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1. ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2016 РОКУ
1.1. Об’єкти та методика проведення досліджень
У кінці квітня 2016 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 території
лісового заказника місцевого значення «Урочище Крупське» – об’єкта природнозаповідного фонду (ПЗФ) – а також на ділянках, де збереглися природні біогеоценози на
різних елементах ландшафту, та знаходяться в межах гірничих відводів або межують з
ними: широколистяний ліс біля свердловини 52, балка нижче ТЗСУ, балка «Стінка», урочище «Громове озеро», схили і заплава лівобережжя р. Суха Лохвиця біля с. Безсали.
Таблиця 1.1 – Перелік досліджених територій
Назва території

Коди (карта та БД)

В межах ПЗФ
Лісовий заказник місцевого значення
«Урочище Крупське»

KR-1

Інші природні ділянки
Урочище «Громове озеро»

GO-1, GO-2

Балка на південь від ТЗСУ

TZSU-1, TZSU-2

Заплава лівобережжя р. Суха Лохвиця між
селами Яхники і Безсали

SL-7

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

ST-1

Ботанічні дослідження здійснювалися за загальноприйнятими у фітоценології методиками: виявлялися найпоширеніші рослинні угруповання, їх домінанти та співдомінанти, складалися флористичні списки, реєструвалися рідкісні та зникаючі види вищих судинних рослин, а також лікарські, декоративні та інші корисні рослини, визначався стан
популяцій рідкісних видів рослин.
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Рисунок 1.1 – Розміщення ділянок дослідження біорізноманіття на території діяльності Представництва РПКЛ

1 Особливості моніторингових досліджень 2016 року

ТЗСУ

Урочище
Крупськ е

!
(

Шмиг
лі

ур. Здановщина

Лу к
а
ур. Левківщина

KR1
ур.7
Крупське
ур. Мостище
Середньосульськ ий ур. Засулля

!
( !
7
(
7

Ос
няг

Ру чк
и

1 Особливості моніторингових досліджень 2016 року

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;

•

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;

•

недостаньо відомі (V): види, які можна було б віднести до однієї з вищеперерахованих категорій, однак, у зв'язу 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. Урочище Крупське – лісовий заказник місцевого значення
2.1.1. Рослинність

Дослідження 27 квітня 2016 року.
Т.с. KR-1
Досліджено стан рослинного покриву фрагмента плакорної ділянки заказника.
Аншлаг (щит із текстом про те, що дана територія належить до об’єктів природнозаповідного фонду) знято. Ми знайшли цей щит у лісі, він валявся на ґрунті (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Пошкоджений аншлаг заказника «Урочище Крупське»

Раніше на цій території зростали угруповання дубово-грабового широколистяного
лісу. Дуб звичайний (Quercus robur L.) – співдомінант і едифікатор лісового біогеоценозу,
раніше відігравав помітну роль в утворенні деревостану 1 ярусу. Траплялися віковічні дерева дуба. На нинішній час на дослідженій території дуб звичайний представлений лише
декількома особинами на узбіччі. Всі інші дерева дуба звичайного нещодавно були спиляні. Там, де росли дерева, залишилися лише пеньки (рис. 2.2). На дослідженій території виявлено 13 дубових пеньків.
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2 Рослинний і тваринний світ деяких територій у районі виробничої діяльності Представництва РПКЛ

Рисунок 2.2 – Порубки дубів на
території лісового заказника
«Урочище Крупське»

Після суцільної вирубки дуба звичайного досліджена територія лісового заказника
«Урочище Крупське» в районі т.с. № KR-1 не може репрезентувати зникаюче природне
середовище існування за Бернською конвенцією [5]: «41.2С Південно-східноєвропейські
широколистяні ліси із Carpinus betulus та Quercus robur, Quercus petraea або Quercus
dalechampii, інколи з Quercus cerris або Quercus frainetto».
Після варварського знищення дубів даний фрагмент фітоценозу можна назвати
ясеново-кленово-грабовим широколистяним лісом. У першому ярусі переважає граб звичайний, дещо менше представлений клен широколистий, значно рідше трапляється ясен
звичайний. У другому ярусі ростуть клен польовий та зрідка підростаючі дерева липи серцелистої. На всіх зазначених деревах розпустилися бруньки, сформувалися молоді пагони.
Чагарниковий ярус утворюють ліщина звичайна, бруслина бородавчаста та б. європейська.
У трав’янистому ярусі домінанти синузій ранньовесняних ефемероїдів – проліска
сибірська та ряст ущільнений відцвіли, утворили плоди, листки їх почали жовтіти. Покищо помітні у травостої синузії анемони жовтецевої (рис. 2.3) та пшінки весняної, рослини
яких перебувають у фенофазі плодоношення. Здаля помітні куртини зірочника ланцетного
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та кінського часника черешкового, що квітують білими квітками. На пониззях помітні
угруповання розрив-трави звичайної. Трапляються довговегетуючі багаторічні трави: медунка темна, копитняк європейський, купина багатоквіткова, глуха кропива плямиста.

Рисунок 2.3 – Синузія анемони жовтецевої

Рідкісна фітобіота дослідженої території представлена популяцією регіонально рідкісного виду:
•

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 співдомінаннтом трав’яного ярусу, рослини перебувають у фенологічній фазі плодоношення, жовтіння та початку відмирання надземних пагонів.

