM-1 – PM-3

Інші природні ділянки
Урочище Громове Озеро
Балка на південь від ТЗСУ

GO-1
TZSU-1, TZSU-2

Лісовий масив лівобережжя р. Суха Лохвиця між селами Яхники і Безсали

SL-5, SL-6

Схили лівобережжя р. Суха Лохвиця біля
с. Безсали

SL-2, SL-3, SL-4

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

W52

Балка Стінка

BS-1

Урочище Мостище

MO-1, MO-2
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Рисунок 1.1 – Розміщення ділянок дослідження біорізноманіття на території діяльності Представництва РПКЛ
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Ботанічні дослідження здійснювалися за загальноприйнятими у фітоценології методиками: виявлялися найпоширеніші рослинні угруповання, їх домінанти та співдомінанти, складалися флористичні списки, реєструвалися рідкісні та зникаючі види вищих судинних рослин, а також лікарські, декоративні та інші корисні рослини.
Фауністичні дослідження здійснювалися за загальноприйнятими у зоології методиками: вивчався видовий склад фауністичних комплексів, складалися фауністичні списки,
реєструвалися рідкісні та зникаючі види хребетних тварин [10].

1.2. Охоронні категорії рідкісних видів
Після виходу в світ трьох видань Червоної книги України продовжується вивчення
біорізноманіття країни, у тому числі і фіторізноманіття. Майже одночасно із появою першого видання «Червоної книги» (1980) почали з’являтися регіональні списки рідкісних
видів рослин тварин різних областей України [6].
Охорона та відновлення видів тварин і рослин, занесених до Переліків, забезпечується шляхом:
•

визначення відповідної категорії видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення;

•

проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом популяцій та
необхідних наукових досліджень з метою розробки наукових основ їх охорони
та відтворення;

•

проведення широкої виховної роботи серед населення.

У залежності від стану та ступеня загрози для популяції видів тварин чи рослин,
занесених до Переліків, вони поділяються на такі категорії:
•

зниклі (0): види, про які після неодноразових пошуків, проведених у типових
місцевостях або в інших відомих та можливих місцях поширення, відсутня
будь-яка інформація про їх існування у дикій природі;

•

зникаючі (І): види, які знаходяться під загрозою зникнення, збереження яких є
малоймовірним, якщо продовжиться згубна дія факторів, які впливають на їх
стан;

•

вразливі (II): види, які в найближчому майбутньому можуть бути віднесені до
категорії "зникаючих", якщо продовжиться дія факторів, що впливають на їх
стан;
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•

рідкісні (III): види, популяції яких невеликі, які у даний час не відносяться до
категорії "зникаючих" чи "вразливих", хоча їм загрожує небезпека;

•

невизначені (IV): види, про які відомо, що вони відносяться до категорії "зникаючих", "вразливих" чи "рідкісних", однак, достовірна інформація, яка б дозволяла визначити, до якої із зазначених категорій вони відносяться, – відсутня;

•

недостатньо відомі (V): види, які можна було б віднести до однієї з вищеперерахованих категорій, однак, у зв’язку з відсутністю повної достовірної інформації питання залишається невизначеним;

•

відновлені (VI): види, популяції яких завдяки вжитим заходам щодо їх охорони
не викликають стурбованості, однак не підлягають використанню і вимагають
постійного контролю.
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2. РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ ДЕЯКИХ ТЕРИТОРІЙ У РАЙОНІ
ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА РПКЛ
2.1. Середньосульський гідрологічний заказник загальнодержавного
значення
2.1.1. Рослинність

Дослідження 8 квітня 2015 року.
Поширені вільхові та вербово-вільхові угруповання. Квітують чагарникові види верби, вільха клейка, верба біла, в. тритичинкова ще не квітували. Фітодетрит крутосхилів
правого берега та заплави р. Сула напередодні було випалено.
т.с. SS-1. Заплава р. Сула із її затокою. Територія порівняно з минулим роком
більш обводнена, швидка течія заливу р. Сула розмила вхід на дамбу, тому не вдалось обстежити рослинність заплави, віддалену від її притерасної частини. Виявлені вигорілі
угруповання: осоки побережної (Carex riparia Curt.) (рис. 2.1) геранієво-осокові, пирію
повзучого, очерету звичайного, бульбокомишу скупченого, кропиви дводомної, зніту рожевого, гадючника в’язолистого. Поширені синантропні види: морква дика, лопух справжній, бугила лісова, амброзія полинолиста тощо.

Рисунок 2.1 – Вигорілі угруповання осоки побережної (Carex riparia Curt.)

т.с. SS-2. На схилі до заплави зростає куртина терену колючого. В притерасній частині заплави зростає ряд верби білої з численною омелою білою в її кроні. У воді зроста9
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ють вербово-вільхові угруповання з чагарниковими видами верби, обвиті пагонами хмелю
звичайного, осоки побережної, рогозу широколистого, очерету звичайного. У товщі води
поширена ряска мала. На підвищених елементах рельєфу трапляються угруповання кропиви дводомної, підмаренниково-кропивові з підмаренником чіпким. Невеликими групами зростають чистотіл великий, жовтець повзучий, дудник лісовий. Виявлена синузія квітучої пшінки весняної.
т.с. SS-3. Сухі решки рослин на крутосхилі та в заплаві випалені. В заплаві домінують угруповання вільхи клейкої з чагарниковими вербами, подекуди бузиною чорною,
смородиною чорною. Серед травостою представлені угруповання калюжницево-осокові з
калюжницею болотною (Caltha palustris L.) [1, 7] у фенофазі бутонізації (рис. 2.2), м’яти
водяної, кропиви жабрієлистої, підмаренника чіпкого, вербозілля лучного, гадючника
в’язолистого. Біля основи стовбурів деяких дерев вільхи клейкої зростає папороть із бореальним типом ареалу – теліптерис болотний, наявні лише минулорічні листки, цього року
повна вегетація теліптерису ще не розпочалася.

Рисунок 2.2 – Калюжницево-осокове угруповання з калюжницею
болотною (Caltha palustris L.)
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2.1.2. Тваринний світ

Дослідження 8 квітня 2015 року.
На заплавних озерах біля с. Яшники у складі орнітофауни зареєстровані: чапля сіра
(Ardea cinerea), чепура велика (Egretta alba) (Червоний список Полтавської області), лунь
очеретяний (Circus aeruginosus), курочка водяна (Gallinula chloropus), лиска (Fulica atra)
(рис. 2.3), крижень (Anas platyrhynchos) (рис. 2.4).
На лучних ділянках живиться значна кількість свиней диких (Sus scrofa).
т.с. SS-3. На ділянці заплави з вільховими лісами спостерігалась зграя круків
(Corvus corax) (11 птахів). (рис. 2.5)

Рисунок 2.3 – Лиска (Fulica atra)
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Рисунок 2.4 – Крижень (Anas platyrhynchos)

Рисунок 2.5 – Зграя круків (Corvus corax)
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2.2. Урочище Крупське – лісовий заказник місцевого значення
2.2.1. Рослинність

Дослідження 06 квітня 2015 року.
Т.с. KR-1
Широколистяний ліс (рис. 2.6) деревостан якого утворюють дуб звичайний (вік
окремих дерев дуба досягає близько 100 років,) граб звичайний, клен гостролистий, липа
серцелиста. У дерев лише бруньки дещо набубнявіли. Трапляються численні пеньки, спили, сушняк, бурелом. Численні розрихлення ґрунтового покриву кабанами.

Рисунок 2.6 – Широколистяний ліс в урочищі Крупське

На плакорі домінують синузії першоцвітів квітучих – проліски сибірської (Scilla
sibirica Haw.) (рис. 2.7), рясту ущільненого, зірочок жовтих, з. малих, або подекуди початку цвітіння – анемони жовтецевої, пшінки весняної. На підвищених елементах рельєфу в
травостої трапляються невеликі за площею угруповання осоки волосистої з незначною
домішкою першоцвітів.
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Рисунок 2.7 – Проліска сибірська (Scilla sibirica Haw.)

На схилі західної експозиції до зазначених вище дерев місцями приєднуються береза повисла та осика. У травостої домінують угруповання осоки волосистої (Carex pilosa
Scop.) (рис. 2.8).

