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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ  

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Захисні насадження займають значне місце у системі протиерозійних 

заходів. Позитивний вплив лісових насаджень проявляється не тільки в сенсі 

збереження ґрунтів від ерозії, але і сприяє підвищенню врожайності 

сільськогосподарських культур. Кожний гектар лісопосадок захищає близько 25-

30 га ріллі. На полях, захищених лісосмугами, вартість додаткового врожаю 

сільськогосподарських культур в 2-2,5 рази перевищує втрати, що пов’язані з 

вилученням земель для створення лісосмуг. 

Світовий досвід агролісомеліоративного господарства підтверджує, що там, 

де лісистість території відповідає науково обґрунтованим нормативам, природні 

ландшафти не деградують, створюється надійніша система збереження 

сільськогосподарських земель від водної і вітрової ерозії. Чим більше території 

зайнято лісовими посадками, тим повніше використовуються продуктивні сили 

природи. 

За даними державного земельного кадастру станом на 01.12.2015 рік площа 

земель під лісами та іншими лісовкритими  площами в Луганській області 

становить 332.6 тис. га. Загальна лісистість - 12,6 %. Усі ліси Луганщини 

віднесено до І групи і виконують вони переважно кліматорегулюючі, 

водоохоронні, протиерозійні та ґрунтозахисні функції. Від кількості лісових 

насаджень, їх біологічної стійкості залежить екологічне благополуччя територій 

та здоров’я населення. 
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Найменший відсоток лісистості по області у таких районах: Троїцький – 5,2 

%, Білокуракинський – 6,7 %, Марківський – 7, 0 %, Сватівський – 8 %. У 

порівнянні з Кремінським, Новоайдарським та Станично-Луганським районами 

цей відсоток становить відповідно - 23 %, 22,1 % і 20,3 %. Для досягнення 

оптимальної лісистості, а це 16 % для області, необхідно створити додатково 

близько 100 тис. га лісових насаджень. 

За останні роки різко знизилися темпи створення захисних лісових 

насаджень на яругах, балках, пісках та інших непридатних для ведення 

сільського господарства землях, яких в області понад 130 тис. га. Згідно з 

екологічними нормативами загальна лісистість сільськогосподарських угідь має 

становити біля 14%, а фактично є лише 6%. 

Останніми роками в Луганській області стала більше уваги приділяти сосні 

звичайною і кримською. Обстеженням соснових лісових смуг виявлена їх висока 

меліоративна ефективність. У віці 40 років соснові лісосмуги досягають висоти 

15 м (Кременський район). Слідів сніголаму і інших механічних пошкоджень не 

спостерігається. Проте слід зазначити, що біологічні особливості сосни 

звичайною зумовлюють її максимальний приріст у висоту на легких супіщаних 

ґрунтах. 

Що стосується клена гостролистого, то він є відповідною домішкою до дубу 

на важчих суглинних і глинистих ґрунтах. Крім впливу підгонки клена важливою 

є і його ґрунтополіпшуюча роль в дубових насадженнях. А.І.Зражевський 

відзначав (1957), що великий вміст живильних речовин у відпаду клена 

привертає і підсилює розмноження ґрунтових тварин і, раніше всього, дощових 

черв'яків, які прискорюють мінералізацію лісової підстилки і покращують 

структуру ґрунту, підвищуючи її родючість. Тому цю породу також бажано 

вводити до складу лісових смуг Луганської області. 

Слід зазначити, що розширення асортименту деревних порід має основне 

значення в підвищенні меліоративної ефективності полезахисних лісових смуг. 
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Цьому ж сприяє і підбір супутніх  порід і чагарників з кращими для даних умов 

біолого - екологічними властивостями. 

Останнім часом широкого поширення набули п’ятирядні лісосмуги, 

внутрішні ряди  яких складаються з дубу черешчатого, а в крайніх висаджуються 

клени (гостролистий, явір), ширина міжрядь складає 2,5-3 м. Але, звертає увагу 

В.А. Бородавка (1987), слід мати на увазі , що при розширенні міжрядь, разом із 

збільшенням площі живлення дерев, до певної міри втрачається ефект 

взаємопідгону і погіршується зростання у висоту. Істотно впливає на ажурність 

і меліоративні властивості лісосмуг кількість рядів. Так дослідження В.І. Коптєва 

(1986) встановлений, що на звичайному чорноземі в 4-рядних смугах з дубу з 

розміщенням стовбурів через 1,0 м оптимальна ажурність формується в 12 

літньому віці, в 5-рядних - к 20 рокам, а дворядні смуги взагалі не досягають її 

величини. Це свідчить про те що,  перевищення кількості рядів в смугах більше 

7 не тільки викликає наднормативне відчуження орних земель, але і знижує 

ефективність самих насаджень 

Проте на Донбасі рубками догляду охоплені незначні площі лісосмуг. Тому 

в даний час тут переважають щільні насадження. Зі всіх обстежених нами 

лісосмуг понад 40% характеризуються щільною конструкцією. Із-за недостатніх 

об'ємів рубок догляду у зв'язку з цим меліоративний потенціал лісових смуг 

реалізується не повністю. В результаті недостатнього догляду  в захисних 

насадженнях відбувається не тільки небажане їх ущільнення, але і природне 

розширення з відчуженням орних земель. Не менш важливе значення має 

правильне розміщення лісових смуг. За даними Л.Л. Шабурова (1984) в 

господарствах Луганської області тільки 56% лісових смуг мають розміщення, 

перпендикулярне пануючим шкідливим вітрам. Навіть при оптимальних 

конструкціях і доброму лісівничому стані, лісові смуги, неправильно розміщені 

на місцевості, мають низьку агрономічну ефективність. 

У Луганській області до господарств, в яких є закінчена система 

полезахисних лісових смуг, слід зазначити колгоспи: ім. Дзержинського -  
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Станічно-Луганського, ім. Калініна - Старобельського, ім. Літвінова – 

Славяносербського районів. 

Для визначення нормативів економічної ефективності полезахисних смуг 

необхідним є вивчення динаміки їх захисної висоти, яка багато в чому визначає 

величину захищеності поля. 

 

Воротинцева  Г.О., 

Старший науковий співробітник  Великоанадольського  музею лісу  

смт. Графське, Волноваський район, Донецька область, Україна 

 

ВІКТОР ЄГОРОВИЧ ФОН  ГРАФФ  -  ЗАСНОВНИК НАУКОВОГО 

СТЕПОВОГО ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ ТА НИЖЧОЇ  ЛІСОВОЇ ОСВІТИ 

 

Великоанадольський  ліс – це наша  національна гордість. Він  став 

своєрідним музеєм, степовою казкою визначним пам’ятником природи, школою 

передового досвіду. Історія його створення – це унікальна історія виробничої і 

наукової діяльності  кількох поколінь лісівників.  

А починалося все в далекі 40-роки ХХ століття, коли активно заселялася 

степова зона України і розорювалися цілинні степи. Щоб освоїти степові 

простори і перемогти  пилові  бурі, необхідно було посадити дерева і озеленити 

населені пункти, але  досвіду лісорозведення на сухих ґрунтах та вирощування 

садивного матеріалу не було. Вчені вважали, що виростити ліс у рівнинному, 

споконвіків безлісному степу  неможливо. Проте В.Є. фон  Графф та інші 

ентузіасти спростували ці погляди. Саме В.Є. фон Графф  став  засновником  і  

першим завідуючим  Великоанадольським  лісництвом і лісової школи.     

Народився  Віктор Єгорович  фон  Графф  3(15) листопада 1819 року в місті 

Овруч Волинської губернії в родині штабс-капітана, який як іноземець був на 

державній службі.  В 14 років Віктор Єгорович   залишився сиротою і в 1834 році 

став вихованцем  Санкт - Петербурзького лісового   інституту, який закінчив з 

відзнакою  у 1843 році.   
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В.Є. фон  Граффу належало довести  можливість вирощування лісу в сухому 

безводному степу, визначити придатні для цієї мети деревні породи, опрацювати  

агротехніку лісорозведення, залучити до лісопосадок  місцеве населення  і цим 

покращити  кліматичні  умови  південного степу, а також  організувати в степовій 

зоні зразкові  державні лісництва з лісовими школами  та лісорозсадниками.  

Ініціатива створення лісу і школи  належить міністру державного майна графу  

Павлу Дмитровичу  Кисельову, який в 1841 році, оглядаючи менонітські 

плантації дав вказівку про створення  «Великоанадольської зразкової плантації  

з устроєм при ній школи лісівників».   

Історія степового лісорозведення почалася  «10 (23) жовтня 1843 року коли 

в присутності начальника  Олександрівського  округу, його помічника,  родини 

лісової сторожі,  голів та сільських старшин було  урочисто розпочато 

розведення лісу. Коли все необхідне приготували, воли з плугами вийшли на 

ділянку. Священик відслужив молебень,  благословив людей, тварин, землю, 

плуги  двинулися і провели декілька борозн. Таким чином було розпочато 

зразкове лісорозведення в степах Катеринославської губернії».    

В. Є. фон  Граффу доводилося працювати в дуже важких умовах. Дев’ять 

років він жив в селі Новотроїцьке. Зберігся запис В.Є. фон Граффа: «Я  мешкав 

у селі за 15 верст від місця занять, у поганій сирій квартирі. Не раз доводилося з 

родиною залишатися без чаю і цукру, без свічок, хліба, без чобіт і черевиків. Усі 

ці нещастя часто підсилювалися  безгрошів’ям  через невисилку грошей 

протягом 5-7 місяців».  Віктор Єгорович був хворобливим чоловіком, але дбав 

про справу, якій присвятив життя. Він пожертвував  задля ідеї не лише собою, а 

і своєю родиною. Його дочка постійно хворіла і померла в дитячому віці. Син 

також часто хворів, але лікування його в тих умовах було ускладнене. Віктор 

Єгорович за 23 роки праці жодного разу не був у відпустці.  