2.1.2. Тваринний світ

У складі орнітофауни зареєстровані: дятел звичайний (Dendrocopos major), вільшанка (Erithacus rubecula), дрізд чорний (Turdus merula), дрізд співочий (Turdus philomelos),
вівчарик-ковалик (Phylloscopus collybia), вівчарик весняний (Phylloscopus trochilus) (Червоний список Полтавської області), синиця блакитна (Parus caeruleus), синиця велика
(Parus major), зяблик (Fringilla coelebs), зеленяк (Chloris chloris), щиглик (Carduelis
carduelis), вівсянка звичайна (Emberiza citrinella).
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2.2. Ліс біля свердловини 52
2.2.1. Рослинність

Дослідження 28.04.2016 року
Досліджено стан рослинного покриву дубово-кленово-грабового широколистяного
лісу в межах однієї із балок. Під час спостереження відмічено деякі особливості стану біогеоценозу: значна вологість повітря та ґрунтового покриву, велика кількість повалених під
час вітровалу та бурелому стовбурів дерев (рис. 2.4), лісова підстилка та ґрунтовий покрив
порушені кабанами.

Рисунок 2.4 – Бурелом у лісі поряд із св. № 52

Деревостан 1 ярусу утворений переважно грабом звичайним (рис. 2.5), кленом широколистим, меншу рясність мають дуб звичайний та липа серцелиста. У чагарниковому
ярусі зростають ліщина звичайна та бруслина бородавчаста.
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Рисунок 2.5 – Нижня частина
стовбура граба звичайного
(Carpinus betulus L.) з
характерною корою та
лишайниками

У трав’янистому ярусі досить чисельні синузії першоцвітів: рясту порожнистого,
р. ущільненого, проліски сибірської, що перебувають у фенологічній фазі плодоношення
та дозрівання насіння. На пониззях поширене угруповання яглиці звичайної (Aegopodium
podagraria L) та угруповання: рястово-яглицеве із рястом порожнистим, пролісковорястово-яглицеве із проліскою сибірською, рястово-пролісково-копитнякове з копитняком
європейським, рястово-анемонові з анемоною жовтецевою, анемоново-рястово-пшінкові з
пшінкою весняною. Поруч квітне петрів хрест лускатий (Lathraea squamaria L.) (рис. 2.6),
що паразитує на коренях ліщини звичайної. Почали відростати листки-вайї папоротей, частіше трапляється щитник чоловічий (Dryopteris filix-mas (L.) Sсhott.) (рис. 2.7), що зростає в щитниково-рястовому угрупованні. Зрідка трапляються куртини купини багатоквіткової. Цікавою також є знахідка популяції воронячого ока звичайного (Paris quadrifolia L.)
- палеобореального геоелемента флори [9], що спорадично трапляється на терені Полтавської області [3] (рис. 2.8).
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Рисунок 2.6 – Петрів хрест лускатий (Lathraea squamaria L.)

Рисунок 2.7 – Щитник чоловічий (Dryopteris filix-mas (L.) Sсhott.)
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Рисунок 2.8 – Фрагмент популяції воронячого ока звичайного (Paris
quadrifolia L.)

Характерною рисою даного періоду спостереження є масове цвітіння зеленчука
жовтого – виду із середньоєвропейським типом ареалу (рис. 2.9). Зеленчук жовтий є співдомінантом рослинних угруповань, які займають: значну площу і домінують у рослинному покриві: зеленчуково-рястові з рястом порожнистим, рястово-зірочниково-зеленчукові
із зірочником ланцетовидним, яглицево-зеленчукові, щитниково-зеленчукові, підмаьенниково-зеленчукові з підмаренником запашним (рис. 2.10).
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Рисунок 2.9 – Зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum Huds.)

Рисунок 2.10 – Підмаренник запашний (Galium odoratum (L.) Scop.)

На схилі південної експозиції травостій розріджений, домінують угруповання осоки волосистої (Cаrex pilosa Scop.), рідше трапляються угруповання зірочника ланцетовидного (Stellaria holostea L.) (рис. 2.11), купини багатоквіткової, глухої кропиви плямистої,
підмаренника чіпкого, переліски багаторічної.
15

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

Рисунок 2.11 – Угруповання зірочника ланцетовидного (Stellaria holostea
L.)

У верхній частині схилу та зрідка на плато зареєстровано близько 10 локусів, де навколо стовбурів дерев зростаюь куртини зубниці п’ятилистої – регіонально рідкісного виду.
Созологічну цінність цієї території визначає наявність: у рослинному покриві:
a) зникаючого природного середовища існування за Бернською конвенцією [5]:
•

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

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

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

•

проліска сибірська (Scilla sibirica Haw.) – європейсько-сибірський неморальний
вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» н Червоного списку Полтав16
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ської області [1, 2, 3, 6, 7], формує синузії на плакорі, схилах і тальвегу балки,
рослини перебувають у фенологічній фазі плодоношення, дозрівання та розповсюдження насіння;
•

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 - масове цвітіння;

•

зубниця п’ятилиста (Dentaria quinquefolia Bieb.) – (рис. Рисунок 2.12) європейський неморальний вид, віднесений до категорії (ІІІ) «рідкісні види» Червоного
списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]; популяція представлена близько 10
локусами площею від 3 м2 до 10 м2 кожен, що зростають біля стовбурів дерев;
популяція складається із генеративних і вегетативних особин, генеративні особини відцвіли, плоди розкрились, насіння висипалося, всі рослини перебувають
у фенофазі вегетації.

Рисунок 2.12 – Зубниця п’ятилиста (Dentaria quinquefolia Bieb.)

2.2.2. Тваринний світ

У складі орнітокомплексу лісового масиву зареєстровані: дятел звичайний
(Dendrocopos major), щеврик лісовий (Anthus trivialis), вільшанка (Erithacus rubecula), дрі17
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зд чорний (Turdus merula), дрізд співочий (Turdus philomelos), кропив’янка чорноголова
(Sylvia

atricapilla),

вівчарик-ковалик

(Phylloscopus collybia), вівчарик

весняний

(Phylloscopus trochilus) (Червоний список Полтавської області), мухоловка білошия
(Ficedula albicollis), синиця блакитна (Parus caeruleus), синиця велика (Parus major), повзик (Sitta еuroрaеа), зяблик (Fringilla coelebs), вівсянка звичайна (Emberiza citrinella).
У лісі спостерігались чисельні сліди живлення свиней диких (Sus scrofa).
На дослідженій ділянці лісу чисельні мурашники мурашки рудої лісової (Formica rufa)
(Європейський Червоний список) (рис. 2.13).