Рисунок 2.8 – Угруповання осоки волосистої (Carex pilosa Scop.)
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На схилі південно-західної експозиції поширені синузії проліски сибірської, зірочок жовтих, анемони жовтецевої, рясту ущільненого. Зрідка трапляється папороть – щитник шартрський.
На схилі східної експозиції у травостої переважають угруповання осоки волосистої
з нечисленними вкрапленнями першоцвітів.
У тальвегу розвиток рослин починається пізніше, більшість видів рослин лише вегетують або перебувають у фазі бутонізації. Квітують лише проліска сибірська та ряст
ущільнений. Значні площі займають синузії анемони жовтецевої (Anemona ranunculoides
L.), пшінки весняної, серед яких видніються численні молоді листочки яглиці звичайної.
Вздовж центру тальвегу протікає струмок, біля якого виявлені рідкісні види: зеленчук жовтий і жовтяниця черговолиста.
Рідкісну фітобіоту представляють популяції регіонально рідкісних видів рослин:
•

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

•

зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum Huds.) – центрально-європейський вид на
південно-східній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]. Популяція чисельна, більшість особин знаходяться у генеративному періоді життєвого циклу, часто цей
вид виступає як співдомінант у складі рослинних угруповань. Поширений у
нижній третині схилу; рослини перебувають у фенологічній фазі вегетації;

•

жовтяниця черговолиста (Chrysosplenium alternifolium L.) – рідкісний європейсько-азіатський бореальний вид, віднесений до категорії (ІІ) – «вразливі види»
Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]. Зростає у тальвегу невеликими групками вздовж струмка, фенологічна фаза – цвітіння.

Дослідження 27 квітня 2015 року.
Розширено площу дослідженої території. Досліджено рослинність плакору, схилів
різних експозицій розгалуженої балки та її тальвегу (т.с. KR-2, KR-3).
На плакорі в першому ярусі деревостану зростають граб звичайний, ясен звичайний, клен гостролистий, у другому ярусі – груша звичайна, клен польовий. Підлісок утво-
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рюють чагарники: бруслина європейська та б. бородавчаста. У дерев і кущів розгорнулися
бруньки, почали розвиватися листки.
У трав’янистому ярусі продовжують домінувати синузії першоцвітів. Але змінився
аспект травостою. Більшість особин проліски сибірської та рясту ущільненого уже відцвіли і перебувають у фенофазі дозрівання плодів. На зміну блакитно-синьому (проліска сибірська) та бузково-рожевуватому (ряст ущільнений) аспекту, створюваному цими видами, стали досить помітними синузії анемони жовтецевої (Anemone ranunculoides L.)
(рис. 2.9) (на сухіших місцях) та пшінки весняної (Ficaria verna Huds.) (рис. 2.10) (на
більш-менш зволожених місцях), що масово квітують жовтими квітами. Помітні зелені
куртини, де зростають зірочник ланцетний зі світло-зеленими листками та бутонами (розкриті лише поодинокі квітки з білими віночками). Виділяються зелені куртини купини багатоквіткової з широколанцетними листками та бутонами. Часто в зелені куртини зірочника ланцетного та купини багатоквіткової вкраплені квітучі першоцвіти: ряст ущільнений, анемона жовтецева, пшінка весняна. Виявлено угруповання розхідника звичайного –
медоносної, лікарської та харчової рослини.

Рисунок 2.9 – Анемона жовтецева (Anemone ranunculoides L.)
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Рисунок 2.10 – Пшінка весняна (Ficaria verna Huds.)

Уздовж дороги зростають угруповання кропиви дводомної, яглиці звичайної.
На невеликому схилі домінують синузії рясту порожнистого (рис. 2.11) із малиновими, рожевими, білими або жовтавими квітками та угруповання зубниці п’ятилистої із
рожевими квітами. Тут же трапляється синузія адокси мускусної (Adoxa moschatelina L.)
(рис. 2.12) з малопомітними квітками. У рослинному покриві відмічені угруповання зірочника ланцетного, копитняка європейського, чини весняної (Lathyrus vernus (L.) Bernh.)
(рис. 2.13).
У травостої схилу східної, південно-східної, південної та західної експозицій і плакору домінують угруповання зубниці п’ятилистої, трапляється синузія анемони жовтецевої, пшінки весняної, підмаренника запашного, рясту порожнистого. У нижній частині
схилів трапляється петрів хрест лускатий (Lathraea squamaria L.) (рис. 2.14) – рослинапаразит. Тут же зростають папороті – види щитника з молодими спірально закрученими
листками-вайями.
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Рисунок 2.11 – Ряст порожнистий (Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte)

Рисунок 2.12 – Адокса мускусна (Adoxa moschatelina L.)
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Рисунок 2.13 – Чина весняна (Lathyrus vernus (L.) Bernh.)

Рисунок 2.14 – Петрів хрест лускатий (Lathraea squamaria L.)

Тальвег розгалуженої балки порівняно широкий, місцями тут протікає струмок. Чагарниковий ярус утворюють ліщина звичайна та бузина чорна. Домінуючі угруповання:
анемоново-рястово-яглицеві,
медункові,

переліски

анемоново-пшінкові,

багаторічної,

чиново-анемонові,

пшінково-рястові,

анемоново-

воронячеоково-зірочникові
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(рис. 2.15), кропивово-яглицеві з кропивою жабрійолистою, жовтяницево-яглицеві, яглицево-зеленчукові, копитняка європейського.

Рисунок 2.15 – Воронячеоково-зірочникове угруповання

На схилі до дороги виявлено локалітети популяцій воронця колосистого, папоротей
– видів щитника та пухирника ламкого.
В рослинному покриві дослідженої території заказника виявлено чисельну популяцію рясту порожнистого - регіонально рідкісного виду, який раніше нами не був знайдений. Ще одна особливість цьогорічних досліджень – на відміну від попереднього року відмічена помітна роль зубниці п’ятилистої в утворенні весняних рослинних угруповань
трав’янистого ярусу широколистяного дубово-грабового лісу.
Созологічну цінність цієї території визначає наявність: у рослинному покриві:
a) зникаючого природного середовища існування за Бернською конвенцією [13]:
•

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

b) низки видів із центральноєвропейським типом ареалу, що зростають тут на східній межі свого ареалу (граб звичайний, ряст порожнистий, зеленчук жовтий)
[15];
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c) популяцій рідкісних видів рослин:
•

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

•

ряст порожнистий (Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte) – центральноєвропейський неморальний вид на південно-східній межі ареалу, віднесений до
категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6,
7], виявлений тут нами вперше. Популяція чисельна, переважають генеративні
особини, у фенологічній фазі повного цвітіння. Більшість рослин мають квітки
бордового кольору, але поруч із ними часто трапляються особини із білими,
рожевими або блакитнувато-фіолетовими віночками;

•

зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum Huds.) – центрально-європейський вид на
південно-східній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]. Популяція чисельна, більшість особин знаходяться у генеративному періоді життєвого циклу, часто цей
вид виступає як співдомінант у складі рослинних угруповань. Поширений у
нижній третині схилів та тальвегу балки; рослини перебувають у фенологічній
фазі вегетації;

•

зубниця п’ятилиста (Dentaria quinquefolia Bieb.) (рис. 2.16) – європейський неморальний вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку
Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]; популяція дуже чисельна, часто домінує у
травостої, створюючи рожевий аспект, представлена як генеративними, так і вегетативними особинами, фенофаза – масове цвітіння.

•

жовтяниця черговолиста (Chrysosplenium alternifolium L.) (рис. 2.17) – рідкісний
європейсько-азіатський бореальний вид, віднесений до категорії (ІІ) – «вразливі
види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]. Зростає у тальвегах
основної балки та її відрогів невеликими групками вздовж струмка, фенологічна фаза – цвітіння.
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Рисунок 2.16 – Зубниця п’ятилиста (Dentaria quinquefolia Bieb.)

Рисунок 2.17 – Жовтяниця черговолиста (Chrysosplenium alternifolium L.)

Крім того, в рослинному покриві дослідженої території виявлені малопоширені неморальні види рослин, що потребують захисту. Це такі види:
•

воронець колосистий (Actaea spicata L.) – європейський диз’юнктивний геоелемент флори [9], що спорадично трапляється на терені Полтавської області [3],
22
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на стрімкому схилі до дороги виявлено понад 10 особин у фенологічній фазі –
вегетація;
•

вороняче око звичайне (Paris quadrifolia L.) – палеобореальний геоелемент
флори [9], що спорадично трапляється на терені Полтавської області [3], зростає
на вологих ґрунтах тальвегів основної балки та її відрогів; популяція дуже чисельна, повночленна за віковим складом, переважають особини генеративного
вікового стану. Фенологічна фаза – бутонізація та початок цвітіння. Поблизу
струмка окремі рослини досягають висоти понад 60 см. Характерна морфологічна ознака цього виду – наявність на верхівці пагону чотирьох листків. В межах
дослідженої популяції трапляються зразки – мутанти з 5 або навіть 6 листками
(рис. 2.18).