Одночасно з виконанням лісокультурних  та інших робіт Віктор Єгорович  

проводив різні досліди, фенологічні та метеорологічні спостереження, збирав 

гербарій рослин і визначав їх назви, а також ретельно вивчав вплив погоди на 



Перша науково-практична конференція присвячена 200-річчю з дня народження Віктора Єгоровича фон Граффа 

 

 

10 

 

стан лісонасаджень. У гербарії В.Є. фон Граффа  було понад 2000 видів рослин. 

Для вивчення  змін клімату під впливом лісу Віктор Єгорович організував першу 

лісову метеостанцію і проводив тут метеорологічні спостереження.            

Ще за життя Віктора Єгоровича лісова громадськість цінила і шанувала його 

за глибокі знання і самовіддану працю. Він  був нагороджений орденами і 

медаллю.  Визнанням заслуг Граффа було те, що його лісничого, в 1866 році 

обрали професором Петровської  землеробної  і лісової академії. В цьому ж році, 

разом з родиною,  від’їжджає до Москви. Але працювати в Москві            В.Є. 

фон Граффу довелося не довго. 7 грудня 1867 року, після важкої хвороби, В. Є. 

фон Графф  помирає. 

Його  вважають  засновником  наукового степового лісорозведення, нижчої  

лісової освіти і лісової метеорології. За 23 роки роботи він  створив 156  га  

лісових насаджень, довів можливість заліснення сухого високого степу. З 

успіхом займався акліматизацією деревних і чагарникових порід, 

розповсюджував посадковий матеріал серед місцевого населення. Заклав 

розсадники Біловодський, Великомихайлівський, Гаврилівський. Був членом  

комітету  лісівництва.  Для селянських дітей відкрив школу лісників.   

Чимало десятиліть росте ліс. Рідко кому з лісівників вдається  у всій повноті 

побачити результати своєї праці. І тим більшої поваги заслуговує цей подвиг.  

У 1910 році на кошти, зібрані громадськістю, з чорного фінляндського 

граніту був споруджений пам’ятник В.Є. фон Граффу. Обеліск встановлений  на 

Головній алеї  Великоанадольського лісу. Та найвагомішим  пам’ятником 

полковнику корпусу лісничих  Віктору фон Граффу  є  започаткований ним 

потужний, стійкий рукотворний ліс на пропеченому сонцем обширі високого 

ковилового степу.   

     

ДЖЕРЕЛА  ТА  ЛІТЕРАТУРА 

1. Редько Г.И. Полковник корпуса  лесничих. – К., 1994. 



Перша науково-практична конференція присвячена 200-річчю з дня народження Віктора Єгоровича фон Граффа 

 

 

11 

 

2. Редько Г.И. Степное лесоразведение  в Великоанадольськом лесхоззаге. 

Учебное пособие . С.- Петербург, 1992. 

 

Іванченко А. студентка 31 групи  

 Великоанадольського лісотехнічного   

коледжу імені Віктора Єгоровича фон Граффа, 
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смт. Графське, Україна 

 

ЛІКАРСЬКІ ДЕРЕВНО-ЧАГАРНИКОВІ РОСЛИНИ 

ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКОГО ЛІСУ 

 У процесі розвитку людина накопичувала знання про дію та властивості 

різних рослин власним досвідом, спостереженням за тваринами, дослідницькою 

діяльністю. Шість тисяч років тому шумери використовували лікарські рослини 

у свіжому вигляді, у вигляді порошків та настоянок, використовуючи воду й вино 

як розчинник. Лікарська рослина - рослина, органи або частини якої є сировиною 

для отримання засобів, що використовуються в народній, медичній або 

ветеринарній практиці з лікувальною або профілактичною метою. На сьогодні 

відомо близько 500 000 видів рослин, однак лише невелика частина (приблизно 

10 %) з них широко застосовується в медицині. Рослини є джерелом для 

отримання різноманітних лікарських речовин. Більше 30 % усіх лікарських 

препаратів отримують з рослинної сировини. Найширше лікарські рослини 

застосовуються в народній медицині. Низька токсичність більшості лікарських 

рослин дозволяє використовувати їх у лікуванні хронічних захворювань, для 

проти рецидивного або реабілітаційного лікування. Лікарських рослин дуже 

велика різноманітність: алое деревовидне, бирючина, бузина чорна, валеріана 
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лікарська, верба, глід одноматочковий, ехінацея пурпурова, калина звичайна, 

нагідки лікарські, ромашка лікарська, фенхель звичайний, шипшина зв.(собача), 

ялівець звичайний. 

Наприклад: бузина чорна (Sambucus nigra L.) харчова, медоносна, лікарська, 

фарбувальна,  декоративна рослина. У науковій медицині застосовують квітки, 

квіткові бруньки й листки. Їх використовують як сечогінний засіб, при простуді, 

кашлі, для інгаляції та полоскань, а препарати з них - при ларингітах, бронхітах, 

грипі, захворюванні нирок і сечового міхура, при невралгії. У корі містяться 

ефірні олії, холін, фітостерин, цукри, кислоти, пектинові й дубильні речовини. У 

народній медицині листки і кора рекомендуються при ревматизмі, артритах, 

водянці, діабеті, зовнішньо при болях у вухах, запаленнях, опіках, геморої, 

застудах. Квітки бузини також використовуються і зовнішньо, у вигляді 

примочок і компресів, які призначають у разі опіків та інших травматичних 

ушкоджень шкірного покриву, а також для прикладання на запалені 

гемороїдальні вузли. 

Глід одноматочковий (Crataegus monogyna Jacq.) - з плодів готують рідкий 

екстракт, який входить до складу кардіовалену. Препарати з глоду знижують 

збудження нервової системи, тонізуюче діють на серцевий м'яз, посилюють 

кровообіг у коронарних судинах серця і судинах мозку, знижують кров'яний 

тиск, знімають болі в області серця. У народній медицині плоди використовують 

при різних хворобах серця, при гіпертонії, головному болю. Квітки 

використовують при серцевих хворобах, нервових збудженнях, запамороченні 

голови. 

Шипшина звичайна (Rosa canina L.) - у науковій медицині застосовують 

плоди шипшини, які рекомендують при хворобах печінки і жовчного міхура, а 

також як полівітамінний засіб. З них готують препарат холосас. У народній 

медицині плоди застосовують при хворобах печінки, нирок, сечового міхура, 

серця, при підвищеній кислотності шлункового соку, туберкульозі легень, 

гіпертонії. Пелюстки, уварені з медом, застосовують при рожистих запаленнях 
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шкіри, відвар коренів - при каменях у нирках і гіпертонії; гілки - при дизентерії 

і розладах шлункового- кишкового тракту. Маслянистий екстракт та олійка 

шипшини використовують зовнішньо при трофічних виразках, деяких 

захворюваннях шкіри і слизових оболонок. 

Деякі препарати: холосас, сироп шипшини, олія шипшини, каротолін. 

Калина звичайна (Viburnum opulus) - у народній медицині відома з XIV ст. 

Лікарська, харчова, вітамінозна, медоносна, фарбувальна і декоративна рослина. 

У науковій медицині застосовується кора калини як кровоспинний засіб при 

внутрішніх кровотечах, особливо маткових, як заспокійливий — при істерії, а 

також знижує кров'яний тиск. Плоди використовують як сечогінний і вітамінний 

засіб, при шлункових і простудних хворобах. У народній медицині кору 

застосовують при простуді, носових кровотечах; сік — при горлових простудах, 

кашлі, хворобах шкіри. Квітки і плоди — при склерозі, туберкульозі легень, 

гіпертонії, захворюванні нирок, серцевих хворобах і як потогінний засіб. Є дані 

про позитивний вплив плодів при лікуванні ракових захворювань. 

Липа дрібнолиста (Tilia cordata) - цінна лікарська рослина. У науковій 

медицині використовують висушені суцвіття липи як потогінний і 

бактерицидний засіб для полоскання рота. У народній медицині застосовують у 

сумішах з іншими рослинами при деяких захворюваннях шлунку, печінки, 

кишечника, нирок. Вугілля з липи — при деяких видах діареї, опіках, окремих 

хворобах шкіри, виразках. Квітки липи  містять 0,04-0,05 % ефірної олії, 

глюкози, сапоніни, дубильні речовини, цукор, каротин, вітамін C. 

 Кизил звичайний  (Cornus mas L.) - ягоди кизилу дуже корисні – вони 

містять багато глюкози, фруктози, органічних кислот, ефірне масло, фітонциди, 

вітаміни С. У народній медицині дерен використовують для підвищення апетиту, 

як протигарячковий засіб, сухі плоди - при шлунково-кишкових і застудних 

захворюваннях. У гомеопатії застосовують есенцію з свіжої кори. 

Барбарис звичайний (Berberis vulgaris) - в сучасній медицині 

використовують настоянку листків барбарису звичайного і амурського. 
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Настоянка звужує судини і прискорює згортання крові. Листя барбарису, його 

коріння і кору застосовують при підвищеному тиску і для зменшення серцебиття. 

Корисні властивості надають плоди барбарису при гастритах зі зниженою 

кислотністю, а так само для зміцнення стінок капілярів.  

Слива колюча або терен (Prunus spinosa) - у народній медицині терен здавна 

використовують як дієтичний і лікувальний засіб при захворюваннях шлунку та 

кишківника. Плоди, квітки і кору терну застосовують як кровоочисний засіб, 

особливо при нашкірних висипах. Квітки терну корисні і при різних хворобах 

печінки. Корені, кора і молода деревина мають протигарячкові і потогінні 

властивості. Відвари з коренів і листків використовують для полоскання ротової 

порожнини при захворюванні зубів і ясен. 