Рисунок 2.13 – Мурашники (зліва) мурашки рудої лісової (Formica rufa)
(справа)

2.3. Балка нижче ТЗСУ
2.3.1. Рослинність

Дослідження 27.04. 2016 року.
Яружно-балкова система (рис. 2.14) з численними правобережними відрогами та
ярами, де часто зростають фрагменти байрачних лісів (рис. 2.15). Вздовж центру тальвегу
балки протікає струмок, який впадає у широкий ставок.
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Рисунок 2.14 – Загальний вигляд балки

Рисунок 2.15 – Фрагмент байрачного лісу в балці нижче ТЗСУ

У 2016 році значно розширена площа дослідженої території. Фітодетрит ніде не
випалювався. Негативний вплив випасання худоби відмічений лише у тальвегу першого
(найближчого до ТЗСУ) правобережного відрогу балки.
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На ділянці схилу, розташованій поблизу дороги переважають угруповання полину
австрійського, п. Маршаллового, чебрецю Маршаллового, перстача розлогого, осоки ранньої, тонконога бульбистого. Помітна участь в утворенні травостою весняних ефемерів:
реп’яшка яйцевидного, крупки весняної, бурачка шорсткого, різушки Таля, Значна чисельність синантропних, бур’янових видів: кропива дводомна, кудрявець Софії, м’яточник
чорний, анізанта покрівельна, підмаренник чіпкий, полин гіркий, татарник звичайний, будяк акантовидний.
На схилі, у пониззях зростають чагарники: верба козяча, бузина червона (Sambucus
racemosa L.) у фенофазі цвітіння (рис. 2.16), бузина чорна (Sambucus nigra L.) у фенофазі
вегетації (рис. 2.17).

Рисунок 2.16 – Бузина червона (Sambucus racemosa L.) у фенофазі цвітіння
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Рисунок 2.17 – Бузина чорна (Sambucus nigra L.)

На менш антропогенно змінених ділянках переважають угруповання ковиловотипчакових степів із участю ковили волосистої (Stipa capillata L.) та костриці борознистої
або типчака (Festuca rupicola Heuff.): перстачево-ковилово-типчакові з перстачем розлогим, перстачево-типчакові, цминово-типчакові, соново-перстачево-деревієво-типчакові,
різнотравно-ковилові, перстачево-нечуйвітрові.
На плато домінують угруповання: перстачево-чебрецево-ковилові, чебрецевоперстачево-типчакові, чебрецево-ковилові, соново-типчакові, типчаково-чебрецеві, звіробоєво-ковилові, звіробоєво-типчакові.
Рослинний покрив тальвегу основної балки утворюють лучно-болотні угруповання
з помітною участю синантропних видів, рясність яких свідчить про щорічне надмірне випасання у минулі роки. Більш поширені угруповання: різнотрвно-злакові, перстача гусячого, парилово-злакові, вероніково-злакові з веронікою дібровною, пшінково-злакові, деревієво-злакові з деревієм звичайним, осоки побережної, дягелево-осокові, дягелевохмелево-осокові, очеретово-осокові, комиша лісового, зніту болотного, знітово-рогозові з
рогозом широколистим, осоту болотного, кропиви дводомної, бугили лісової, підмаренника чіпкого тошо.
На схилах західної експозиції поширені угруповання :ковили волосистої, різнотравно-ковилові, різнотравно-тонконогові, перстачево-злакові з перстачем розлогим.
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Схил південної експозиції терасований, тут домінують угруповання формації ковили волосистої: моноценози ковили волосистої (Stipa capillata L.) (рис. 2.18). Також поширені угруповання: шавлієво-ковилові, парилово-ковилові, перстача розлогого (Pontntilla
humifusa Willd. еx Schlecht.) (рис. 2.19), перстачево-ковилові, чебрецево-перстачевополинові з полином Маршалловим, чебрецево-полинові, чебрецево-перстачево-шавлієві з
шавлією дібровною, суниць зелених тощо.

Рисунок 2.18 – Угруповання ковили волосистої (Stipa capillata L.)
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Рисунок 2.19 – Перстач розлогий (Pontntilla humifusa Willd. еx Schlecht.)

У рослинному покриві західної та південної експозицій значна чисельність і рясність сону лучного (Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. l. (синонім Pulsatilla nigricans Stoerck.)
(рис. 2.20). Вздовж середньої частини схилу західної експозиції зростають чиново-соновозлакові груповання з помітною участю чини панонської (Lahyrus pannonicus (Jacq.) Garke)
- регіонально рідкісного виду (рис. 2.21). Крім того відмічені угруповання: соновоковилові, конюшини гірської, буквиці лікарської, гадючника звичайного, суниць зелених,
шавлії дібровної, соново-гадючникові, соново-деревієво-ковилові.
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Рисунок 2.20 – Сон лучний
(Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. l.),
синонім – сон чорніючий
(Pulsatilla nigricans Stoerck.)

Рисунок 2.21 – Чина панонська (Lahyrus pannonicus (Jacq.) Garke)
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Тут також зростає смуга угруповань чагарникових степів – зіноватево-ковилові та
ковилово-зіноватеві з участю зіноваті Ліндемана (Chamaeccytisus lindemannii (V. Krecz.)
Klaskova) (рис. 2.22).