Рисунок 2.18 – Вороняче око звичайне (Paris quadrifolia L.) з п’ятьма та
шістьма листками

2.2.2. Тваринний світ

Дослідження 06 квітня 2015 року.
У складі орнітофауни дослідженої ділянки лісу зареєстровані: припутень (Columba
palumbus), дятел звичайний (Dendrocopos major), дятел сивий (Picus canus), крук (Corvus
corax) (спостерігалась пара птахів біля гнізда), вільшанка (Erithacus rubecula), синиця бла-
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китна (Parus caeruleus), синиця велика (Parus major), повзик (Sitta europaea), зяблик
(Fringilla coelebs).
У тальвегу балки вздовж струмка багато розритих ділянок свинями дикими (Sus
scrofa).
Дослідження 27 квітня 2015 року.
У лісовому масиві спостерігались птахи: крутиголовка (Jynx torquilla), дятел звичайний (Dendrocopos major), дятел сивий (Picus canus), вільшанка (Erithacus rubecula),
дрізд чорний (Turdus merula), дрізд співочий (Turdus philomelos), кропив’янка чорноголова
(Sylvia atricapilla), вівчарик-ковалик (Phylloscopus collybia), вівчарик весняний (Phylloscopus trochilus), синиця блакитна (Parus caeruleus), синиця велика (Parus major), вівсянка
звичайна (Emberiza citrinella), зяблик (Fringilla coelebs), зеленяк (Chloris chloris), щиглик
(Carduelis carduelis).

2.3. Панський маєток – ландшафтний заказник місцевого значення
2.3.1. Рослинність

Дослідження 06-07 квітня 2015 року.
Південна частина заказника. Система балок. Деревостан утворюють дуб звичайний
і клен гостролистий. Багато сушняку, бурелому, пеньків і спилів. У травостої синузії зірочок малих, пшінки весняної, анемони жовтецевої, рясту ущільненого (Corydalis solida (L.)
Clavir.) (рис. 2.19). Біля підніжжя схилу зростає угруповання зеленчуково-пшінкове.
Північно-західна частина заказника.
Праворуч від дороги багато сміття.
Розширено площу дослідженої території.
На плакорній ділянці поширені синузії проліски сибірської, рясту ущільненого,
пшінки весняної, зірочок малих.
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Рисунок 2.19 – Ряст ущільнений (Corydalis solida (L.) Clavir.)

Схил південно-східної експозиції терасований, трапляються незалісені поляни. Багато сушняку. Деревостан першого ярусу утворюють дуб звичайний (дуже мало), клен гостролистий, зрідка берест. У другому ярусі трапляється вишня-черешня. У підліску зростають бузина чорна, обвита хмелем звичайним, а на узліссі терен колючий. Травостій
утворюють синузії переважно пролісково-зірочникові з проліскою сибірською та зірочником ланцетним і рястово-зірочникові угруповання з рястом ущільненим. На терасах виявлено дві куртини площею 150 м2 і 100 м2 регіонально рідкісного виду – барвінку малого
(Vinca minor L.) (рис. 2.20). Цей вид тут знайдено нами вперше. За літературними даними
[1] не виявлено посилань щодо зростання барвінку малого на території заказника. У нижній частині схилу вздовж дороги трапляються куртинки фіалки шершавої.
Тальвег балки. В центрі пролягає русло висохлого струмка, біля дамби у струмку
з’являється вода. В рослинному покриві тальвегу представлені ліщина звичайна, бузина
чорна, у травостої переважає угруповання яглиці звичайної, анемоново-зеленчукові, рястово-зеленчукові з рястом ущільненим, копитняково-зеленчукові (рис. 2.21). За дамбою
розташована невелика водойма та угруповання гігрофітних видів рослин.
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Рисунок 2.20 – Куртина барвінку малого (Vinca minor L.)

Рисунок 2.21 – Копитняково-зеленчукове угруповання

В рослинному покриві схилу західної експозиції переважають угруповання грабового лісу волосистоосокового. У нижній частині схилу зростає грабовий ліс зеленчуковий.
Зрідка трапляються синузії проліски сибірської, рясту ущільненого. У верхній частині
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схилу та на плато проти дамби та за нею виявлена популяція проліски дволистої. Поруч із
проліскою дволистою зростають ряст ущільнений, пшінка весняна.
Созологічну цінність цієї території визначає наявність у рослинному покриві:
a) зникаючого природного середовища існування за Бернською конвенцією [13]:
•

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

b) низки видів із центральноєвропейським типом ареалу, що зростають тут на східній межі свого ареалу (граб звичайний, проліска дволиста, зеленчук жовтий)
[15];
c) популяцій рідкісних видів рослин:
•

проліска сибірська (Scilla sibirica Haw.) – європейсько-сибірський неморальний
вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» до Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], формує синузії на плакорі та верхній частині схилу
південно-східної експозиції, рослини перебувають у фенологічній фазі масового
цвітіння;

•

проліска дволиста (Scilla bifolia L.) – рідкісний центрально-європейський неморальний вид на південно-східній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) –
«рідкісні види» до Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], зростає
на верхній частині схилу західної експозиції, в її складі переважають генеративні особини, переважно із синіми квітками (рис. 2.22), зрідка трапляються альбіноси з квітками білого кольору, що знаходяться у фенологічній фазі цвітіння;

•

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

•

барвінок малий (Vinca minor L.) – реліктовий європейський вид, віднесений до
категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6,
7]. Популяція представлена двома куртинами площею 150 м2 і 100 м2, життєвість рослин оцінюється високим балом, рослини у генеративній стадії життєвого циклу, зростають рослини дуже густо, фенологічна фаза – вегетація.
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Рисунок 2.22 – Проліска дволиста (Scilla bifolia L.)

2.3.2. Тваринний світ

Дослідження 06-07 квітня 2015 року.
На досліджених ділянках лісу у складі орнітокомплексу зареєстровані: канюк звичайний (Buteo buteo), припутень (Columba palumbus), дятел звичайний (Dendrocopos major), дятел
сивий (Picus canus), крук (Corvus corax), сойка (Garrulus glandarius), вільшанка (Erithacus
rubecula), дрізд співочий (Turdus philomelos), синиця блакитна (Parus caeruleus), синиця велика (Parus major), повзик (Sitta europaea), зяблик (Fringilla coelebs), зеленяк (Chloris chloris),
костогриз (Coccothraustes coccothraustes).
Із ссавців відмічений заєць сірий (Lepus europaea). На багатьох ділянках лісового масиву спостерігались сліди живлення свиней диких (Sus scrofa).

2.4. Ліс біля свердловини 52
2.4.1. Рослинність

Дослідження 08.04.2015 року
Розширена площа дослідженої території.
Кленово-грабовий ліс із кленом широколистим на схилах різних експозицій розгалуженого балкового комплексу на території кварталу №25 (рис. 2.23). Дуже багато пова28
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лених стовбурів дерев лежать вздовж схилів паралельними рядами. Трапляються мурашники, лежки косуль, порушений кабанами ґрунтовий покрив.

Рисунок 2.23 – Кленово-грабовий ліс

В рослинному покриві плакору та схилів різних експозицій домінують різнобарвні
синузії квітучих першоцвітів: проліски сибірської, рясту порожнистого, р. ущільненого,
зірочок жовтих, з. малих, анемони жовтецевої, пшінки весняної. Частіше трапляються синузії з участю різних видів першоцвітів: рясту порожнистого (рис. 2.24), р. ущільненого та
проліски сибірської, рясту порожнистого та р. ущільненого (рис. 2.25). Виявлено декілька
особин папороті – щитника чоловічого з минулорічними листками. На плакорі зростає популяція рідкісного виду – зубниці п’ятилистої. На схилі південної експозиції невелику
площу займають угруповання грабового лісу волосистоосокового. Серед напівперепрілого
минулорічного листя трапляються групи особин сапрофітного гриба – алеврії (Aleuria sp.)
із відкритими, чашоподібними червоними плодовими тілами (рис. 2.26). Біля підніжжя
схилу північної експозиції виявлена популяція барвінку малого, зареєстрована на цій території вперше.

29

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

Рисунок 2.24 – Синузія рясту порожнистого

Рисунок 2.25 – Синузія рясту
порожнистого і рясту
ущільненого
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Рисунок 2.26 – Гриб алеврія (Aleuria sp.)