 

Кобець О. В., канд. с.-г. наук, с. н. с. лабораторії лісівництва 

Румянцев М. Г., канд. с.-г. наук, с. н. с. лабораторії лісівництва, 

Українського науково-дослідного інституту лісового господарства  

та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького, м. Харків, Україна 

Ковальов Д. О., магістрант Харківського національного університету  

міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна 

 

СТАН ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ У РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ 

ЛІСАХ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ МІСТА ХАРКІВ 

Рекреаційно-оздоровчі ліси мають важливе значення для суспільства, 

оскільки вони є головним елементом екосистем навколо населених пунктів, які 

створюють сприятливі умови для відпочинку населення. Рекреаційно-оздоровчі 

ліси мають особливу оздоровчу, науково-освітню, естетичну та пізнавальну 

цінність. Вони здатні підтримувати сталість внутрішнього середовища міст, 

очищують повітря від пилу та шкідливих викидів, виділяють кисень і виконують 

функцію поглинання шуму. Зростання інтересу науковців до міських лісів 

пояснюється багатогранністю та важливістю функцій, які вони виконують. Для 
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ефективного використання цих лісів необхідно мати вичерпну інформацію про 

стан та просторово-параметричні властивості кожної лісової ділянки. Це 

забезпечить можливість вирощування продуктивних і стійких до антропогенного 

навантаження лісових ландшафтів із високими декоративними й естетичними 

властивостями [2, 3, 5].  

Значну частку площі лісів зеленої зони м. Харків займають дубові 

насадження, які зазнають впливу комплексу несприятливих екологічних 

чинників: абіотичних, біотичних й антропогенних. Внаслідок дії цих чинників 

відбувається деградація дубових лісів та ослаблення їхніх середовищєтвірних 

функцій. Тому під час ведення господарства в приміських лісах необхідно 

проводити моніторинг насаджень та враховувати їхній стан і ступінь 

антропогенної порушеності. З огляду на це, дослідження сучасного стану та 

продуктивності дубових насаджень у лісах зеленої зони (у приміських лісах) є 

особливо актуальними. 

Метою досліджень є аналіз сучасного стану, особливостей росту та 

продуктивності дубових насаджень в лісах зеленої зони м. Харків (на прикладі 

ДП «Харківська ЛНДС»), які є основою рекреаційного лісокористування. 

Об’єкт досліджень – дубові насадження рекреаційно-оздоровчих лісів 

ДП «Харківська ЛНДС» на площі 17542 га, що віднесені до лісів зеленої зони 

м. Харків. 

Для аналізу дубових насаджень використано повидільну таксаційну базу 

даних ВО «Укрдержліспроект». Розрахунки проводили за алгоритмом [1] з 

використанням програмних продуктів Microsoft Office (MS Excel). Таксаційні 

показники дубових насаджень встановлювали шляхом групування ділянок за 

десятирічними класами віку. Для кожного класу віку визначали площу та запас 

насаджень (загальний і на 1 га), повноту, середні діаметр і висоту, клас бонітету. 

Дуб належить до основних лісоутворювальних порід держави. Частка 

дубових лісів у загальній площі лісового фонду України (9,6 млн га) становить 

28 %. У лісах України дуб звичайний (Quercus robur L.) росте в усіх природних 
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зонах, за винятком південних степових районів, формуючи природні або штучні 

насадження [6]. Проте оптимальними умовами для його росту характеризується 

лісостепова зона. У межах рівнинної частини України (в т. ч. у межах 

ДП «Харківська ЛНДС») дуб звичайний росте як у чистих за складом 

насадженнях, так і в мішаних. Фактично всі деревні породи, що ростуть в межах 

ареалу поширення дуба, наявні в складі насаджень, де він є головною 

лісоутворювальною породою [4]. 

Дубові насадження рекреаційно-оздоровчих лісів ДП «Харківська ЛНДС» 

характеризуються відносно високим ступенем рекреаційного навантаження. 

Частка зони інтенсивної рекреації від загальної площі становить 52 %, зони 

масового відпочинку – 4 %, а зони екстенсивної рекреації – 44 %. Останню зону 

доцільно розглядати з точки зору резерву переведення в зону інтенсивної 

рекреації. 

Найпоширенішим типом ландшафту є закритий із суттєвим переважанням 

насаджень горизонтальної зімкнутості – 92 %; частка напіввідкритих і відкритих 

ландшафтів відповідно складає 3 і 5 % (за оптимальних норм співвідношення – 70, 

20 і 10 %). Це свідчить про те, що фактична ландшафтна структура дубових 

насаджень підприємства відрізняється від оптимальної. 

Дубові насадження ДП «Харківська ЛНДС» характеризуються високими 

естетичною та рекреаційною оцінками (2,1 та 1,6), середньою пішохідною 

доступністю (2,8) та стійкістю до рекреаційних навантажень (2,3), низькою 

додатковою оцінкою (4,6) і незначною стадією рекреаційної дигресії (1,1). 

Серед дубових лісів підприємства у межах зеленої зони як за площею, так 

за запасом переважають дубняки порослевого походження, частка яких сягає 79 % 

– за площею та 81 % – за запасом. Частка дубняків штучного походження за 

площею становить 20 % і за запасом – 18 %. Частка дубових насаджень 

природного насіннєвого походження є незначною (1 %). 

Вікова структура дубових насаджень у межах лісів зеленої зони є 

розбалансованою із суттєвим переважанням за площею середньовікових 



Перша науково-практична конференція присвячена 200-річчю з дня народження Віктора Єгоровича фон Граффа 

 

 

17 

 

насаджень, частка яких сягає 80 % – у насадженнях природного походження та 

89 % – у насадженнях штучного походження. 

У дубових лісах ДП «Харківська ЛНДС», віднесених до лісів зеленої зони, 

виявлено суттєве переважання за площею порівняно високопродуктивних 

насаджень ІІ класу бонітету, частка яких становить відповідно 61 та 50 % у 

насадженнях природного та штучного походження. 

За запасом еталонні насадження переважають модальні як природного, так 

і штучного походження в усіх класах віку, а їхня різниця коливається від 40 до 

55 % – між модальними насадженнями природного походження й еталонними та 

від 35 до 76 % – між модальними штучними насадженнями  й еталонними. 

Середньозважені таксаційні показники дубових насаджень природного 

походження характеризуються такими значеннями: вік – 83 роки; діаметр – 

30,1 см; висота – 22,3 м; участь дуба в складі насаджень – 8,3 од.; повнота – 0,67; 

клас бонітету – ІІ,4; запас на 1 га – 234 м3. 

Середні таксаційні показники дубових насаджень штучного походження 

характеризуються такими значеннями: вік – 57 років; діаметр – 20,1 см; висота – 

17,0 м; участь дуба в складі насаджень – 7,6 од.; повнота – 0,72; клас бонітету – 

ІІ,0; запас на 1 га – 202 м3. 

Зростаючий попит на відпочинок у лісі й вимоги до стану навколишнього 

середовища визначають необхідність пошуку нових підходів до організації 

рекреаційного лісокористування. Комплекс запроектованих 

ДП «Харківська ЛНДС» лісогосподарських і організаційних заходів повинен 

враховувати необхідність розширення площ рекреаційно-оздоровчих лісів і бути 

спрямований на створення сприятливих умов для відпочинку людей і збереження 

природного лісового середовища. 
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ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦІЇ ПРИРОДНИХ КОМПОНЕНТІВ. 

Деградація природи — це процес порушення екологічної рівноваги, який 

спричиняється  природними чи антропогенними факторами i призводить  до 

руйнації навколишнього середовища.  

Земельний фактор, як і повітря, вода, біосфера, сонячна енергія, є 

найважливішою складовою навколишнього природного середовища. Земна 

твердінь (суходіл) виконує значну кількість необхідних і незамінних функцій. 

Перш за все, земля є місцем розселення і проживання людей та переважної 

більшості видів рослинного і тваринного світу, інших живих організмів. Вона 

створює необхідні матеріальні умови для життєдіяльності та відпочинку 

людини, виступає важливим, а для деяких видів діяльності (сільське і лісове 

господарство) і основним засобом виробництва і, одночасно, предметом праці, є 
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фактором біологічної продуктивності, базою продовольчих і сировинних 

ресурсів. 

У другій половині XX століття чимало наших  відомих учених 

висловлювали стурбованість із приводу зростаючої загрози людству з боку 

наслідків стихійного науково-технічного  прогресу. Однак yci цi застереження 

отримали  мало заходів у відповідь - екологічна криза  природного середовища 

посилювалась. 

Сучасна екологічна криза має якісно іншу природу порівняно з усіма 

попередніми кризами. Це перша криза, що охопила всю планету i яка повністю 

спричинена не природними процесами, а діяльністю людства. 

Однією з найбільших цінностей земельних ресурсів є ґрунт - верхній шар 

земної кори, який утворився під дією природних факторів (клімат, рельєф, 

особливості геологічної будови місцевості, рослинні та тваринні організми 

тощо), самостійне природно-історичне, органо-мінеральне утворення, здатне до 

саморозвитку і самовідтворення, яке забезпечує функціонування біосфери. Ці 

функції визначають роль земельного фонду країни як одного з найважливіших 

видів ресурсів економічного розвитку та найціннішої частини національного 

багатства. 

Існування, соціальне благополуччя і здоров'я народу України нерозривно 

пов'язані з землею. 

Деградація земель - природне або антропогенне спрощення ландшафту, 

погіршення стану, складу, корисних властивостей і функцій земель та інших 

органічно пов'язаних із землею природних компонентів 

17 червня міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день боротьби з 

опустелюванням та засухами.  

Забруднення ґрунтів - накопичення в ґрунтах речовин, які негативно 

впливають на їх родючість та інші корисні властивості 

Головною з причин деградації ґрунтів є людська діяльність (антропогенне 

втручання). Людство чисельністю понад 5 млрд. чоловік і щорічним приростом 
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80-85 млн., оволодівши різними технологіями для забезпечення бажаних для 

себе благ і життєвого комфорту, змінює природу планети вже в глобальному 

вимірі. 