Рисунок 2.22 – Зіновать Ліндемана (Chamaeccytisus lindemannii (V. Krecz.)
Klaskova)

Вздовж схилів поперечних відгалужень або бічних балок рослинний покрив представлений фрагментами байрачних лісів. Деревостан тут утворюють зрідка дуб звичайний,
частіше липа серцелиста, береза бородавчаста, осика, крушина ламка, яблуня лісова, глід
кривочашечковий. У чагарниковому ярусі зростають ліщина звичайна, свидина кров’яна,
бруслина бородавчаста. Зовні зазначені байрачні «лісочки» оточені куртинами квітучого
терену або сливи колючої. Під покривом неморальних видів та вздовж байрачних «лісочків» жовтіють смуги квітучого первоцвіту весняного – регіонально рідкісного виду. Зареєстровано 5 локусів популяції цього виду.
Травостій байрачного лісу, що досліджувався у попередні роки, утворюють угруповання зірочника ланцетовидного, пшінки весняної, анемони жовтецевої, розхідника
звичайного. Відмічені окремі особини регіонально рідкісних видів - проліски дволистої та
дзвоників персиколистих.
У верхній частині бічного тальвегу, який випасався, продовжувалося вивчення стану популяції валеріани високої.

25

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

Созологічну цінність цієї території визначає наявність: у рослинному покриві:
a) асоціації, занесеної до Зеленої книги України [13]:
•

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

b) популяції рідкісних видів рослин:
•

ковила волосиста (Stipa capillata L.) – занесена до Червоної книги України [8],
популяція займає значну площу, сухостій не випалювався ні восени, ні весною,
скрізь височіють сухі минулорічні генеративні пагони, біля основи дернин відростають молоді зелені листочки, фенологічна фаза – вегетація;

•

сон лучний (Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. l. (синонім Pulsatilla nigricans
Stoerck.) (рис. 2.20) – занесений до Червоної книги України [8], більшість рослин відцвіли, на місці квіток сформувалися плоди – багатогорішки з опушеним
стовпчиком; у крупних особин розвивається понад 10 квітконосів, на вищих
квітконосах квітки вже відцвіли, а квітки на низьких квітконосах ще квітують;

•

проліска дволиста (Scilla bifolia L.) – центрально-європейський неморальний
вид на південно-східній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні
види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]; популяція із середньою чисельністю особин, рослини відцвіли, фенологічна фаза – дозрівання
плодів та поширення насіння. Цікаво, що у цього виду пластинки листків після
цвітіння помітно збільшуються у розмірах, стирчать і стають добре помітними
(рис. 2.23).

•

чина панонська (Lahyrus pannonicus (Jacq.) Garke) – рідкісний європейськосибірський степовий вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7] (рис. Рисунок 2.21). Вперше
виявлено 2 локуси цієї популяції. Зростає в чиново-соново-гадючниковозлаковому угрупованні. Чисельність особин невелика, переважають генеративні особини. Фенофаза – масове цвітіння.

•

первоцвіт весняний (Primula veris L.) (рис. 2.24) – європейський неморальний вид на південній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні
види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], вперше на цій території виявлено 5 локусів популяції цього виду, чисельність і рясність рослин значна, переважають у складі популяції генеративні особини; фенологічна фаза - масове цвітіння.

•

дзвоники персиколисті (Campanula persicifolia L.) – рідкісний європейськосибірський вид із декоративними властивостями, віднесений до категорії
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(ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7],
вперше виявлено близько 10 особин у байрачному лісі, фенологічна фаза –
вегетація.
•

валеріана висока (Valeriana exaltata Mikan) – європейський вид, віднесений до
категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2,
3, 6, 7]; цінна лікарська рослина, популяція розширила площу свого зростання, яка складає понад 50 м2 , фенологічна фаза рослин – вегетація.

Рисунок 2.23 – Проліска
дволиста (Scilla bifolia L.) у
фенофазі дозрівання плодів та
поширення насіння
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Рисунок 2.24 – Первоцвіт
весняний (Primula veris L.)

2.3.2. Тваринний світ

У складі орнітофауни території балки зареєстровані: куріпка сіра (Perdix perdix)
(Червоний список Полтавської області), жайворонок польовий (Alauda arvensis), плиска
жовта (Motacilla flava), щеврик лісовий (Anthus trivialis), трав’янка лучна (Saxicola
rubetra), зяблик (Fringilla coelebs).
Над схилами балки літали хижі птахи (ряд Соколоподібні): підорлик малий (Aquila
pamarina) (Червона книга України) (рис. 2.25), боривітер звичайний (Falco tinnunculus)
(Червоний список Полтавської області) (рис. 2.26), підсоколик великий (Falco subbuteo).
Спостерігались зграйки пролітаючих ластівок сільських (Hirunda rustica).
Із плазунів на схилах балки зустрічається ящірка прудка (Lacerta agilis).
На схилах балки розташовані поселення сліпака звичайного (Spalax microphtalmus)
(Європейський Червоний список).
В яругах балки розташовані нори лисиці (Vulpes vulpes) (рис. 2.27).
З ентомофауни на території балки зареєстрований жук майка звичайна (Meloe
proscarabaeus) (рис. 2.28)
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Рисунок 2.25 – Підорлик малий (Aquila pamarina) (Червона книга України)

Рисунок 2.26 – Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) (Червоний список
Полтавської області)
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Рисунок 2.27 – Лисиця (Vulpes vulpes)

Рисунок 2.28 – Жук майка
звичайна (Meloe proscarabaeus)
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2.4.