В рослинному покриві тальвегу чагарниковий ярус утворює бузина чорна та ліщина звичайна. У трав’янистому ярусі домінують угруповання вегетуючих зеленчука жовтого та яглиці звичайної, копитняка європейського, кропиви дводомної. Серед них вкраплення синузій анемони жовтецевої, рясту порожнистого, р. ущільненого, пшінки весняної,
проліски сибірської, значно рідше п. дволистої. Це єдине місце, де нам пощастило виявити
локалітет сумісного зростання цих двох видів проліски. Відмічено, що при зростанні зазначених видів проліски в межах одного локалітету, більшою рясністю особин вирізняється проліска сибірська, чисельність особин п. дволистої значно менша.
Созологічну цінність цієї території визначає наявність: у рослинному покриві:
a) зникаючого природного середовища існування за Бернською конвенцією [13]:
•

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

b) низки видів із центральноєвропейським типом ареалу, що зростають тут на східній межі свого ареалу (граб звичайний, ряст порожнистий, зеленчук жовтий)
[15];
c) популяцій рідкісних видів рослин:
•

ряст порожнистий (Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte) – центральноєвропейський неморальний вид на південно-східній межі ареалу, віднесений до
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категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6,
7], виявлений тут вперше. Популяція чисельна, переважають генеративні особини, у фенологічній фазі від бутонізації до повного цвітіння. Більшість рослин
мають квітки бордового кольору, але поруч із ними часто трапляються особини
із білими, рожевими або блакитнувато-фіолетовими віночками (рис. 2.27);
•

проліска сибірська (Scilla sibirica Haw.) – європейсько-сибірський неморальний
вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» н Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], формує синузії на плакорі, схилах і тальвегу балки,
рослини перебувають у фенологічній фазі масового цвітіння;

•

проліска дволиста (Scilla bifolia L.) – центрально-європейський неморальний
вид на південно-східній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні
види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], невелика частина тальвегу балки – це єдине місце, де нам пощастило виявити локалітет сумісного
зростання обох видів проліски – п. сибірської та п. дволистої; за рясністю та чисельністю особин переважає п. сибірська. Рослини обох видів знаходяться у фенологічній фазі цвітіння;

•

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

•

барвінок малий (Vinca minor L.) – реліктовий європейський вид, віднесений до
категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6,
7]; популяція представлена куртиною площею 8 м2, життєвість рослин оцінюється високим балом, рослини у генеративній стадії життєвого циклу, зростають
рослини дуже густо, фенологічна фаза – вегетація (рис. 2.28);

•

зубниця п’ятилиста (Dentaria quinquefolia Bieb.) – європейський неморальний
вид, віднесений до категорії (ІІІ) «рідкісні види» Червоного списку Полтавської
області [1, 2, 3, 6, 7]; популяція площею близько 2 м2 зростає біля стовбура граба звичайного, представлена генеративними особинами, фенофаза – бутонізація
(рис. 2.29).
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Рисунок 2.27 – Різні за забарвленням квіти рясту порожнистого

Рисунок 2.28 – Барвінок малий (Vinca minor L.) у фенофазі вегетаціі
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Рисунок 2.29 – Зубниця п’ятилиста (Dentaria quinquefolia Bieb.) у фенофазі
бутонізаціі

2.4.2. Тваринний світ

Дослідження 08.04.2015 року
У складі орнітокомплексу лісового масиву зареєстровані: дятел звичайний
(Dendrocopos major), дятел сивий (Picus canus), вільшанка (Erithacus rubecula), дрізд співочий (Turdus philomelos), синиця блакитна (Parus caeruleus), синиця велика (Parus major),
повзик (Sitta еuroрaеа), зяблик (Fringilla coelebs), зеленяк (Chloris chloris), щиглик
(Carduelis carduelis).
На багатьох ділянках лісового масиву спостерігались сліди живлення свиней диких
(Sus scrofa).
На дослідженій ділянці лісу чисельні мурашники мурашки рудої лісової (Formica
rufa L.), занесеної до Європейського Червоного списку (рис. 2.30).
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Рисунок 2.30 – Мурашник мурашки рудої лісової (Formica rufa L.)

2.5. Балка нижче ТЗСУ
2.5.1. Рослинність

Дослідження 07.04. 2015 року.
Балка з численними правобережними відрогами (рис. 2.31).
Рослинний покрив схилу східної експозиції відрогу проти ТЗСУ досліджувався й
минулого року. Фітодетрит не випалювався.
На плакорі та схилі східної експозиції зростають ковилово-полинові угруповання з
полином австрійським, п. Маршалловим розрідженими дернинами ковили волосистої, різнотравно-злакові з тонконогом вузьколистим та пирієм повзучим або п. середнім, цмину
піскового, чебрецево-ковилові з чебрецем Маршалловим, деревієво-злакові, соново –
типчакові з соном чорніючим, перстачево-типчаково-ковилові з перстачем розлогим, гвоздиково-злакові з гвоздикою Андржійовського, парила звичайного, конюшини польової,
нечуйвітра волохатенького. Тут в заглибині виявлена куртина реп’яшка яйцевидного
(Сeratocephala testiculata (Crantz) Bess.) – одного із ранньовесняних степових ефемерів
(рис. 2.32). Зрідка трапляються квітучі зірочки низенькі.
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Рисунок 2.31 – Відріг балки на початку квітня 2015 р.

Рисунок 2.32 – Реп’яшок яйцевидний (Сeratocephala testiculata (Crantz)
Bess.)
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На схилі південної експозиції поширені майже чисті угруповання ковили волосистої (рис. 2.33). На схилі північно-східної експозиції зростає популяція ваточника сірійського (Asclepias syriaca L.) – здичавілої, декоративної та медоносної рослини.

Рисунок 2.33 – Угруповання ковили волосистої

Розширена площа дослідженої території, зокрема досліджена рослинність розгалуженого балкового комплексу. У результаті одержана достовірна інформація щодо поширення в межах цього балкового комплексу ковили волосистої та сону чорніючого – видів,
занесених до Червоної книги України.
Рослинний покрив терасованого схилу західної експозиції (раніше не досліджувався). Фітодетрит випалено. На схилі рідко розкидані дерева глоду кривочашечкового, стовбур і гілки якого вкриті густо розташованими сланями різних видів лишайників, серед них
найчисельнішою є ксанторія настінна (Xanthoria parietina) (рис. 2.34). Тут же трапляються
куртини терену колючого. Серед випаленого різнотрав’я поширені численні фрагменти
популяцій сону чорніючого, ковили волосистої, волошки східної, угруповання зіноваті
руської, лишайника – кладонії листуватої (Cladonia foliacea (Huds.) Schaer.) – індикатора
ступеню забруднення атмосферного повітря (рис. 2.35).
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Рисунок 2.34 – Лишайник ксанторія настінна (Xanthoria parietina)

Рисунок 2.35 – Лишайник
кладонія листувата (Cladonia
foliacea (Huds.) Schaer.)
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На схилах і тальвегу яру, що розрізає схил західної експозиції зростає невеликий
байрачний лісок, сам факт існування якого серед степової рослинності є досить цікавим і
неординарним. Деревостан утворюють липа серцелиста, береза повисла, тополя біла, а підлісок – ліщина звичайна та бруслина бородавчаста. Багато сушняку та бурелому. У
трав’янистому ярусі поширені синузії: проліски дволистої, зірочок жовтих, адокси мускусної, пшінки весняної, анемони жовтецевої. Особливий інтерес представляє зростання тут
повноцінної популяції неморального виду – проліски дволистої.
Раритетну фітобіоту представляють популяції рідкісних видів рослин:
•

ковила волосиста (Stipa capillata L.) – рідкісний палеарктичний степовий вид,
занесений до Червоної книги України [8], подекуди зростають куртини цього
виду, або ковила волосиста домінує у верхньому ярусі чи утворює чисті моновидові угруповання; скрізь видніються її сухі минулорічні пагони, відростання
молодих пагонів не виявлено;

•

сон чорніючий (Pulsatilla nigricans Stoerck.) – рідкісний європейський степовий
вид, занесений до Червоної книги України [8], популяція чисельна, займає значну площу, зростає на схилах західної експозиції, рослини у фенофазі бутонізації або початку розкривання квіток (рис. 2.36);

•

проліска дволиста (Scilla bifolia L.) – центрально-європейський неморальний
вид на південно-східній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні
види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]; популяція із середньою чисельністю особин, утворює синузії в байрачному лісі, спускається нижче і доходить майже до днища балки; в її складі переважають генеративні особини, що знаходяться у фенологічній фазі масового цвітіння;

•

волошка східна (Centaurea orientalis L.) – рідкісний понтично-степовий вид на
північній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІ) – «вразливі види» занесений
до Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], рослини у фенофазі відростання після зимівлі та випалювання фітодетриту.
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Рисунок 2.36 – Сон чорніючий
(Pulsatilla nigricans Stoerck.)

Дослідження 28.04.2015 року.
На схилах балки випасається отара із понад 200 овець. Травостій згризений, численні
доріжки, протоптані вівцями.
На схилі західної експозиції зростають угруповання перстачево-кострицеві з перстачем розлогим та кострицею борознистою, соново-перстачево-ковилові (рис. 2.37). На гриві
фрагмент угруповання ковили волосистої, дещо вище смуга угруповання сону чорніючого з
високим ступенем рясності.
У трав’янистому ярусі байрачного лісочка поширені угруповання кропиви дводомної,
пирію повзучого, зірочника ланцетного, тонконога дібровного, синузії пшінки весняної, адокси мускусної, проліски дволистої.
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Рисунок 2.37 – Соново-перстачево-ковилове угруповання

На невипалених ділянках поширені моноценози ковили волосистої із засохлими минулорічними генеративними пагонами. Крім того трапляються угруповання полиново-ковилові
з полином Маршалловим, парилово-ковилові, цминово-ковилові, чебрецю Маршаллового,
шавлії дібровної. На випалених ділянках відростають невеликі дернинки ковили волосистої із
зеленими волосоподібними листками.
Раритетну фітобіоту представляють популяції рідкісних видів рослин:
•

ковила волосиста (Stipa capillata L.) – рідкісний палеарктичний степовий вид, занесений до Червоної книги України [8], подекуди зростають куртини цього виду, або
ковила волосиста домінує у верхньому ярусі чи утворює чисті моновидові угруповання; скрізь видніються її сухі минулорічні генеративні пагони, не випалених ділянках відростають молоді дернинки із зеленими листками;

•

сон чорніючий (Pulsatilla nigricans Stoerck.) – рідкісний європейський степовий
вид, занесений до Червоної книги України [8], популяція чисельна, вирізняється
високою рясністю та чисельністю генеративних особин, на 1 м2 нараховано близько 40 рослин, займає значну площу, зростає на схилах західної та південної експозицій, рослини у фенофазі доцвітання та початку дозрівання плодів (рис. 2.38);

•

проліска дволиста (Scilla bifolia L.) – центрально-європейський неморальний вид
на південно-східній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Че-
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рвоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]; популяція із середньою чисельністю особин, що знаходяться у фенологічній фазі дозрівання плодів.