Щорічно людство втрачає 12 мільйонів гектарів земель та 75 мільярдів тон 

родючих ґрунтів. На землях, які втрачаються щорічно, можна було б отримувати 

20 млн. тон зерна. Щохвилини в світі від голоду вмирає 16 осіб, з яких 12 дітей. 

Близько 40% населення земної кулі страждає від нестачі води. До 2030 року 

потреби у продовольстві, енергії та воді збільшиться щонайменше на 50,45 та 30 

відсотків. 

Основні причини деградації природних компонентів: 

1.  Глобальне потепління — це зміни в навколишньому і соціальному 

середовищах, що спричинені (прямо або опосередковано) антропогенними 

викидами парникових газів. 

2.  Кислотний дощ — це всі види метеорологічних опадів: дощ, сніг, град, 

туман, дощ зі снігом, кислотність яких вища від нормальної. 

3. Руйнування озонового шару (озонова діра) - локальне падіння 

концентрації озону в стратосфері на 10-40 %. 

4. Опустелювання - пониження природно-ресурсного потенціалу території 

нижче умовного (допустимого) рівня, який позначається в деградації рослинного 

покриву, погіршенні біологічної продуктивності земель, може призвести до 

виникнення умов, аналогічних пустельним. До найбільш ефективних заходів 

щодо боротьби з опустелюванням слід віднести: 

–  збільшення лісистості; 

–   розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни; 

–  встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг; 

–  заходи по збереженню та відтворенню родючості ґрунтів. 

5. Накопичення токсичних речовин (токсини) — отруйні речовини, що 

виробляються живими клітинами або організмами. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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6. Ерозія ґрунтів - руйнування i зношеність поверхневих, найбільш 

родючих, горизонтів i встиляючих їх порід вітром (вітрова ерозія) або потоками 

води (водна ерозія). Землі, що зазнали руйнування у процесі ерозії, називають 

еродованими. До ерозійних процесів відносять також промислову ерозію 

(руйнування сільськогосподарських земель унаслідок будівництва й розробки 

кар’єрів)  

Водна ерозія – це змивання ґрунту поверхневими водами (дощовими, 

талими та іригаційними (зрошення та полив). Водна ерозія буває двох видів: 

- поверхнева - змивається верхній родючий горизонт ґрунту на значній 

території; 

- глибока - проявляється на крутих схилах, зумовлює утворення ярів.  

Отже, деградація земельних ресурсів (водна та вітрова ерозія, забруднення 

відходами промисловості та сільськогосподарського виробництва, важкими 

металами та радіонуклідами, переущільнення ґрунту під дією важкої 

сільськогосподарської техніки, порушення внаслідок добування корисних 

копалин тощо) призводить до скорочення земельних ресурсів, зменшення 

потенційної родючості ґрунтів, що вимагає проведення науково обґрунтованої 

державної політики в галузі використання і охорони земель, створення механізму 

збереження і покращання національного багатства - продуктивних земель. 

Необхідною умовою для охорони продуктивних земель і навколишнього 

природного середовища в цілому є правильна організація території і 

землекористування зокрема. Розроблена в цьому напрямку Програма захисту 

земель практично не діє, головним чином, через відсутність коштів. 

 

Курячий К. В., начальник науково-дослідного відділу  

Погребняк О. І., провідний науковий співробітник  

Сидоренко О. А., науковий співробітник 

Регіональний ландшафтний парк «Краматорський»,   

м. Краматорськ, Україна 
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РЕШТОК СКАМ’ЯНІЛОЇ ДЕРЕВИНИ НА 

ДІЛЯНЦІ «ПЧЬОЛКІНСЬКІ СКАМ’ЯНІЛІ ДЕРЕВА»  

РЛП «КРАМАТОРСЬКИЙ» 

Регіональний ландшафтний парк «Краматорський» складається з п’яти 

окремих ділянок, що розташовані по околицях міста Краматорськ. 

Природоохоронну цінність цим ділянкам надають байрачні ліси, що збереглися 

в степовій місцевості, крейдяні відслонення з ендемічною та реліктовою 

рослинністю, а також геологічні пам’ятки. 

Ділянка парку № 2 «Пчьолкінські скам’янілі дерева» знаходиться недалеко 

від залізничної станції «Пчьолкіно», біля селища Красноторка, в 2 км на південь 

від Краматорська. Це найменша ділянка парка, її загальна площа становить 22, 

61 га. Тут, серед насаджень кримської сосни та листяних порід на поверхню 

виходять рештки скам’янілих дерев у вигляді стовбурів, що добре збереглися, 

або невеличких фрагментів деревини, які можна знайти навіть на поверхні. 

Рельєф цієї місцевості яружно-балковий, подекуди з помітними виходами 

пісковиків.  

На момент створення парку в 2004 році вже була широко відома геологічна 

пам’ятка природи загальнодержавного значення «Дружківські скам’янілі 

дерева», створена ще в 1975 році. У всіх літературних джерелах вказувалось, що 

залишки деревини, які були знайдені тут, належать араукарії.  «Интересно, что 

некоторые из обломков сохранили не только форму, но и внутреннюю структуру 

с помощью которой можно узнать араукарию – редкое в наше время 

вечнозеленое хвойное дерево.» [1]. В сучасних друкованих виданнях та 

електронних ресурсах теж стверджується, що в дружківському кар’єрі 

збереглися саме араукарії.  Однак, рід Араукарія Araucaria Juss. відомий лише з 

мезозойської ери, а вік дружківських дерев значно більший. За 

геохронологічною шкалою він становить близько 300 млн. років.    

Якщо подивитись на геологічну карту, можна побачити, що через 

Дружківку і Краматорськ проходить Араукаритова світа Карбонового періоду. 
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До її складу входять пісковики зі значними залишками деревини Dadoxylon 

amadokense Zаl., про що йдеться в спеціальній геологічній літературі. Так, в 

своєму «Нарису за питанням утворення кам’яного вугілля» М. Д. Залеський  

наводить кілька світлин з зображенням викопних деревин і описом деревини  

Dadoxylon amadokense Zаl. з Донецького басейну [2].   

«В песчаниках часто встречаются окаменелые стволы деревьев Dadoxylon 

amadokense Zаl. обычно без годичных колец.» (c. 22) [3]. 

Взагалі, деревина різних видів Dadoxylon  зустрічається у відкладеннях від 

пізнього палеозою до кінця мезозою,  але найчастіше – у кам’яновугільному 

періоді.  

Назва «араукаритова світа» походить від слова «араукарит», що означає 

викопні рештки стовбурів хвойних дерев, а не від слова «араукарія», тобто 

відбулася підміна понять «араукарія» та «араукарит». На цій підставі можна 

стверджувати, що викопна деревина з ділянки «Пчьолкінські скам’янілі дерева» 

не належать до роду Араукарія Araucaria Juss., а входить до складу роду 

Dadoxylon. 

Для більш досконалого вивчення викопної деревини зазначеної вище 

ділянки РЛП «Краматорський» необхідні спеціальні палеоботанічні 

дослідження. 

Висловлюємо подяку за надану консультацію Пилипенко Дмитру та 

Кулішову Михайлу.  
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Донецкий каменноугольный бассейн: материалы Международного XVII 

геологического конгресса. – М.;  Л.: Главная редакция геолого-разведочной и 

геодезической литературы, 1967. – С. 22. 

 

 

Литвиненко О.М. 

викладач першої категорії Лубенського лісотехнічного коледжу, 

м. Лубни, Україна 

ДО ІСТОРІЇ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ ЛУБЕНСЬКОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО 

КОЛЕДЖУ У ЗМАГАННЯХ З ЛІСОВОГО БАГАТОБОРСТВА  

У 60-х роках ХХ століття поширені були змагання серед студентів (а на той 

час учнів) лісових та лісотехнічних технікумів України (та і колишнього СРСР) 

з лісового багатоборства. Проведення таких змагань сягає своїм історичним 
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корінням ще у 1968 рік, коли вперше було проведено всеукраїнські лісові 

багатоборства серед учнів технікумів. Ця традиція періодично то зникала, то 

знову відроджувалася. 

У програму змагань входив весь комплекс фахових дисциплін, що вивчався, 

а саме: 

 потрібно було правильно, дотримуючись вимог з техніки безпеки, звалити 

в заданому напрямку дерево, обрізати гілля  і раціонально розкряжувати хлист; 

 визначити за гербарними зразками деревні і чагарникові породи, насіння, 

хвороби  та шкідників лісу, представників ґрунтового покриву; 

 визначити бусоллю азимут і румб; 

 кинути в ціль гранату; 

 вразити з гвинтівки у мішень.  

І все це на заданому маршруті за найменший час. 

Команди Лубенського лісового технікуму неодноразово брали участь у 

таких змагання і за кордоном. Від колишнього СРСР учасниками були команди 

Лубенського і Лісінського (Ленінградська область Росії) лісових технікумів. 

Суперниками були команди переважно країн «соціалістичного табору» - 

Угорщини, Болгарії, Польщі, Румунії, Чехословаччини та на той час двох 

окремих німецьких держав - Німецької демократичної республіки та 

Федеративної республіки Німеччини. 

Слід зазначити, що під час змагань,  окрім традиційних етапів були пункти, 

де необхідно було виконати такі завдання: 

 рубка сокирою на ціль (заруб сокирою на точність); 

 визначення відстані до макету козулі; 

 визначення несправності у бензопилі; 

 підготувати деревний хлист до трелювання. 
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Рис. 1. Інформація з музею коледжу про участь наших команд в міжнародних 

змаганнях з лісового багатоборства у 1967-1969 рр. 

Так, у вересні 1967 року такі змагання були проведені в м. Трутнов (Trutnov) 

(Чехословаччина). Наша команда у складі Івана Дягеля, Василя Небелиці і 

Анатолія Даниленка виборола 5 місце. 