Балка «Стінка»

2.4.1. Рослинність

Дослідження 28.04.2016 року
Сухі рештки рослинного покриву випалено лише на схилі східної експозиції, який
терасований і пронизаний перпендикулярними ярами, але не заліснений. У тальвегу та на
схилі західної експозиції фітодетрит не випалювалися. Ґрунтовий покрив вирізняється
значною сухістю.
Основу рослинного покриву схилів балки утворюють угруповання чагарникових
степів: різнотравно-зіноватево-злакові, у яких зіновать Ліндемана (Chamaeccytisus
lindemannii (V. Krecz.) Klaskova) відіграє роль домінанта або співдомінанта. Поширені
угруповання: люцерново-зіноватево-тонконогові, парилово-зіноватеві, дроково-зіноватеві,
парилово-пирієві, осоки ранньої. Домінують на цьому схилі льоново-злакові угруповання
з льоном багаторічним,.
На схилі західної експозиції домінують угруповання: різнотравно-зіноватеві, зіноватево-злакові, соново-зіноватеві, зіноватево-сонові, перстачево-зіноватеві з перстачем
розлогим, соново-віскарієво-зіноватеві, соново-зіноватево-злакові (рис. 2.29) париловозіноватеві, суниць зелених. Зрідка тут трапляються плодові тіла гриба зморшка їстівного
(Morchella esculentha Pers.) (рис. 2.30).

Рисунок 2.29 – Соново-зіноватево-злакове угруповання
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Рисунок 2.30 – Плодове тіло гриба зморшка їстівного (Morchella esculentha
Pers.)

У нижній частині схилу західної експозиції майже на межі між тальвегом і схилом
виявлена популяція первоцвіту весняного у фенологічній фазі - початок плодоношення.
На узліссі також зростають куртини первоцвіту весняного у фенологічній фазі – масове
цвітіння.
Рослинний покрив тальвегу балки утворюють угруповання: осоки гострої, осоки
шершавої, геранієво-осокові, полину звичайного, осоту крилатого, дягелю лікарського,
дудника лісового, кропиви дводомної, гадючника оголеного, полину гіркого, комиша лісового, борщівника сибірського, плакуна верболистого, осоту болотного, рогозу широколистого, бодяка акантовидного. Як видно, більшість зазначених видів є синантропними
бур’янами.
Созологічну цінність цієї території визначає наявність: у рослинному покриві схилів балки, особливо схилу західної експозиції, популяцій рідкісних видів рослин:
•

сон лучний (Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. l. (синонім С. чорніючий (Pulsatilla
nigricans Stoerck.) – занесений до Червоної книги України [8], популяція дещо розширила площу свого зростання, більшість рослин відцвіли і перебувають у фенологічній фазі - дозрівання плодів, які поїдає жук-оленка (рис. 2.31).

•

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

первоцвіт весняний (Primula veris L.) - європейський неморальний вид на південній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного
списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], вперше на цій території виявлено декілька локусів популяції цього виду, чисельність і рясність рослин значна, переважають у складі популяції генеративні особини; фенологічна фаза на степовому схилі – початок плодоношення (рис. 2.32), на узліссі – масове цвітіння.

•

На схилі західної експозиції трапляється відкасник Біберштейна (Сarlina
biebersteinii Bernh. ex Hornem.) - малопоширений вид флори Полтавської області з невизначеним созологічним статусом [2], у якого добре збереглися сухі минулорічні квітконосні пагони. Відновлення рослин лише починається, фенологічна фаза - початок вегетації.

Рисунок 2.31 – Жук-оленка на плодах сона лучного
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Рисунок 2.32 – Первоцвіт весняний (Primula veris L.) у фенофазі початку
плодоношення

2.4.2. Тваринний світ

У складі орнітофауни території балки зареєстровані: жайворонок польовий (Alauda
arvensis), щеврик лісовий (Anthus trivialis), плиска жовта (Motacilla flava), крук (Corvus
corax) кропив’янка прудка (Sylvia curruca), трав’янка лучна (Saxicola rubetra), дрізд співочий (Turdus philomelos).
Над схилами балки літали хижі птахи: підорлик малий (Aquila pamarina) (Червона
книга України) (рис. 2.25), боривітер звичайний (Falco tinnunculus) (Червоний список
Полтавської області) (рис. 2.26), канюк звичайний (Buteo buteo).
Із плазунів зареєстрована ящірка прудка (Lacerta agilis).
З ентомофауни на схилах балки спостерігався жук майка звичайна (Meloe
proscarabaeus) (рис. 2.28).
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2.5. Урочище «Громове озеро» (верхня та нижня частини)
2.5.1. Рослинність

Дослідження 27.04.2016 року.
Сухостій у верхній частині території не випалювався. Значна сухість ґрунтового
покриву, вода наявна лише у невеликій калюжі. Детально обстежено стан рослинного покриву навколо озера (верхня частина).
До озера прилягає ділянка з лучною рослинністю. Поширені лучні рослинні угруповання: різнотравно-злакові, вероніково злакові з вероніою дібровною, корюшиновозлакові з конюшиною лучною, волошково-злакові з волошкою лучною, кульбабовозлакові, геранієво-перстачево-злакові, геранієво-осотові з осотом крилатим, перстача повзучого, чини бульбистої, еспарцету виколистого, деревієво-чиново-злакові, бугили лісової, перстача гусячого, жовтецево-кульбабово-злакові, льонка звичайного, горошководягелеві, вовчуга польового.
У складі лучних угруповань поблизу чагарникових верб після річної перерви знову
виявлено 2 екземпляри рідкісного виду із родини Зозулинцевих - зозульки травневої.
Вздовж озера тягнеться ряд деревовидних верб 1 ярусу: верби білої та
в. п’ятитичинкової. Серед них зрідка трапляються крушина ламка, калина звичайна, бузина чорна та бузина червона (Sambucus racemosa L.). Часто на деревах та кущах в’ється
хміль звичайний. На узбіччі зростає куртина терену. Дещо глибше розкидані куртини чагарникових видів верби та їх угруповання: вербняк кропивовий, вербняк підмаренниковий
із підмаренником чіпким, вербняк розхідниковий, вербняк калюжницевий із калюжницею
болотною (Caltha palustris L.) (рис. 2.33), вербняк гадючниковий.
Найбільшу площу цієї території займають угруповання високотравних боліт із домінуванням очерету звичайного: очерету звичайного (рис. 2.34), осотово-очеретові з осотом болотним, гадючниково-очеретові з гадючником оголеним, осоково-дягелевохмелево-очеретові, дягелево-хмелево-очеретові. Досить поширені також угруповання осоки побережної, осоки високої (рис. 2.35), куничника сіруватого, півниково-очеретові, півників болотних (Iris pseudacorus L.). Значно скоротилася площа популяції вовчого тіла болотного та угруповання з участю цього виду.
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Рисунок 2.33 – Калюжниця болотна (Caltha palustris L.)