Рисунок 2.38 – Сон чорніючий (Pulsatilla nigricans Stoerck.) у фенофазі
доцвітання та початку дозрівання плодів

Дослідження 02.06.2015 року.
Травостій території, що дещо відновився після випалювання, інтенсивно випасається.
Рослинний покрив схилу західної експозиції та інших прилеглих схилів утворюють
угруповання: бромуса розчепіреного, чебрецево-злакові з чебрецем Маршалловим, миколайчиково-чебрецеві з миколайчиками польовими, парилово-чебрецеві, деревієво-чебрецевозлакові з деревієм щетинистим, осоки ранньої, гвоздиково-осокові з гвоздикою Андржійовського, бромусово-осокові, шавлієво-осокові з шавлією дібровною, ковили волосистої, гвоздиково-ковилові з ковилою волосистою, шавлії дібровної (рис. 2.39), шавлієво-ковилові з шавлією дібровною, соново-ковилові з соном чорніючим, маренково-ковилові з маренкою рожевою, жовтушниково-ковилові, чебрецево-ковилові, шавлієво-сонові з шавлією степовою, жовтецево-дзвониково-злакові з жовтецем багатоквітковим і дзвониками розлогими (рис. 2.40),
гадючника звичайного (рис. 2.41), гадючниково-дзониково-злакові з гадючником звичайним,
віскарії звичайної, віскарієво-злакові (рис. 2.42), маренково-рутвицево-злакові, суниць зелених, конюшиново-злакові з конюшиною гірською., нечуйвітру волохатенького.
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Рисунок 2.39 – Угруповання шавлії дібровної

Рисунок 2.40 – Угруповання жовтецево-дзвониково-злакові з жовтецем
багатоквітковим і дзвониками розлогими
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Рисунок 2.41 – Угруповання
гадючника звичайного

Рисунок 2.42 – Угруповання
віскарієво-злакові
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В утворенні рослинного покриву тальвегу балки помітну роль відіграють угрупованнях осоки гострої, о. шершавої, о. побережної, бульбокомиша скупченого, зніту рожевого,
хвоща болотного. Тут же зростає популяція валеріани високої.
Созологічну цінність цієї території визначає наявність: у рослинному покриві:
а) асоціації, занесеної до Зеленої книги України [14]:
•

угруповання формації ковили волосистої (Stipeta capillatae): асоціація волосистоковилова чиста (Stipetum capillatae purum);

b) популяції рідкісних видів рослин:
•

ковила волосиста (Stipa capillata L.) – занесена до Червоної книги України [8], популяція займає значну площу, на випалених весною ділянках зеленіють невеликі
дернинки зі згорнутими листками, фенологічна фаза – вегетація, генеративні пагони ще не утворилися; на ділянках, не ушкоджених пожежею, відростання дернин і
формування листків відбувається повільніше;

•

сон чорніючий (Pulsatilla nigricans Stoerck.) – занесений до Червоної книги України [8], рослини відцвіли, плоди їх у більшості особин уже розповсюдив вітер, вегетативна маса, яку формують листки, розвивається повільно, листків мало і вони
дрібні;

•

валеріана висока (Valeriana exaltata Mikan) – рідкісний європейський вид,цінна лікарська рослина, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку
Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]; цінна лікарська рослина, зареєстрована на цій території вперше; у популяції зростає близько 12 особин у фенологічній фазі вегетація або бутонізація.

2.5.2. Тваринний світ

Дослідження 07.04. 2015 року.
Над схилами балки співають багато жайворонків польових (Alauda arvensis). Спостерігався лунь лучний (Circus pigargus), занесений до Червоної книги України [10].
У байрачному лісі, що зростає на схилах і тальвегу яру, що розрізає схил західної експозиції, зареєстровані птахи: дрізд співочий (Turdus philomelos), синиця блакитна (Parus
caeruleus), синиця велика (Parus major), зяблик (Fringilla coelebs), зеленяк (Chloris chloris),
щиглик (Carduelis carduelis).
На схилах і тальвегу балки чисельні викиди ґрунту кротів (Talpa europaea).
В ярузі балки розташовані нори лисиці (Vulpes vulpes).
На схилах балки багато нірок жука кравчика (Lethrus apterus).
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Дослідження 28.04. 2015 року.
На степових схилах балки у складі орнітокомплексу зареєстровані: куріпка сіра (Perdix
perdix) (Червоний список Полтавської області), жайворонок польовий (Alauda arvensis), плиска жовта (Motacilla flava), трав’янка лучна (Saxicola rubetra), просянка (Emberiza calandra)
(Червоний список Полтавської області).
На території балки чисельна ящірка прудка (Lacerta agilis).
На схилах балки розташовані поселення сліпака звичайного (Spalax microphtalmus),
занесеного до Європейського Червоного списку.

2.6.

Балка Стінка

2.6.1. Рослинність

Дослідження 08.04.2015 року
Сухі рештки рослинного покриву всіх схилів балки та її тальвегу випалені дотла.
На схилі західної експозиції серед обгорілих решток рослин виявлено декілька десятків
особин сону чорніючого (Pulsatilla nigricans Stoerck.) – рідкісного європейського степового виду, занесеного до Червоної книги України [8]; розвиток рослин на схилах цієї балки
вирізняється помітним відставанням від розвитку тих самих видів на схилах балки нижче
ТЗСУ; зокрема, тут із ґрунту вилізли лише верхівки пагонів сону чорніючого, у яких опушені покривні листки прикривають нерозкриті бутони.
На південному схилі зростає популяція відкасника Біберштейна (Сarlina
biebersteinii Bernh. ex Hornem.) – малопоширеного виду флори Полтавської області з невизначеним созологічним статусом [2].
У байрачному лісі, що прилягає до балки, виявлено синузію проліски сибірської
(Scilla sibirica Haw.) – європейсько-сибірського неморального виду, віднесеного до категорії (ІІІ) «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7].
Дослідження 04.06.2015 року
Досліджено стан фіторізноманіття балкового комплексу вздовж екологічного профілю: схил східної експозиції – тальвег балки – схил західної експозиції.
Після ранньовесняного випалювання територія не використовувалася ні як пасовище, ні як сіножать.
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Рослинний покрив представляє собою дещо антропогенно трансформований фрагмент зональних лучних і чагарникових степів із багатим, різнобарвно яскравим степовим
різнотрав’ям.
Схил східної експозиції давно був терасований, але не залісений. Повсюди сформувався високий і густий травостій, але подекуди перпендикулярно до терас розвиваються
яри до 5-7 м завглибшки, бічні стінки яких незадерновані, чорноземний грунт постійно
висипається. У норах відмічені бджолоїдки.
Домінують різнотравно-злакові угруповання лучних степів. Значна роль у їх утворенні належить регіонально рідкісному виду – льону багаторічному (рис. 2.43), що часто
виступає як співдомінант угруповань та аспектуючий вид. Зокрема, нами зареєстровані
угруповання: льоново-люцерново-кипцеві з люцерною румунською та кипцем гребінчастим, скабіозово-льоново-кипцеві зі скабіозою жовтою, льоново-чебрецево-кипцеві із чебрецем Маршалловим, маренково-льоново-тонконогові з маренкою рожевою та тонконогом вузьколистим, льоново-парилово-кострицеві з кострицею валіською, льоновожовтецево-злакові з жовтецем багатоквітковим, заячеконюшиново-льоново-злакові, підмаренниково-льоново-злакові з підмаренником руським, перстачеві-льоново-злакові з перстачем неблискучим, миколайчиково-льонові з миколайчиками польовими.

Рисунок 2.43 – Льон багаторічний (Linum perenne L.)