Вже у вересні 1968 р. наші юнаки змагалися в м. Рабелтельдольт (Німецька 

демократична республіка) на базі Шверінського лісового технікуму, де наші 

студенти Петро Цікал, Микола Охріменко та Микола Удовиченко посіли 3 місце. 

Більш детально в архіві коледжу збереглася інформація про змагання 1969 

року, які відбулися в угорському місті Сегед (Szeged). Тоді команда нашого 

навчального закладу у складі Миколи Білика, Миколи Новіка і Григорія 

Юрченка подарувала технікуму 7 місце. Керівником команди був Каяюк Яків 

Хрисанфович, а загалом керував радянською делегацію, яка складалася з вже 

вищеперелічених двох технікумів, - директор Лубенського лісового технікуму 

Єсіпов Іван Кірсанович. 

У таблиці наведено перелік 16 команд із різних країн та результати змагань 

в Угорщині. 
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Таблиця - Результати змагань, 1969 року, м. Сегед 

№ 

з/п 

Назва команди або місто, 

де знаходився технікум 

Країна, яку представляє 

команда 

Зайняте 

місце 

1 Шопронь Угорщина І 

2 Сегед Угорщина ІІ 

3 Шварцбург 
Німецька демократична 

республіка 
ІІІ 

4 Брінек Польща IV 

5 Рабен-Штейнфельд 
Німецька демократична 

республіка 
V 

6 Бєловєж Польща VI 

7 Лубни СРСР VII 

8 Лісіно СРСР VIII 

9 Трутнов Чехословаччина IX 

10 Пісек Чехословаччина X 

11 Банска-Штаавніца Чехословаччина XI 

12 Болгарія – «А» Болгарія XII 

13 Міліч Польща XIII 

14 Жепень Польща XIV 

15 Болгарія – «В» Болгарія XV 

16 Сегед-ІІ Угорщина 
поза 

конкурсом 
 

У нашому навчальному закладі теж проводилися внутрішньотехнікумівські 

змагання із лісового багатоборства, а з 1987 року лісове багатоборство 

проводиться як навчальна практика з метою контролю професійної підготовки 

студентів. Вона передбачає виявлення ступеня готовності студентів 

спеціальності «Лісове господарство» комплексно використовувати отримані 

теоретичні знання, та показ практичних вмінь і навичок.  

З 2018 року було відновлено традицію змагань з лісового багатоборства - 

Всеукраїнські спортивно-інтелектуальні змагання професійного спрямування 

серед студентів коледжів та університетів, що навчаються за спеціальністю 

«Лісове господарство», під назвою «FORESTRY QUEST». 

Ініціатива належить студентському науковому гуртку «Київська асоціація 

студентів-лісівників» та її керівникові, доценту кафедри відтворення лісів та 

лісових меліорацій НУБіП України Ганні Олександрівні Лобченко. 
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Цього ж року наш коледж на змаганнях завоював І місце серед 9 команд, які 

представляли 3 університети та 4 коледжі. За умовами змагань команда мала 

складатися з чотирьох учасників, серед яких – одна дівчина. Наш коледж 

представляли студенти IV курсу: Ігор Макаревич, Валентин Черня, Анна 

Здоровик та Олексій Костенок (див. рис. 2). 

 

Рис. 2. Команда коледжу на змаганнях 

«Forestry quest» у 2018 році 

 

Рис. 3.  Команда «Lubny foresters» на ІІ 

змаганнях «Forestry quest» у 2019 році 

 

Вдруге змагання пройшли у 2019 році. У змаганнях взяли участь вже 15 

команд з 10 областей України, серед яких команди 8 університетів та 7 коледжів. 

Нашій команді «Lubny foresters», яку представляли студенти IV курсу 

спеціальності «Лісове господарство» Віталій Коваленко (група ЛГ-41), Євген 

Ткаченко (ЛГ-43), Каріна Дончик (ЛГ-43) та Ігор Яременко (ЛГ-41) вдалося 

вибороти високе друге місце! 

Участь студентів у подібних змаганнях надає їм можливість показати 

впевненість у своїх знаннях і свою майстерність та безпосередньо 

поспілкуватися зі студентами з інших навчальних закладів й обмінятися 

цікавинками студентського життя. 

 

Нікітченко Т.А. викладач вищої категорії  

Великоанадольського лісотехнічного коледжу 

 імені Віктора Єгоровича фон Граффа 

смт. Графське, Україна 

РОЛЬ ПТАХІВ У ЛІСОВИХ БІОЦЕНОЗАХ ТА ЇХ ОХОРОНА  
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Довкілля Донецької області у критичному стані. Екологічні проблеми 

накопичуються тут тривалий час, а негативні зміни, що сталися в 

навколишньому природному середовищі на значній території регіону, набувають 

незворотного характеру. 

Майже 70% лісових масивів мають штучне походження і посаджені перш за 

все на землях, що піддаються впливу водної та вітрової ерозії. Структуру цих 

лісів на 51% утворюють дубові і 25% соснові насадження. 

Одним з негативних факторів, які стримують ріст, розвиток та довгоріччя 

лісових насаджень є шкідливі види комах. Вони особливо небезпечні в перші 

роки життя деревних рослин. Пошкоджують усі органи дерев: бруньки, листя, 

квіти, плоди, кору, луб, деревну кореневу систему.  

Комахи мають здатність за сприятливих умов розмножуватись у великій 

кількості  і наносити велику шкоду лісовому господарству. Звідси й виникла 

необхідність вивчення шкідників лісу та заходи боротьби з ними.  

У сучасних умовах ведення лісового господарства у лісах України, 

необхідно використовувати екологічно чисті методи захисту лісів – біологічні, 

які основані на існуванні антагоністичних міжвидових взаємовідносин між 

окремими групами живих організмів.  

При використанні їх не відбувається забруднення навколишнього 

середовища. Вони  не мають негативного впливу на людину, рослини і лісовий 

біоценоз. Застосування біологічних методів боротьби вимагає від спеціалістів 

лісового господарства точних і великих знань, уваги. Використання птахів для 

боротьби з шкідливими  лісовими комахами широко відомі лісоводам. Птахи 

поїдають велику кількість комах на всіх фазах їх розвитку, а деякі птахи 

знищують шкідливих гризунів. Велике позитивне значення птахів визначається 

не тільки їх діяльністю по винищенню шкідників лісу. Крім того, птахи 

являються прикрасою лісів і відіграють важливу роль в естетичному і 

екологічному вихованні людини. Чи можна уявити собі травневу ніч без пісні 
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солов’я, або ранок без пісні жайворонка? Ліс без птахів, що весілля без музики. 

Українці говорять: «де багато пташок, там нема комашок». 

Роль птахів у лісових біоценозах як винищувачів шкідливих комах відома 

здавна, а їх здатність більшою або меншою мірою концентруватися в місцях 

масового розмноження комах, які можуть призводити до повного всихання 

деревостанів, робить птахів важливим біологічним фактором, що впливає на 

зменшення чисельності шкідників. Наслідки від пошкодження комахами можна 

порівняти хіба що з пожежею. 

Птахам притаманна велика інтенсивність живлення, особливо під час 

вигодовування пташенят. Це дає їм змогу знищувати значну кількість комах у 

період, коли ті завдають найбільшої шкоди насадженням – період вегетації. 

Пара великих синиць приносить корм до гнізда з 11-ма пташенятами 

близько 300 разів на добу; пара горихвісток – близько 450 (в гнізді 8 пташенят); 

мухоловки строкатої – 500 і в кожній порції до 20 комах (6 пташенят); шпаків – 

200 (4 пташеняти). Вівчарик-ковалик приносить їжу 255-300 разів; горобець 

домовий – близько 200; довгохвоста синиця за годину обстежує 150 дерев; 

синиця – 400 разів; ластівка до 500 разів.  

Стриж у пошуках корму відлітає від гнізда іноді на 40 км. Він приносить до 

гнізда не кожну спійману комаху, а повний рот їжі. Здобич він склеює слиною в 

грудочку і, прилетівши до гнізда, глибоко всовує в глотки пташенят кульки 

комах. У перші дні стрижі годують пташенят такими порціями до 34 разів на 

день, а коли пташенята підростуть і готові до вильоту з гнізда – лише 4-6 разів. 

Лазорівка за 1 день скльовує до 10 тис. яєць шкідливих метеликів, а всього 

за період вигодовування пташенят – понад 24 млн. штук. Маленький корольок за 

один день знищує до 10 млн. ворогів лісу.  

Як бачимо, від такої «саніспекції» шкідникам важко сховатися. Загалом на 

1-му га лісу птахи щодня збирають у середньому від 25 кг до 95 кг комах, за 

певних умов вони можуть зменшити кількість шкідників лісу на 40-76%. Отже, 

сумарна екологічна вигода від діяльності птахів (приріст деревини. Зменшення 
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витрат на боротьбу з осередками комах тощо) за даними науковців, становлять 

від 15 до 50 %. 

Довгий час вважали, що птахи майже не  харчуються гусеницями непарного 

шовкопряду. Але спостереження показали, що при масовому розмноженні цього 

шкідника лісу ним годувались 35 видів птахів, лялечками живились 24 види.  

Зерноїдні птахи займаються не тільки «профілактикою», але і посадкою, 

вірніше розповсюдженням дерев і чагарників. Багато рослин настільки залежать 

від птахів, що навіть отримали назву орнітохорних. Серед них горобина, малина, 

ірга, бузина, жимолость та інші.  

Лісні птахи також відіграють значну роль у круговороті речовин, 

забезпечуючи ліс дуже цінними, найбільш калорійними органічними добривами. 

За останні десятиліття екологічна ситуація на планеті дуже загострилась, 

тому виникло ряд проблем і перед лісовою ентомологією-все частіше виникають 

спалахи масового розмноження шкідливих комах, знижується стійкість лісових 

насаджень до шкідників. Ліс потерпає від забруднення середовища токсичними 

речовинами, задимлення, надмірного рекреаційного впливу. 