Рисунок 2.34 – Угруповання очерету звичайного
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Рисунок 2.35 – Фрагмент рослинного угруповання з домінуванням осоки
високої (Carex elata All.)

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

53.215 Купинні осокові болота з домінуванням Carex elata або схожих видів;

b) популяцій рідкісних видів рослин:
•

зозулька травнева (пальчатокорінник травневий) – Dactylorhiza majalis
(Rchb.) P.F.Hunt et Summerhayes s.l.) (рис. 2.36)– середземноморськоєвропейський аллотетраплоїдний вид, занесений до міжнародного переліку
СІТЕС [4] та до Червоної книги України [8]., виявлено, як і раніше лише 2
рослини цього виду у фенологічній фазі – вегетація.

•

вовче тіло болотне (Comarum palustre L.) (рис. 2.37) – голарктичний вид на
південній межі ареалу, цінна лікарська рослина, занесений до категорії (ІІ) «вразливі види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7]. Значно
скоротилась площа зростання цієї популяції. На час спостереження у рослин
лише почали розпускатися бруньки та розправлятися листочки.
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Рисунок 2.36 – Зозулька
травнева (пальчатокорінник
травневий) – Dactylorhiza majalis
(Rchb.) P.F.Hunt et Summerhayes
s.l.)

Рисунок 2.37 – Вовче тіло болотне (Comarum palustre L.)
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Кизляк китицевидний (Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.) – голарктичний вид,
віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2,
3, 6, 7], як і минулого року не виявлений.
Розширено площу дослідженої території урочища Громове Озеро. Досліджено стан
рослинного покриву і нижньої її частини (на схід від автодороги). Ця частина території –
понижена частина знаходиться між полями, де вирощуються сільськогосподарські культури, переважно злакові.
Весною цього року фітодетрит був випалений.
Фрагмент лісового угруповання утворюють верба біла та в. п’ятитичинкова, на узліссі квітує терен, зрідка трапляється свидина кров’яна. Хміль звичайний формує позаярусну рослинність. У травостої домінує кропива дводомна, а на узліссі угруповання бугили
лісової..
Куртини чагарникових верб рідко розкидані по всій території. Між куртинами чагарникових верб рослинний покрив утворюють лучні або лучно-болотні угруповання.
Поширені угруповання: різнотравно-пирієві, геранієво-злакові, щавлю кінського, геранієво-щавлеві, щавлево-гадючникові, вовчугово-злакові, полину звичайного, волошки лучної, борщівника сибірського, осоту крилатого, дягелево-злакові, осоту болотного, живокістотово-осотові, осоки побережної, півників болотних.
Помітна рясність синантропних видів.
2.5.2. Тваринний світ

У складі орнітофауни зареєстровані: крижень (Anas platyrhynchos), куріпка сіра
(Perdix perdix) (Червоний список Полтавської області), припутень (Columba palumbus),
крутиголовка (Jynx torquilla), дятел звичайний (Dendrocopos major), жайворонок польовий
(Alauda arvensis), плиска жовта (Motacilla flava), кобилочка солов’їна (Locustella
luscinioides), вівчарик-ковалик (Phylloscopus collybia), вівчарик весняний (Phylloscopus
trochilus) (Червоний список Полтавської області), дрізд співочий (Turdus philomelos), соловейко східний (Luscinia luscinia), зеленяк (Chloris chloris), щиглик (Carduelis carduelis),
синьошийка (Luscinia svecica) (рис. 2.38), вівсянка звичайна (Emberiza citrinella), вівсянка
очеретяна (Emberiza schoeniclus).
На луках навколо озера чисельні кротовини крота звичайного (Talpa europea)
(рис. 2.41), і сліди живлення свиней диких (Sus scrofa).
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Рисунок 2.38 – Синьошийка
(Luscinia svecica)

Рисунок 2.39 – Чисельні кротовини на луках урочища Громове Озеро
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2.6. Схили лівобережжя р. Суха Лохвиця
2.6.1. Рослинність

Дослідження 28.04.2016 року
Т.С. SL-2 Степовий схил проти с. Безсали (над кар’єром)
Дещо розширена площа дослідженої території.
На вищій частині схилу та на плакорі сухостій не випалювався, вірогідно, протягом
декількох років.
Поширені рослинні угруповання: дивини густовіткової, ковилово-теренові, різнотравно-ковилові, полиново-зіноватеві з полином Маршалловим та зіноватю Ліндемана, зіноватево-злакові, різнотравно-злакові, шавлієво-злакові з шавлією дібровною, осоки ранньої, перстачево-ковилові з перстачем розлогим, чебрецево-злакові з чебрецем Маршалловим, перстачево-зіноватеві, соново-зіноватеві (рис. 2.40), залізняка бульбистого
(рис. 2.41) тощо.