Інші поширені угруповання: заячеконюшиново-кипцеві із заячою конюшиною багатолистою, люцерново-кипцеві, шавлієво-люцерново-кипцеві з шавлією степовою, шав47
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лієво-кипцеві з шавлією дібровною, парилово-кипцеві, лещицево-люцерново-злакові з
лещицею волотистою, еспарцетово-злакові з еспарцетом виколистим, деревієво-злакові з
деревієм щетинистим, маренково-злакові, горошково-маренково-злакові, волошковозлакові з волошкою скабіозовидною, королицево-злакові з королицею звичайною, відкасниково-злакові з відкасником Біберштейна, конюшиново-лещицево-пирієві з пирієм повзучим, гадючника звичайного, конюшини гірської, куничника наземного, цмину піскового, конюшини середньої, чини бульбистої, нечуйвітра волохатенького.
Досить поширені на терасах угруповання чагарникових степів – різнотравнозіноватеві з домінуванням зіноваті Ліндемана та з. австрійської.
Тальвег балки досить широкий, вздовж нього ближче до схилу західної експозиції
протікає струмок, цього року не дуже повноводний. Вздовж струмка поширені угруповання: комиша лісового, рогозу широколистого, слабинка водяного, сідача коноплевого, осоки побережної, осоки гострої, кропиви дводомної, осоту болотного, їжачої голівки прямої,
ситняга болотного.
Поширені угруповання із участю лучних видів-мезофітів, галофітів і синантропних
видів: бугили лісової, хвоща болотного, бугилово-хвощево-пирієві, осоки шершавої., вехово-хвощево

пирієві,

очеретянково-хвощеві,

вехово-хвощево-хмелеві,

геранієво-

хвощево-пирієві, осотово-пирієві з осотом крилатим тощо.
Рослинний покрив схилу західної як і схилу східної експозицій формують ценози
лучних і чагарникових степів.
Угруповання лучних степів – це різнотравно-злакові угруповання, у яких барвистий аспект утворюють види барвистого різнотрав’я: шавлія степова, ш. дібровна, льон багаторічний, конюшина гірська, к. середня, к. альпійська, чистець прямий, подорожник
степовий, вероніка австрійська, ластовень лікарський, маренка рожева, люцерна румунська, горошок тонколистий, королиця звичайна, полуниця, чебрець Маршаллів, підмаренник
руський, віскарія звичайна., смілка багатоквіткова, еспарцет виколистий тощо. Деякі із
зазначених видів є домінантами угруповань, які тягнуться яскравими смугами вздовж
схилу. Це такі види: шавлія степова, ш. дібровна, віскарія звичайна, види конюшини, вероніка австрійська, королиця звичайна, ластовень лікарський. Відмічена помітна рясність
особин парила звичайного – лікарської рослини, виду з «бур’яновими» властивостями.
Зрідка трапляється відкасник Біберштейна.
Серед злаків-ценоутворювачів найбільшу роль відіграє тонконіг вузьколистий,
менш помітні: кипець гребінчастий, стоколос прибережний, с. безостий, пирій повзучий.
В утворенні угруповань чагарникових степів провідну роль відіграють види зіноваті: з. австрійська та з. Ліндемана.
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Рідкісний вид сон чорніючий відмічений в угрупованнях: соново-еспарцетовопідмаренниково-тонконогове з еспарцетом виколистим і підмаренником руським, соновоконюшиново-тонконогове з конюшиною гірською.
Созологічну цінність цієї території визначає наявність: у рослинному покриві:
а) популяції рідкісних видів рослин:
•

сон чорніючий (Pulsatilla nigricans Stoerck.) – занесений до Червоної книги
України [8], рослини після весняного випалювання відросли, відцвіли, плоди переважно розповсюдились; рослини сформували крупні розсічені листки, зібрані в прикореневу розетку, які успішно вегетують;

•

льон багаторічний (Linum perenne L.) – європейсько-середземноморський
степовий вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]; популяція повночленна, дуже чисельна; вид є співдомінантом рослинних угруповань, під час цвітіння утворює
незабутній блакитний аспект; фенологічна фаза – початок цвітіння;

b) популяції рослин із невизначеним cозологічним статусом:
•

королиця звичайна (Leucanthemum vulgare L.) – вид із декоративними якостями, чисельність якого зменшується;

•

відкасник Біберштейна (Сarlina biebersteinii Bernh. ex Hornem.) - вид із декоративними якостями, використовується для сухих букетів;

с) багате, різнобарвне, яскраве степове різнотрав’я.

2.6.2. Тваринний світ

Дослідження 08.04.2015 року
Над схилами балки співають жайворонки польові (Alauda arvensis).
На території розташовані поселення сліпака звичайного (Spalax microphtalmus), занесеного до Європейського Червоного списку.
У тальвезі балки на луках живляться свині дикі (Sus scrofa).
Дослідження 04.06.2015 року
На степових схилах балки у складі орнітокомплексу зареєстровані: канюк звичайний (Buteo buteo), перепілка (Coturnix coturnix), куріпка сіра (Perdix perdix) (Червоний
список Полтавської області), бджолоїдка (Merops apiaster), жайворонок польовий (Alauda
arvensis), плиска жовта (Motacilla flava), сорокопуд терновий (Lanius collurio), кро-
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пив’янка сіра (Sylvia communis), трав’янка лучна (Saxicola rubetra), просянка (Emberiza
calandra) (Червоний список Полтавської області).
У тальвезі балки зі струмком відмічені: очеретянка чагарникова (Acrocephalus
palustris), чечевиця звичайна (Carpodacus erythrinus) (Червоний список Полтавської області).
Із плазунів зареєстровані ящірка прудка (Lacerta agilis), вуж звичайний (Natrix
natrix).

2.7. Громове озеро (верхня частина)
2.7.1. Рослинність

Дослідження 07.04.2015 року.
Вода в озері відсутня. Рослинні рештки випалено вщент. Згоріли сухі рештки, випалені повністю лучні ценози з участю зозульки травневої (пальчатокорінника травневого) – Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt et Summerhayes s.l.) – середземноморськоєвропейського аллотетраплоїдного виду, занесеного до Червоної книги України [8] та до
міжнародного переліку СІТЕС [4].
Згоріло угруповання осоки високої (рис. 2.44), виду, що утворював тут зникаюче
середовище існування (Бернська конвенція) [5] з регіонально рідкісними видами рослин –
вовче тіло болотне (Comarum palustre L.) – вразливий голарктичний вид на південній межі
ареалу, віднесений до категорії (ІІ) – «вразливі види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7] та кизляк китицевидний (Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.) – рідкісний
голарктичний вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» анесений до Червоного
списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7].
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Рисунок 2.44 – Вигоріле угруповання осоки високої в урочищі Громове
озеро

Дослідження 02.06.2015 року.
Як і в квітні вода в озері відсутня.
В рослинному покриві території представлені угруповання засолених лук і евтрофних
високотравних низинних боліт.
Після випалювання весною фітодетриту відростають угруповання засолених лук: осотово-вероніково-злакові осотом крилатим та веронікою дібровною, осотово-злакові з осотом
крилатим, жовтецево-осотово-злакові з жовтцем їдким, геранієво-чиново-злакові з геранню
пагорбковою, конюшиново-грястицеві з конюшиною лучною, китятково-конюшиновозлакові, конюшиново-злакові з конюшиною середньою, волошково-злакові з волошкою лучною, вовчугово-злакові з вовчугом польовим, перстачево-вовчугово-злакові з перстачем повзучим, різнотравно-кострицеві з кострицею лучною або кострицею східною, коронарієвозлакові (рис. 2.45), щавлю кінського, бульбокомиша скупченого тощо.
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Рисунок 2.45 – Коронарієво-злакові угруповання

Зникла зі складу лучної флори зозулька травнева (пальчатокорінник травневий) –
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt et Summerhayes s.l.).
Навколо озера зростають ряд дерев верби білої, трапляється в’яз голий, крушина ламка
та численні особини чагарникових видів верби.
В рослинному покриві евтрофних низинних боліт домінують угруповання осоки високої, вовчого тіла болотного та очерету звичайного. Після випалювання фітодетриту значно
розширило площу свого зростання угруповання бореального виду – куничника сіруватого.
Інші рослинні угруповання: півників болотних (рис. 2.46), пасльону солодко-гіркого, калюжницево-осокові з осокою високою, живокістово-осокові з осокою високою (рис. 2.47), гадючника оголеного. Випалювання рослинних решток сприяло синантропізації рослинного покриву , зокрема зростанню рясності особин і розширення площі ценозу синантропного виду –
осоту польового .
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Рисунок 2.46 – Угруповання
півників болотних

Рисунок 2.47 – Угруповання живокістово-осокові з осокою високою
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Під час весняної пожежі згоріли не лише сухі, відмерлі рештки рослин. Особливо негативним наслідком цієї пожежі є те, що подекуди згоріли повністю купини фітодетриту, накопичені осокою високою протягом сотень років. Немає впевненості в тому, що зникаюче
природне середовище існування за Бернською конвенцією [13] або оселище:
•

53.215 Купинні осокові болота з домінуванням Carex elata або схожих видів, з часом відновиться як природна екосистема.