У 1991 році Верховною радою України всю територію України оголошено 

зоною екологічного лиха.  

Охорона лісу – це в першу чергу, турбота не про дерева, а про людей їхній 

добробут і здоров’я.  

Тож у стосунках з природою людство зіткнулося із серйозними і складними 

проблемами. Цілком очевидно, що вплив людини на природу нині значно 

перевищує здатність біосфери до саморегуляції і ставить загалом під загрозу 

можливість її існуванню як системи. 

Людство знищило ¼ всіх птахів, а 10% з тих, що залишилися знаходяться на 

грані вимирання. Люди погіршили і знищили велику кількість місць мешкання 

різних представників флори і фауни. Тільки за останні 400 років з землі зникли 

близько 500 видів тварин і 600 видів рослин.  
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Сьогодні темпи вимирання видів під антропогенним пресом перевищують 

темпи вимирання природного в 100-1000 разів. Такими темпами через 50-100 

років планета втратить 25-50 % сучасної видової різноманітності. 

У 19 ст. орел степовий був звичайним видом степових та лісостепових 

районів  України. У кінці 1950-х було відомо лише кілька місць мешкання цього 

виду. Остання гніздова пара перестала гніздуватися у заповіднику «Асканія 

Нова» у 1980 р.  

Останні пари стерв’ятника, що гніздувалися в Україні (Криму) зникли за 

останні 45 років. 

Кроншнеп тонкодзьобий зник з території  України після 1900 р. нині 

гніздується в Казахстані. В нашій державі зустрічається як залітний птах.  

Людина і суспільство повинні докорінно змінити своє ставлення до природи 

та її ресурсів.  

З метою збереження унікальних степових лісонасаджень у 1968 році 

Великоанадольський ліс був оголошений пам’яткою природи  республіканського 

значення, а в 1974 р. затверджений як заказник загальнодержавного значення. 

Кожному лісівнику слід пам’ятати, що нині лісові масиви України 

підтримують існування 114 видів птахів, 40% яких мають несприятливий 

природоохоронний статус і можуть зникнути, якщо не припинити дію 

негативних факторів.  

За час вивчення орнітофауни на території заказника «Великоанадольська 

лісова дача» було визначено 134 видів птахів (осілі, на прольотах, які 

залишаються, гніздуються). Основна маса птахів заселила масив у 50-х роках 

минулого століття.  

Велику роль в цьому зіграло розвішування штучних гніздівель. Птахів 

приваблюють чагарниками, дикорослі плодово-ягідні породи. Їх спеціально 

висаджують на узліссях. У цих заростях птахи знаходять і дім, і стіл. Без густих 

заростей чагарників не вдалося розвести такого птаха як фазан, який добре 

акліматизувався і розмножився у нашому лісі.  
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Птахи Великоанадольського лісу відносяться до 15 загонів і 40 родин. 

Найбільш чисельний загін горобиних. З них 60 видів, що гніздується пролітні, 31 

вид, що гніздується осілі. Усього в Великоанадольському лісі й на суміжних 

територіях відзначено на гніздуванні 91 вид птахів. Крім того 4 види, що 

можливо гніздяться. На прольоті зустрічались 17 видів, на зимівлі -11 видів, для 

9 видів відзначається залети в різні пори року, 2 види мають невизначений 

статус.  

Серед птахів Великоанадольського лісу є види, які занесені до Червоної 

книги України, це: скопи; орлан-білохвіст; канюк степовий; балобан; сірий 

журавель; сірий сорокопут; 

А також види включені МСОП у перелік рідких і зникаючих рідких і 

зникаючих у Європі: бугай; бугайчик; білолоба гуска; осоїд; чорний шуліка; 

болотяний лунь; кібчик; деркач; дрімлюга; зимородок; сивий дятел; звичайний 

жулан; чорнолобий сорокопут; синьошийка; славка яструбина; мухоловка 

білошийка. 

Рідкісні птахи на території Донецької області: норець малий, сіра гуска, 

чоглик, клинтух, середній дятел, плиска гірська, малинівка, чекан чорноголовий, 

вівчарик-берестянка, синця довгохвоста, звичайна чечітка.  

Ведення інтенсивного лісового господарства повинно сприяти збереженню 

та примноженню біорізноманіття. 

Сьогодні лісове господарство потребує конструктивних виважених змін, які 

б враховували увесь спектр їх використання. Господарювання в лісах не повинно 

порушувати його головну функцію – екологічну, та має враховувати всі 

компоненти лісового біогеоценозу.  

Нарешті, при оцінці діяльності птахів не можливо забувати, що існуючий 

різновид птахів – безцінний елемент екологічного різноманіття ландшафтів 

нашої планети і з усього цього витікає необхідність охорони рідкісних видів.  
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 імені Віктора Єгоровича фон Граффа 

смт. Графське, Україна 

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЇ НА ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ 

ДОНЕЧЧИНИ 

Лісові насадження, які використовуються для відпочинку, туризму та 

лікування, для задоволення фізичних, естетичних і пізнавальних потреб 

називаються рекреаційними.  

Оздоровчі властивості цих територій найчастіше значно цінніші 

господарських. Ефект рекреаційного фактору одиниці площі лісу спеціалісти 

оцінюють вдвічі вище, ніж вартість вирощеної на цій площі деревини. 
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Донецька область має дефіцит лісових рекреаційних територій. Вона 

найбільш густонаселений регіон України.  

Рекреаційне господарство Донецької області сформувалося під впливом 

місцевих рекреаційних потреб і орієнтується на задоволення попиту населення з 

усіх основних видів короткочасного та довготривалого відпочинку.  

Рекреаційний комплекс Донецького регіону складають санаторії та 

пансіонати з лікування, будинків відпочинку, санаторії-профілакторії, бази 

відпочинку, готелі, туристичні заклади.  

Проведені дослідження свідчать, що переважна більшість людей, 

виїжджаючи «на природу», надають перевагу відпочинку в лісі. Вони спочатку 

розташовуються на узліссі, потім заглиблюються у ліс. Якщо їх багато, а місце 

відпочинку не впорядковане, відсутня культура відпочинку, лісові може бути 

завдано шкоди. 

 Якщо використання лісових ресурсів виявляється надмірним, то в лісовому 

біогеоценозі порушуються процеси обміну речовин і енергії, взаємозв’язки між 

компонентами, відбувається так звана рекреаційна дигресія, яка зачіпає всі 

компоненти – від ґрунту до верхнього ярусу деревостану. 

 Присутність навіть однієї людини, як свідчать спостереження, не минає 

для лісу безслідно. Ущільнюється ґрунт, спресовується підстилка, гинуть сходи; 

збір грибів, ягід, квітів зменшує можливість самовідновлення рослин; зламана 

гілка, зарубка чи затіска на стовбурі сприяють зараженню дерев хворобами та 

шкідниками. Звичайно, вплив однієї людини чи групи людей зовні малопомітний 

– рано чи пізно все відновлюється в попередньому вигляді. При масовому 

напливі людей процеси відновлення відстають від процесів руйнування. 

 Перш за все витоптується (ущільнюється, перетирається і руйнується) 

лісова підстилка на ділянках, що інтенсивно відвідуються відпочиваючими; її 

маса зменшується в два рази і більше. Пошкоджуються корені та кореневища 

рослин, розташовані в підстилці або безпосередньо під нею. Зникає багато 
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типових лісових трав – медунка, яглиця, зірочник, квасениця, папороть, барвінок 

та ін.. На їх місці з’являються бур’яни, зокрема злаки, непривабливі зовнішньо. 

 Ущільнення  ґрунту при всіх степенях інтенсивності рекреаційного 

навантаження відбувається тут до глибини 20 см, в більш глибоких горизонтах 

зміни неістотні. На витоптаних ділянках водопроникність верхнього шару ґрунту 

в 2,7 рази менша, ніж на умовно непорушених ділянках. З цим пов’язано 

збільшення непродуктивних втрат вологи на поверхневий стік, фізичне її 

випаровування. Ділянки дубових лісів з різними рекреаційними навантаженнями 

помітно відрізняються за кількістю рослинних залишків на поверхні ґрунту. 

При витоптуванні ущільнюється ґрунт, відбувається зменшення його 

порозності та повітремісткості. Так, об’ємна вага ґрунту в непорушених місцях 

становить 0,85 – 0,88 г/см3, на стежках і дорогах вона збільшується до 1,61 – 1,63 

г/см3.  

 Типові лісові рослини нормально ростуть на ґрунті з об’ємною масою 0,8 

– 0,9 г/см3, подорожник – 1,3 – 1,5 г/см3. При 1,7 г/см3 трави рости не можуть. 

Дерева відчувають пригнічення росту на ґрунті з такою об’ємною  масою: сосна 

1,13 – 1,20 г/см3, береза 1,02 – 1,25, липа 1,22 - 1,44 г/см3. 

 У дібровах об’ємна  вага ґрунту на умовно непорушених ділянках 

становить 0,93 г/см3, а при збільшенні навантаження до сильно порушеного 

стану досягає 1,35 г/см3, тобто зростає в 1,5 рази. Найбільша маса лісової 

підстилки (до 10 т/га) нагромаджується  на ділянках, де  рекреаційні 

навантаження практично відсутні. При малому та середньому рекреаційному 

навантаженні запас підстилки відповідно в 1,3 та 1,8 рази менший, її товщина 

зменшується від 2,6 до 0,3 см. З цим пов’язано погіршення режиму зольного 

живлення деревних рослин. 

 У випадку сильного рекреаційного навантаження погіршується приріст 

дерев по діаметру і у висоту. На умовно не порушених ділянках кількість сухо 

вершинних і сухостійних дерев не перевищує 5%. При малому рекреаційному 

навантаженні їх кількість зростає до 14%, при середньому – до 22, при сильному 
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– до 32%. З переходом від умовно непорушених ділянок до мало -, середньо – і 

сильно деградованих    зменшується загальна кількість коренів дубу в такій 

послідовності: 100-75-64-37%. Найбільш інтенсивна регенерація коренів дубу 

після їх механічного пошкодження в експерименті спостерігалась в умовах, де 

рекреаційний вплив був відсутній. 