Рисунок 2.40 – Соново-зіноватеве угруповання

41

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

Рисунок 2.41 – Угруповання залізняка бульбистого

Серед цього різноманіття виявлено популяції рідкісних видів: ковили волосистої,
горицвіту весняного, сону чорніючого, анемони лісової, чини панонської, первоцвіту весняного.
Раритетну фітобіоту представляють популяції рідкісних видів рослин:
•

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

•

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

•

горицвіт весняний (Adonis vernalis L.) – (рис. 2.42) 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 5 локусів зростан-
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ня цього виду, де зростають від 5 до 18 генеративних особин у фенологічній фазі - кінець цвітіння та початок плодоношення;
•

анемона лісова (Anemone sylvestris L.) (рис. 2.43) – декоративноквітучий широкопалеарктичний вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного
списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], популяція представлена декількома
локусами площею від 3 м2 до 60 м2, популяція складається із генеративних і вегетативних особин зі значною їх щільністю, фенологічна фаза – масове цвітіння.

•

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

•

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

Повсюдно трапляється відкасник Біберштейна (Сarlina biebersteinii Bernh. ex
Hornem.) – малопоширений вид флори Полтавської області з невизначеним созологічним
статусом [2].

Рисунок 2.42 – Горицвіт весняний (Adonis vernalis L.)
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Рисунок 2.43 – Анемона лісова
(Anemone sylvestris L.)

Т.С. SL-3 Степовий схил біля літнього табору
Численні локуси популяції 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], виявлено на лівому березі р. Суха
Лохвиця, що зростають як під лісом вздовж дороги, так і на луках. Яскраво-жовті куртини
густо розташованих квітучих рослин первоцвіту весняного помітні здаля . У складі популяції переважають генеративні особини у фенологічній фазі - масове цвітіння .
Т.С. SL-4 Степовий схил біля молодих посадок сосни звичайної
На пологому схилі травостій не викошувався, фітодетрит не випалювався.
У рослинному покриві домінує соново-злакове угруповання (рис. 2.44) із соном лучним (Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. l. (синонім С. чорніючий (Pulsatilla nigricans Stoerck.)
– рідкісним європейським степовим видом, занесеним до Червоної книги України [8]. Популяція займає площу 0,5-1 га, переважають генеративні особини. Щільність і рясність
особин менші порівняно із попереднім роком. Фенологічна фаза – кінець цвітіння та початок дозрівання плодів.
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Рисунок 2.44 – Соново-злакове угруповання

Тут же рідко розкидані рослини 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], генеративні особини
у фенологічній фазі масового цвітіння та початку плодоношення зростають розсіяно.
2.7. Заплава лівобережжя р. Суха Лохвиця
2.7.1. Рослинність

Т.С. SL-7
Дослідження 28.04.2016 року
Нова ділянка дослідження розташована неподалік від точок спостереження
№№ SL-5, SL-6.
Територія вирізнялася значною вологістю грунту, сирістю та рясною росою.
Поруч із дорогою розташована довга стариця (рис. 2.45). У деревостані помітні дерева тополі з кремезними, товстими стовбурами. У другому ярусі зростає квітуча, духм’яна черемха звичайна (Padus avium Mill.) (рис. 2.46). Травостій густий, досягає понад
0,5 м заввишки. Його утворюють угруповання яглиці звичайної, зірочниково-яглицеві,
кропиви дводомної, кропивово-зірочникові, бугили лісової, глухої кропиви плямистої, яглицево-глухокропивові, кінського часника черешкового, підмаренника чіпкого, гадючника
оголеного, пшінки весняної, геранієво-злакові, гірчака зміїного, родовика лікарського, гі45
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рчаково-родовикові, гірчаково-родовиково-злакові, чемерицево-геранієво-родовикові, чемерицево-яглицеві,

чемерицево-гадючникові,

чемерицево-пшінкові,

гадючниково-

підмаренникові, живокісту лікарського, розрив-трави звичайної, дягелево-родовикові, воронячого ока звичайного.

Рисунок 2.45 – Стариця на ділянці спостереження SL-7

Рисунок 2.46 – Черемха звичайна (Padus avium Mill.)
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Раритетну фітобіоту представляють популяції регіонально рідкісних видів рослин:
•

чемериця Лобелієва (Veratrum lobelianum Bernh.) – європейсько-азіатський вид,
віднесений до категорії (ІІ) – «вразливі види» Червоного списку Полтавської
області [1, 2, 3, 6, 7], цінна лікарська рослина (рис. 2.47. Популяція чисельна,
переважають генеративні особини, що подекуди відіграють помітну роль у
складі рослинних угруповань. Фенологічна фаза - вегетація. Вид виявлений нами вперше. За літературними даними [2] місцезнаходження цього виду наводяться для долини р. Сула. Охороняється він у Середньосульському заказнику.
Наше дослідження розширює уявлення про ареал чемериці Лобелієвої у Лохвицькому районі.

•

гірчак зміїний (Polygonum bistorta L.) – (рис. 2.48) європейський вид на південній межі ареалу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], цінна лікарська рослина, популяція складається із генеративних і вегетативних особин, займає площу близько 80
м2,фенологічна фаза - вегетація.

•

родовик лікарський (Sanquisorba officinalis L.) – (рис. 2.49) голарктичний вид зі
спорадичним поширенням у Лісостепу, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні
види» Червоного списку Полтавської області [1, 2, 3, 6, 7], цінна лікарська рослина, популяція зростає на площі понад 30 м2, фенологічна фаза - вегетація.

•

валеріана висока (Valeriana exaltata Mikan) – (рис. 2.50) європейський вид, віднесений до категорії (ІІІ) – «рідкісні види» Червоного списку Полтавської області
[1, 2, 3, 6, 7]; цінна лікарська рослина, популяція складається із генеративних
особин, фенологічна фаза – вегетація.
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Рисунок 2.47 – Чемериця Лобелієва (Veratrum lobelianum Bernh.) –
європейсько-азіатський вид у яглицево-кропивовому угрупованні

Рисунок 2.48 – Гірчак зміїний (Polygonum bistorta L.)
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Рисунок 2.49 – Родовик лікарський (Sanquisorba officinalis L.)