Особливо нищівним виявився вплив пірогенного фактора на біосистему «Громового
озера», що належить до зникаючих середовищ існування (Бернська конвенція). Тут майже
повністю згоріли купини осоки високої – основного ценозоутворювача біогеоценозу, відновлення його йде дуже повільно, погано відновлюється також і регіонально рідкісний вид - вовче тіло болотне, зовсім не виявлені зозулька травнева (Червона книга України) та кизляк китицевидний (Червоний список Полтавської області).
Стан популяції вовчого тіла болотного (Comarum palustre L.) – голарктичного виду на
південній межі ареалу, віднесеного до категорії (ІІ) – «вразливі види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7] - після нищівної дії пірогенного фатора оцінюється як незадовільний. Надземні пагони рослини згоріли повністю. Відмічено повільне відростання низьких
вегетативних пагонів із бруньок, які збереглися на кореневищах. На всій території виявлено
лише одну недорозвинену квітку вовчого тіла болотного (рис. 2.48).
Не виявлений на цій території ще один регіонально рідкісний вид кизляк китицевидний (Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.) –голарктичний вид, віднесений до категорії (ІІІ) –
«рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7].
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Рисунок 2.48 – Вовче тіло
болотне (Comarum palustre L.)

2.7.2. Тваринний світ

Дослідження 07.04.2015 року.
На випалених ділянках Громового озера з угрупованнями осоки високої між купинами живилися 2 куріпки сірих (Perdix perdix) (Червоний список Полтавської області).
Можливо тут вони пізніше гніздились.
На ділянці дерев і чагарників, уцілілих після пожежі, відмічені: дятел звичайний
(Dendrocopos major), дятел сивий (Picus canus), зяблик (Fringilla coelebs), зеленяк (Chloris
chloris), щиглик (Carduelis carduelis). Над озером пролетів шуліка чорний (Milvus migrans)
(рис. 2.49), занесений до Червоної книги України[10], який реєструвався тут і у 2014 році.
На лучних ділянках чисельна кількість викидів ґрунту кротами (Talpa europaea)
(рис. 2.50).
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Рисунок 2.49 – Шуліка чорний (Milvus migrans)

Рисунок 2.50 – Викиди ґрунту кротами (Talpa europaea)
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Дослідження 02.06.2015 року.
На території Громового озера у складі орнітофауни зареєстровані: деркач (Crex
crex) (Європейський Червоний список), лунь очеретяний (Circus aeruginosus), шуліка чорний (Milvus migrans) (Червона книга України) [10], зозуля (Сuculus canoris), крутиголовка
(Jynx torquilla), дятел звичайний (Dendrocopos major), дятел сивий (Picus canus), плиска
жовта (Motacilla flava), плиска жовтоголова (Motacilla citreola), сорокопуд терновий
(Lanius collurio), кобилочка солов’їна (Locustella luscinioides), кобилочка річкова
(Locustella fluviatilis), очеретянка лучна (Acrocephalus schoenobaenus), очеретянка чагарникова (Acrocephalus palustris), кропив’янка сіра (Sylvia communis), кропив’янка рябогруда
(Sylvia nisoria), кропив’янка чорноголова (Sylvia atricapilla), кропив’янка садова (Sylvia
borin), вівчарик-ковалик (Phylloscopus collybia), соловейко східний (Luscinia luscinia),
трав’янка лучна (Saxicola rubetra), чечевиця звичайна (Carpodacus erythrinus) (Червоний
список Полтавської області), ремез (Rеmis pendulinus), гаїчка болотяна (Parus palustris),
вівсянка очеретяна (Emberiza schoeniclus).

2.8. Урочище «Мостище»
2.8.1. Рослинність

Урочище межує із територією Середньосульського гідрологічного заказника.
Дослідження 27.04.2015 року
Минулорічний фітодетрит випалено на лучній частині урочища. Ґрунтовий покрив
розрихлений кабанами на лучній території.
На чорному згарищі лук подекуди відростають переважно бур’яни: полин гіркий,
грицики звичайні, кропива дводомна, щавель кінський, талабан польовий. Подекуди видніються куртини квітучої фіалки польової.
На засолених ґрунтах відростають перстач гусячий, п. повзучий, герань пагорбкова,
костриця східна, осот крилатий, хміль звичайний, дягель лікарський.
У вільшняку поширені угруповання: чорновільховий ліс хмелево-підмаренниковий,
чорновільховий ліс розхідниково-підмаренниковий, чорновільховий ліс кропивовий, чорновільховий ліс чорносмородиново-калюжницевий, чорновільховий ліс осоковий з осокою побережною, чорновільховий ліс гадючниковий із гадючником оголеним.
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2.8.2. Тваринний світ

На території урочища у складі лучного орнітокомплексу зареєстровані: деркач (Crex
crex) (Європейський Червоний список), плиска жовта (Motacilla flava), плиска жовтоголова
(Motacilla citreola), трав’янка лучна (Saxicola rubetra), кропив’янка сіра (Sylvia communis),
просянка (Emberiza calandra) (Червоний список Полтавської області), чечевиця звичайна
(Carpodacus erythrinus) (Червоний список Полтавської області).
На ділянках заплавного чорновільхового лісу зареєстровані птахи: крутиголовка (Jynx
torquilla), дятел звичайний (Dendrocopos major), щеврик лісовий (Anthus trivialis), вільшанка
(Erithacus rubecula), соловейко східний (Luscinia luscinia), дрізд чорний (Turdus merula), дрізд
співочий (Turdus philomelos), кропив’янка чорноголова (Sylvia atricapilla), вівчарик-ковалик
(Phylloscopus collybia), гаїчка болотяна (Parus palustris), синиця блакитна (Parus caeruleus),
синиця велика (Parus major), вівсянка звичайна (Emberiza citrinella), зяблик (Fringilla coelebs),
зеленяк (Chloris chloris), щиглик (Carduelis carduelis).
На заболочених ділянках вільшняків спостерігались черепаха болотяна (Emys
orbicularis) і багато вужів звичайних (Natrix natrix) (рис. 2.51).
На луках чисельні розриті ділянки, де живилися свині дикі (Sus scrofa).

Рисунок 2.51 – Вуж звичайний
(Natrix natrix)
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2.9. Схили лівобережжя Сухої Лохвиці
2.9.1. Рослинність

Дослідження 28.04.2015 року
Т.С. SL-2 Степовий схил проти с. Безсали (над кар’єром)
На вищій частині схилу та на плакорі сухостій не випалювався, вірогідно, протягом
декількох років.
Рослинність нижньої частини схилу є бур’яновим перелогом із участю пирію повзучого, підмаренника чіпкого, собачої кропиви п’ятилопатевої.
Рослинний покрив схилу утворюють різнотравно-злакові та різнотравно-кострицеві
угруповання з участю шавлії дібровної, полину Маршаллового, деревію щетинистого.
Здаля видніється куртина ковили волосистої площею близько 7 м2.
На плакорі ряди молодих дерев сосни звичайної. У міжряддях і схилах невеликих
відрогів балки зростають угруповання зіноватево-злакові з зіноваттю руською, різнотравно-ковилові з ковилою волосистою, куничника наземного, різнотравно-злакові з участю
костриці борознистої, тонконога гребінчастого, пирію середнього. Різнотрав’я представляють: волошка скабіозовидна, перстач розлогий, цибуля кругла, відкасник Біберштейна,
звіробій звичайний, чорнушка польова тощо. Серед цього різноманіття виявлено популяції рідкісних видів: горицвіту весняного, сону чорніючого, анемони лісової.
Раритетну фітобіоту представляють популяції рідкісних видів рослин:
•

ковила волосиста (Stipa capillata L.) – рідкісний палеарктичний степовий вид,
занесений до Червоної книги України [8], розсіяно зустрічається по всій обстеженій території, видніються її минулорічні сухі, генеративні пагони, відростання молодих пагонів і листків непомітно;

•

сон чорніючий (Pulsatilla nigricans Stoerck.) – рідкісний європейський степовий
вид, занесений до Червоної книги України [8], зрідка трапляються поодинокі
генеративні, квітуючі особини;

•

горицвіт весняний (Adonis vernalis L.) – (рис. 2.52) рідкісний європейськозахідносибірський степовий вид, занесений до Червоної книги України [8], та як
цінна лікарська рослина занесений Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори до переліку СІТЕС [5], виявлено понад 25 генеративних
особин у фенологічній фазі бутонізації або цвітіння, а на схилі південної експозиції навіть початку плодоношення;

•

анемона лісова (Anemone sylvestris L.) – (рис. 2.53) декоративноквітучий широкопалеарктичний вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного
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списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], популяція площею близько 2,5 м2, значна щільність розташування генеративних особин виду, фенологічна фаза – бутонізація.
По всій території розкидано зростає відкасник Біберштейна (Сarlina biebersteinii
Bernh. ex Hornem.) – (рис. 2.54) малопоширений вид флори Полтавської області з невизначеним созологічним статусом [2].

Рисунок 2.52 – Горицвіт весняний (Adonis vernalis L.)
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Рисунок 2.53 – Анемона лісова
(Anemone sylvestris L.)