 В умовах інтенсивної рекреації сумарні показники життєдіяльності 

деревних рослин – інтенсивність асиміляції, водообміну, рівень біоелектричної 

активності – знижується. Так, на ущільнених ґрунтах активність каталази 

всмоктуючи і дрібних провідних коренів зменшується більше як 70%. Опір  

флоеми постійного струму навіть при малому рекреаційному навантаженні 

зростає порівняно з контролем у 1,1 рази. Метаболічний електропотенціал і 

приріст підросту сосни, що ріс безпосередньо біля стежки і за 10 м від неї, істотно 

відрізнялись. Різниця досягала 18-33 мВ, особливо вона зростала в літній період, 

коли в лісі масово збирали малину, чорницю, горіхи, гриби, тобто антропічне 

навантаження на лісове середовище було найбільш високим. 

 Під впливом інтенсивної рекреації у дерев поступово зменшується 

кількість листя, укорочується хвоя, знижується приріст по діаметру і у висоту, 

з’являється  суховершинність, частина дерев всихає, довговічність  деревостану 

зменшується, порушується його ярусність, змінюється породний склад, 

затримується природне відновлення. Підріст починає рости куртинами, він 

ослаблений, у багатьох екземплярів часто бувають обламані бруньки, 

пошкоджені стовбурці. Там, де площа витоптана більше як на 60%, лісова 

підстилка зберігається тільки місцями, підріст і  підлісок зникають, насадження 

розпадається на окремі біогрупи. 

 У лісі, який інтенсивно використовується для відпочинку, зникають гриби 

і ягідні рослини, зменшується кількість птахів, що гніздяться на землі та в 

нижньому ярусі лісу (співочий дрізд, соловей, малинівка, волове око, 

синьошийка та ін.). погіршуються умови для існування багатьох інших 

представників тваринного світу, зростає кількість комах – шкідників і хвороб. 



Перша науково-практична конференція присвячена 200-річчю з дня народження Віктора Єгоровича фон Граффа 

 

 

38 

 

 Рослини легше витримують одноразові навантаження (наприклад, один раз 

на сезон), ніж багаторазові (наприклад, щотижня). До рекреаційних впливів 

найбільш чутливі молоді ліси. Одним з визначальних факторів стійкості дубових 

лісів до рекреаційних навантажень є їх склад. У мішаних багатоярусних 

насадженнях дуб біологічно більш стійкий. З супутників для стійкості дубу 

важливе значення мають клени, липа граб. 

 Отже, велику кількість відпочиваючих ліс вмістити не може. Рекреаційне 

навантаження на ліс, яке вимірюють кількістю відпочиваючих на одиницю площі 

за одиницю часу, не повинно перевищувати визначені межі, оскільки їх  

перевищення призводить до незворотного деградування лісового середовища. 

Як відзначено, рекреаційне навантаження характеризується  кількістю 

відпочиваючих, які одночасно перебувають на певній площі під час  

комфортного періоду  щодня протягом 8 год. при цьому, наприклад, 5 чоловік 

цілий день (8 год.) в лісі – те саме, що 40 чоловік протягом 1 год. Середні 

рекреаційні навантаження поблизу населених пунктів такі: при 2 тис. мешканців 

населеного пункту – 11 людино – днів, при 10 тис. – 80, при 20 тис. – 230, при 50 

тис. – 700, при 100 тис. – 2000, при 500 – 16000, при 1 млн – 40000, при 2 млн – 

95000 людино – днів.  

У приміських лісах і популярних місцях відпочинку, як свідчить досвід, 

регулювати кількість відпочиваючих практично не можливо. Реальним в цих 

умовах є шлях благоустрою лісу. 

Благоустрій включає  створення доріжково-стежкової мережі, обладнання 

місць для відпочинку та ночівлі, підготовку майданчиків і дров для вогнищ, 

притулків на випадок негоди, нагромадження   різного обладнання. 

Стійкість лісу до рекреаційних навантажень можна підвищити не тільки 

шляхом його благоустрою, а і спеціальними рубками догляду, посадкою дерев, 

підсівом лісових трав, здобренням ґрунту. При необхідності окремі ділянки 

можна оголошувати закритими для відвідування. Тоді первинне трав’яне  

покриття відновиться через 5-6 років. Щоб прискорити цей процес, розпушують 
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ґрунт, удобрюють землю, поливають її або дренують, при необхідності 

висаджують дерева та чагарники.  

Вітчизняний та зарубіжний досвід свідчить про те, що стійкість 

рекреаційних лісів може забезпечуватися системою заходів, які можна об’єднати 

у дві групи: організаційні та господарські.  

Організаційні – це виховна робота з населенням, яка має на меті довести до 

свідомості кожної людини необхідну регламентацію поведінки у лісі.  

Вирішальним для збереження і підвищення стійкості рекреаційних лісів є 

своєчасне проведення лісогосподарських заходів: розміщення автостоянок, 

створювати відповідну сітку стежок, прогулянкові маршрути різної протяжності, 

біля водоймищ потрібно передбачити місця для встановлення наметів, 

виставляти щити з інформацією, формувати склад деревостану рубками. 

Головне в лісогосподарських заходах – не допускати катастрофічного 

порушення деревостану.  
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викладач вищої категорії Великоанадольського лісотехнічного коледжу 

імені Віктора Єгоровича фон Граффа   

смт Графське, Україна 

ВПЛИВ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ЛІСУ НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ  

З усіх природних ресурсів, що становлять скарбницю нашої країни, ліс 

займає особливе місце. Це найдосконаліший, здатний до відтворення природний 

комплекс, який дає понад 20 тисяч видів цінної продукції.  

Ліс – це певний природний комплекс, в який входять окрім представників 

рослинного світу, звірі, птахи, різні комахи, міріади мікроорганізмів. 

Щоб краще зрозуміти роль лісу у житті людини, функціонуванні екосистеми 

та соціально-економічної складової, слід знати і розрізняти основні функції лісу.  

Одною з найважливіших функцій лісового господарства вчені вважають – 

господарську, так як ліс забезпечує людей деревиною. Саме деревина як 

основний продукт лісу потрапляє на ринок і з неї виготовляють тисячі виробів. 

Меблі, будинки, столярні вироби, музичні інструменти, папір, плити, 

одноразовий екологічний посуд, вікна, двері, дитячі іграшки, різноманітні 

предмети побуту, декор і багато інших речей – все це люди мають завдяки 

деревині, яку дає ліс. 

З точки зору естетики деревина є унікальним матеріалом. Дерев’яні меблі та 

інші предмети побуту довговічні, стильно та естетично виглядають.  

Деревина також дає гнучкість у формах та дизайні, тобто з неї можна 

виготовити найрізноманітніші речі. Деревина у побуті також виконує і 

екологічну функцію, адже утримує вуглець у зв’язаному стані. Користуючись 

дерев’яними виробами, людина зменшуєте темпи глобального потепління та 

загалом зменшує свій негативний вплив на клімат, адже обираючи, до прикладу, 

дерев’яне вікно – людина не обирає пластикове, користуючись дерев’яними 

меблями – людина не використовує металевих чи пластикових меблів, 

зменшуючи на них попит, відтак і сприяючи зменшенню обсягів їхнього 
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виробництва. Також варто згадати про деревину як альтернативне екологічне 

джерело тепла, дешевше за природній газ. 

Працівники лісового господарства у господарській функції лісу виконують 

провідну роль – роль господарів. Ліс як ресурс дає деревину, а діяльність 

лісівників сприяє тому, що деревина з’являється на ринку і далі перетворюється 

на блага для людей. Окрім деревини, ліс дає й інші продукти – ягоди та фрукти, 

гриби, лікарські рослини, м'ясо диких тварин, тощо. Це теж частина 

господарської функції лісу.  

Іншою функцією лісу вважають екологічну, вона надзвичайно важлива 

складова екосистеми. Ліс комплексно впливає на довкілля, стабілізуючи чимало 

показників, зокрема, регулює циркуляцію води та повітря, рівень опадів, 

виділення кисню, температуру повітря, глобальний та мікроклімат,  запобігає 

ерозії ґрунтів, захищає дороги, має шумоізоляційну дію, очищує повітря тощо. 

Завдяки лісу покращуються умови для сільськогосподарської діяльності та 

зберігається біорізноманіття. 

В окремих випадках можна говорити про екологію лісу як спосіб 

підтримувати здоров’я та навіть лікуватися. Саме через екологічну складову, 

біля лісу чи навіть безпосередньо у лісі часто будують лікарні, оздоровчі заклади, 

відпочинково-оздоровчі комплекси тощо. Екологічна система лісу позитивно 

впливає на здоров’я дихальних шляхів, нервову систему та здоров’я загалом. 

Ліс оберігає землю і ландшафт, приносить велику користь людині як 

найбільший виробник чистого, лікувального повітря, як найліпший санітар 

атмосфери. Лісове повітря за активними формами кисню, очищене від 

шкідливих домішок, є запорукою високої працездатності людини, її довголіття. 

За даними спеціалістів, більше 60% кисню виробляє рослинність, і її головний 

компонент - ліс. Тому лісові ресурси потрібно оцінювати насамперед як джерело 

збереження балансу кисню і вуглекислого газу. 

Заключною функцією яка відноситься до функцій лісу є соціальна функція. 

В середньому по Україні – кожне п’яте підприємство – це підприємство лісового 
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сектора. У лісистих регіонах таких підприємств ще більше. До прикладу, у 

Донецькій області їх близько 10%. Йдеться про власне лісогосподарські 

підприємства, деревообробні цехи, столярні майстерні, підприємства паперово-

целюлозного виробництва, лісопильні та багато інших. Всі вони 

працевлаштовують людей, сплачують податки та розвивають підприємництво. 