Рисунок 2.50 – Валеріана висока (Valeriana exaltata Mikan)

2.7.2. Тваринний світ

У складі орнітофауни зареєстровані: куріпка сіра (Perdix perdix) (Червоний список
Полтавської області), зозуля (Сuculus canoris), одуд (Upupa epops), крутиголовка (Jynx
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torquilla), дятел звичайний (Dendrocopos major), ластівка сільська (Hirunda rustica), плиска
біла (Motacilla alba), щеврик лісовий (Anthus trivialis), (рис. 2.51), плиска жовта (Motacilla
flava), шпак звичайний (Sturnus vulgaris), кобилочка солов’їна (Locustella luscinioides), кропив’янка чорноголова (Sylvia atricapilla), кропив’янка прудка (Sylvia curruca), вівчарикковалик (Phylloscopus collybia), вівчарик весняний (Phylloscopus trochilus) (Червоний список
Полтавської області), трав’янка лучна (Saxicola rubetra), вільшанка (Erithacus rubecula), соловейко східний (Luscinia luscinia), синьошийка (Luscinia svecica), дрізд чорний (Turdus
merula), дрізд співочий (Turdus philomelos), синиця блакитна (Parus caeruleus), синиця велика (Parus major), зяблик (Fringilla coelebs), зеленяк (Chloris chloris), щиглик (Carduelis
carduelis), вівсянка звичайна (Emberiza citrinella), вівсянка очеретяна (Emberiza schoeniclus),
просянка (Emberiza calandra) (Червоний список Полтавської області).

Рисунок 2.51 – Щеврик лісовий (Anthus trivialis)

Над заплавою річки літали рідкісні хижі птахи, занесені до Червоної книги України: підорлик малий (Aquila pamarina) (Червона книга України) (рис. 2.25), шуліка чорний
(Milvus migrans Bodd.).
У старичних озерах зареєстровані: жаба озерна (Rana ridibunda), кумка звичайна
(джерелянка червоночерева) (Bombina bombina).
На сухих схилах зустрічається ящірка прудка (Lacerta agilis).
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ВИСНОВКИ
1. У кінці квітня 2016 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 балкового комплексу, розташованого нижче ТЗСУ, урочища «Громове озеро», степового схилу проти с. Безсали.
3. За результатами проведених досліджень уточнена інформація щодо видового складу
рідкісної фітобіоти та поширення окремих рідкісних видів у межах МехедівськоГолотовщинського та Свиридівського родовищ.
4. Виявлено локалітети популяцій 5 регіонально рідкісних видів, зареєстрованих нами
вперше: чина панонська (балковий комплекс нижче ТЗСУ, степові схили проти
с. Безсали), дзвоники персиколисті (балковий комплекс нижче ТЗСУ), чемериця Лобелієва (вологі луки на лівому березі р. Суха Лохвиця), гірчак зміїний (вологі луки на лівому березі р. Суха Лохвиця), родовик лікарський (вологі луки на лівому березі
р. Суха Лохвиця).
5. Зареєстровані нові місцезнаходження популяцій 3 видів, занесених до Червоної книги
України (ковила волосиста, сон чорніючий, горицвіт весняний), та 2 регіонально рідкісних видів: первоцвіт весняний (балковий комплекс нижче ТЗСУ, балка «Стінка», степові схили проти с. Безсали, лісові та лучні ценози на лівому березі р. Суха Лохвиця),
валеріани високої (лучно-болотні угруповання на лівому березі р. Суха Лохвиця).
6. Досліджено сучасний стан популяцій 4 рідкісних видів, занесених до Червоної книги
України (зозулька травнева, горицвіт весняний, ковила волосиста, сон чорніючий), та
15 рідкісних видів, занесених до Червоного списку Полтавської області (анемона лісова, валеріана висока, вовче тіло болотне, гірчак зміїний, дзвоники персиколисті, зеленчук жовтий, зубниця п’ятилиста, льон багаторічний, первоцвіт весняний, проліска дволиста, проліска сибірська, родовик лікарський, ряст порожнистий, чемериця Лобелієва,
чина панонська).
7. На території урочища «Громове озеро», як і минулого року, не виявлено особин регіонально рідкісного виду – кизляка китицевидного, а популяція вовчого тіла болотного
значно зменшила площу свого зростання. Причина – багаторічне випалювання фітодетриту та зниження рівня підґрунтових вод.

51

Висновки

8. Популяція регіонально рідкісного виду – проліски сибірської на території лісового заказника місцевого значення «Урочище Крупське» зберегла оптимальну чисельність,
рослини нормально розвивалися, цвіли та плодоносили.
9. Варварське та, вірогідно, ненаказане недотримання режиму охорони об’єкта природнозаповідного фонду, що проявилося у масовій порубці дерев дуба звичайного на території лісового заказника місцевого значення «Урочище Крупське», є порушенням статусу природоохоронного об’єкту.
10. У складі орнітофауни досліджених територій виявлені рідкісні види птахів, занесені до
Червоної книги України: підорлик малий (Aquila pamarina), шуліка чорний (Milvus
migrans Bodd.), до Червоного списку Полтавської області: боривітер звичайний (Falco
tinnunculus), куріпка сіра (Perdix perdix), вівчарик весняний (Phylloscopus trochilus),
просянка (Emberiza calandra).
11. Із рідкісної ентомофауни у лісових масивах чисельна мурашка руда лісова (Formica

rufa), занесена до Європейського Червоного списку.
12. Зареєстровано негативний антропогенний вплив на біоту: випалювання фітодетриту
балка «Стінка»); випасання худоби (балковий комплекс, розташований нижче ТЗСУ);
13. Негативних впливів на біоту досліджених ділянок з боку нафтогазовидобувної інфраструктури не виявлено.
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