Рисунок 2.54 – Відкасник
Біберштейна (Сarlina
biebersteinii Bernh. ex Hornem.)
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Т.С. SL-3 -- Степовий схил біля літнього табору
На схилі північно-західної експозиції в невеликих улоговинах серед зіноватевозлакового угруповання зростає популяція первоцвіту весняного (Primula veris L.) –
(рис. 2.55) європейський неморальний вид на південній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], генеративні особини у фенологічній фазі масового цвітіння та початку плодоношення зростають розсіяно, локалітет популяції площею понад 50 м2.
Поруч ростуть поодинокі рослини сону чорніючого (Pulsatilla nigricans Stoerck.) –
рідкісного європейського степового виду, занесеного до Червоної книги України [8].

Рисунок 2.55 – Первоцвіт
весняний (Primula veris L.)

Т.С. SL-4 – Степовий схил біля молодих посадок сосни звичайної
На верхній частині пологого схилу травостій викошувався, на нижній частині травостій не викошувався, фітодетрит не випалювався.
У рослинному покриві домінує соново-злакове угруповання (рис. 2.56) із соном чорніючим (Pulsatilla nigricans Stoerck.) – рідкісним європейським степовим видом, занесе62
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ним до Червоної книги України [8]. Популяція займає площу 0,5-1 га, переважають генеративні особини. Особливою рясністю особин вирізняється частина угруповання сону чорніючого на викошеній частині схилу, де їх щільність складає понад 30 рослин на 1 м2. На
нижній невикошуваній і невапалюваній частині густота рослин значно менша. Фенологічна фаза – кінець цвітіння та початок дозрівання плодів.

Рисунок 2.56 – Соново-злакове угруповання із соном чорніючим (Pulsatilla
nigricans Stoerck.)

У рослинному покриві як верхньої так і нижньої частини схилу серед домінуючого
сону чорніючого трапляються вкраплення первоцвіту весняного (Primula veris L.) – європейського неморального виду на південній межі ареалу, віднесеного до категорії (ІІІ) –
«рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]. Рослини у фенологічній фазі кінець цвітіння та початок дозрівання плодів. Первоцвіт весняний зростає також
під покривом терену колючого, куртина якого розташована поруч.

2.9.2. Тваринний світ

Дослідження 28.04.2015 року
На степових схилах у складі орнітокомплексу зареєстровані: куріпка сіра (Perdix
perdix) (Червоний список Полтавської області), жайворонок польовий (Alauda arvensis),
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плиска жовта (Motacilla flava), трав’янка лучна (Saxicola rubetra), просянка (Emberiza
calandra) (Червоний список Полтавської області).
Із плазунів чисельна ящірка прудка (Lacerta agilis).
На території розташовані поселення сліпака звичайного (Spalax microphtalmus), занесеного до Європейського Червоного списку.

2.10. Широколистяний ліс на лівому березі р. Суха Лохвиця
2.10.1. Рослинність

Дослідження 28.04.2015 року
У трав’янистому ярусі широколистяного лісу помітну роль відіграють синузії регіонально рідкісних видів:
•

проліска дволиста (Scilla bifolia L.) – центрально-європейський неморальний
вид на південно-східній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні
види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7];

•

ряст порожнистий (Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte) – центральноєвропейський неморальний вид на південно-східній межі ареалу, віднесений до
категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6,
7].

Крім того, виявлені локалітети ще двох регіонально рідкісних видів – хвоща зимуючого та барвінку малого:
•

хвощ зимуючий (Equisetum hyemale L.) – (рис. 2.57) голарктичний вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області
[1, 2, 3, 6, 7]. Популяція зростає серед лісу у невеликій улоговині, займає площу
близько 0,5 га, щільність і густота зростання рослин значна, проективне покриття понад 100 %. Деревостан утворюють липа серцелиста, осика, у підліску
домінує ліщина звичайна.

•

барвінок малий (Vinca minor L.) – (рис. 2.58) реліктовий європейський вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]; популяція зростає на площі понад 10 м2, фенологічна фаза –
масове цвітіння, переважають генеративні особини.

Співдомінантом анемоново-рястово-барвінкового угруповання поряд із барвінком
малим виступає ще один регіонально рідкісний вид – ряст порожнистий
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Рисунок 2.57 – Хвощ зимуючий (Equisetum hyemale L.)

Рисунок 2.58 – Барвінок малий (Vinca minor L.)
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2.10.2. Тваринний світ

Дослідження 28.04.2015 року
У складі орнітофауни широколистяного лісу зареєстровані: дятел звичайний
(Dendrocopos major), дятел сивий (Picus canus), сойка (Garrulus glandarius), вільшанка
(Erithacus rubecula), дрізд чорний (Turdus merula), дрізд співочий (Turdus philomelos), кропив’янка чорноголова (Sylvia atricapilla), вівчарик-ковалик (Phylloscopus collybia), вівчарик весняний (Phylloscopus trochilus), синиця блакитна (Parus caeruleus), синиця велика
(Parus major), повзик (Sitta europaea), вівсянка звичайна (Emberiza citrinella), зяблик
(Fringilla coelebs), зеленяк (Chloris chloris), щиглик (Carduelis carduelis).
Чисельні у лісі мурашники мурашки рудої лісової (Formica rufa L.), занесеної до
Європейського Червоного списку.
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ВИСНОВКИ
1.

У квітні – червні 2015 року були здійснені польові фітоценотичні та зоологічні дослідження

біорізноманіття

окремих

територій

у

районі

Мехедівсько-

Голотовщинського та Свиридівського родовищ Представництва РПКЛ у відповідності до програми моніторингу біорізноманіття та програми комплексного екологічного моніторингу на території діяльності Представництва «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед.
2.

Розширено площі досліджуваних територій в межах лісового заказника місцевого
значення «Урочище Крупське», ландшафтного заказника місцевого значення «Панський маєток», широколистяного лісу біля свердловини №52, балкового комплексу,
розташованого нижче ТЗСУ.

3.

Здійснено дослідження біорізноманіття нових територій: степових схилів лівобережжя р. Суха Лохвиця (проти с. Безсали (над кар’єром), біля літнього табору, біля
молодих посадок сосни звичайної), широколистяного лісу на лівому березі р. Суха
Лохвиця.

4.

За результатами проведених досліджень уточнена інформація щодо видового складу
рідкісної фітобіоти та поширення окремих рідкісних видів у межах МехедівськоГолотовщинського та Свиридівського родовищ.

5.

Виявлено локалітети популяцій рідкісних видів, зареєстрованих нами вперше: барвінок малий («Панський маєток», ліс біля свердловини № 52, ліс на лівому березі
р. Суха Лохвиця), ряст порожнистий («Урочище Крупське», ліс біля свердловини
№ 52, ліс на лівому березі р. Суха Лохвиця), проліска дволиста (ліс біля свердловини
№ 52, ліс на лівому березі р. Суха Лохвиця, балка нижче ТЗСУ), хвощ зимуючий (ліс
на лівому березі р. Суха Лохвиця), горицвіт весняний та анемона лісова (степові
схили проти с. Безсали), первоцвіт весняний (степові схили біля літнього табору),
валеріани високої (балка нижче ТЗСУ).

6.

Виявлено нові місцезнаходження видів, занесених до Червоної книги України: ковила волосиста, сон чорніючий, горицвіт весняний.

7.

Досліджено сучасний стан популяцій рідкісних видів, занесених до Червоної книги
України (горицвіт весняний, ковила волосиста, сон чорніючий) та Червоного списку
Полтавської області (анемона лісова, барвінок малий, валеріана висока, вовче тіло
болотне, жовтяниця черговолиста, зеленчук жовтий, зубниця п’ятилиста, льон бага-
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Висновки

торічний, оман високий, первоцвіт весняний, проліска дволиста, проліска сибірська,
ряст порожнистий, хвощ зимуючий).
8.

На території балкового комплексу нижче ТЗСУ виявлено угруповання формації ковили волосистої (Stipeta capillatae): асоціація волосистоковилова чиста (Stipetum
capillatae purum), що занесена до Зеленої книги України.

9.

Зареєстровано негативний антропогенний вплив на біоту: випалювання фітодетриту
(т.с. 2 і т.с. 3 Середьосульського заказника, урочище Громове озеро, балковий комплекс, розташований нижче ТЗСУ, балка Стінка, урочище Мостище); випасання худоби (балковий комплекс, розташований нижче ТЗСУ); засмічення (заказник «Панський маєток»).

10.

Щорічне випалювання фітодетриту та зниження рівня ґрунтових вод поточного року
загрожують існуванню біогеоценозу Громового озера або оселища – зникаючого середовища існування за Бернською конвенцією – «53.215 Купинні осокові болота з
домінуванням Carex elata або схожих видів».

11.

Негативних впливів на біоту досліджених ділянок з боку нафтогазовидобувної інфраструктури не виявлено.
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