До прикладу, лише у деревообробних цехах підприємств Львівського 

обласного управління лісового та мисливського господарства працює 278 людей. 

У 2018 році у них середньомісячна зарплата була 5663 грн, і порівняно з 2017 

роком вона зросла на 425 грн. 

За повідомленням Держлісагентства, у 2018 році підприємства лісової галузі 

всієї держави сплатили до бюджету 4,8 млрд грн податків, зборів та обов’язкових 

платежів, що на 905,3 млн грн або 23,3% більше, ніж у 2017 році. Окрім податків, 

підприємства минулоріч сплатили 1,4 млдр. грн єдиного соціального внеску. 

Також у соціальному аспекті ліс створює сприятливе середовище для 

відпочинку людей. Походи, пікніки, різноманітні спортивні, освітні та навчальні 

заходи і багато іншого люди отримують завдяки соціальній функції лісу. 

Набирає популярності ще одна тенденція проведення часу у лісі – корпоративні, 

сімейні чи просто дружні спільні роботи на користь лісу.  

Також адміністрація, викладачі і студенти Великоанадольського 

лісотехнічного коледжу імені Віктора Єгоровича фон Граффа вже традиційно 

кілька років поспіль у період посадки лісу, проявляють ініціативу щоб допомогти 

працівникам лісового господарства. А також приймають активну участь у акціях 

«Посади своє дерево» «За чисте довкілля» та ін.. З кожним роком більшає 

кількість окремих свідомих людей, які хочуть садити чи доглядати ліс, 

долучаються цілими сім’ями, дружніми компаніями чи просто приходять 

індивідуально. 

З фінансової точки зору оцінити екологічну чи соціальну функції лісу 

неможливо. Господарська ж оцінюється вартістю деревини, якою працівники 
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лісового господарства забезпечують суспільство, і частково вартістю іншої 

лісової продукції.  

Важливо зазначити, що повноцінно ці функції можуть працювати завдяки 

сталому господарюванню. Адже заготівля деревини передбачає нові 

насадження; контроль санітарного стану лісів забезпечує повноцінне виконання 

екологічної функції; лісова інфраструктура – це можливість розвитку туризму та 

оздоровчо-лікувального напряму. Тільки завдяки тому, що працівники лісового 

господарства зберігають та примножують функції лісу, люди отримують 

деревину і можуть користуватися іншими лісовими благами. 

 

Приходько О.Б., 

директор ДП «Лиманське лісове господарство», 

м. Лиман, Україна 

Пастернак В.П., Яроцький В.Ю., 

УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького 

м. Харків, Україна 

СТАН СОСНОВИХ ЛІСІВ В УМОВАХ ДП «ЛИМАНСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО» 

ДП «Лиманське лісове господарство» розташовано у Старобільській 

схилово-височинній області Донецько-донського Північно-степового краю. Цей 

край має низку особливостей, які обумовлені доволі жорсткими природними 

умовами, а також сильним антропогенним впливом на навколишнє середовище. 

За лісотипологічним районуванням це суха загрудова лісотипологічна область, 

Донецький район байрачних лісів [4]. Лісові насадження ДП «Лиманське лісове 

господарство» ростуть у специфічних природних умовах, які зумовлюють 

сучасний стан рослинного покриву та умови росту. Велика сума активних 

температур створює передумови для успішного росту багатьох деревних порід, 

але поєднання дій екстремальних природних і антропогенних чинників 

призводить до зниження продуктивності та стійкості лісових насаджень. 

Типологічна структура лісів ДП «Лиманське лісове господарство» 
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обумовлена як кліматичними, так і геоморфологічними умовами. Тут 

переважають соснові ліси, що обумовлено особливостями будови долини 

р. Сіверський Донець. Значна частина лісів (більше 70 %) відноситься до 

природно-заповідного фонду (НПП «Святі гори», Ямпольський ландшафтний 

заказник). 

Стан соснових деревостанів у країнах центральної та східної Європи 

погіршується внаслідок зміни клімату, змін гідрологічного режиму, пошкодження 

комахами та ураження хворобами [6]. Динаміку стану соснових деревостанів під 

дією комплексу факторів досліджували переважно у Поліссі та Лісостепу [2, 3]. 

Для лісових насаджень раптове зниження рівня ґрунтових вод не є сприятливим, 

оскільки поки корені доростуть до глибшого водоносного шару, дерева є 

уразливими до дії різноманітних чинників ослаблення – комах, техногенних 

викидів тощо. 

Останні десятиріччя циклічні зміни погодних умов на значній частині земної 

кулі супроводжуються трендами до підвищення температури повітря, зменшення 

кількості опадів та зниження рівня ґрунтових вод. Негативні наслідки зміни 

клімату посилюються через те, що більшість соснових лісів мають штучне 

походження та є одноярусними одновіковими монокультурами. 

Для встановлення показників стану соснових насаджень проведено 

маршрутні спостереження та закладено 18 пробних ділянок. На ділянках 

визначали характеристики основних компонентів лісових насаджень. Під час 

подеревного переліку встановлювали таксаційні показники, санітарний стан, а на 

ділянках, пройдених низовою пожежею, також показники пошкодження дерев 

вогнем (висоту та периметр нагару) [1, 3, 5]. Ділянки закладалися для порівняння 

у пошкоджених і непошкоджених частинах насадження, які відрізнялись за 

часткою сухостою та пошкоджених дерев. За результатами оцінювання 

встановлено, що стан деревостанів на контрольних ділянках є ослабленим, а на 

пошкоджених – сильно ослабленим (індекси стану від 1,56 до 4,15). На ділянках, 

пошкоджених лісовими пожежами відмічено тенденцію до погіршення стану 
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дерев зі збільшенням висоти та периметру нагару. За результатами досліджень 

встановлено, що основними причинами погіршення стану соснових деревостанів 

у ДП «Лиманське ЛГ» є: лісові пожежі, коренева губка, зміна гідрологічного 

режиму та рекреаційне навантаження. Для відстеження динаміки стану 

необхідно продовжити спостереження на дослідних ділянках. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ  

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ЛІСІВ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ МІСТА ХАРКІВ 

Сьогодні особливої актуальності набуває оздоровча та культурно-

естетична функція лісів зелених зон, адже вони є найпопулярнішими місцями 

відпочинку населення [2, 5, 6]. Важливою складовою частиною рекреаційно-

оздоровчих лісів є зелені зони навколо великих міст й інших населених пунктів 

(приміські ліси). Специфіка лісів зелених зон з їхнім поділом на 

лісогосподарську та лісопаркову частини зумовлює певні особливості ведення 

господарства в них, зокрема шляхом благоустрою території та створення 

сприятливих умов для організації відпочинку. 

У лісах зеленої зони міста Харків, як і в цілому по Харківському обласному 

управлінню лісового та мисливського господарства, переважають дубові та 

соснові насадження. Вплив рекреації на їхній стан відбувається по-різному. Тому 

дослідження рекреаційного лісокористування в насадженнях різних 

лісоутворювальних порід є актуальним. 

Метою досліджень є аналіз сучасного стану, особливостей росту та 

продуктивності соснових насаджень в лісах зеленої зони м. Харків (на прикладі 

ДП «Жовтневе ЛГ»), які є основою рекреаційного лісокористування. 

Об’єкт досліджень – соснові насадження в рекреаційно-оздоровчих лісах 

ДП «Жовтневе ЛГ» (на площі 7,57 тис. га), що віднесені до лісів зеленої зони 

м. Харків. 

Для аналізу соснових насаджень використано повидільну таксаційну базу 

даних ВО «Укрдержліспроект». Розрахунок проводили у відповідності до 

алгоритму [1] з використанням програми MS Excel. Таксаційні показники 

модальних соснових насаджень встановлювали шляхом групування ділянок за 

десятирічними класами віку, визначаючи площу та запас: загальний і на 1 га, а 

також середньозважені повноту, середні діаметр і висоту, клас бонітету 

насаджень кожного класу віку. 
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Санітарний стан соснових насаджень вивчали на закладених пробних 

площах (ПП). На ПП згідно із «Санітарними правилами в лісах України» [3] 

здійснювали суцільний перелік дерев за категоріями санітарного стану. За цією 

шкалою виділяють шість категорій стану дерев – здорові, ослаблені, дуже 

ослаблені, всихаючі, свіжий сухостій та старий сухостій. За співвідношенням 

дерев різних категорій розраховували індекс стану насадження (Іс). 

Сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) – є найбільш поширеною головною 

лісоутворювальною породою в Україні, насадження якої займають 35 % (майже 

3,4 млн га) від загальної площі лісового фонду країни. У типах лісорослинних 

умов А1–5, В1–5, С1–4 на Поліссі, в Лісостепу та Степу формуються чисті й мішані 

за складом соснові ліси [4]. 

Соснові насадження в рекреаційно-оздоровчих лісах ДП «Жовтневе ЛГ» 

характеризуються відносно невисоким ступенем рекреаційного навантаження, 

адже зони інтенсивної рекреації та масового відпочинку серед них становлять 

12 % від загальної площі насаджень. Зону екстенсивної рекреації (88 %) слід 

розглядати як резерв до інтенсивної рекреації. 

Фактична ландшафтна структура соснових лісів відрізняється від 

оптимальної. Переважаючим типом ландшафту є закритий, частка якого 

становить 90 %, частка напіввідкритого і відкритого ландшафтів складає 

відповідно 6 і 4 % за оптимального співвідношення 70, 20 та 10 % відповідно. 

За естетичною оцінкою соснові насадження характеризуються в 

основному другим і третім класами, середній клас – 2,3 бала, що пов’язано із 

переважанням чистих за складом сосняків. 

У зонах масового відпочинку та інтенсивної рекреації середній бал стадії 

рекреаційної дигресії соснових насаджень становить 1,0, що є допустимим, 

оскільки при ньому природний комплекс не втрачає здатності до 

самовідновлення, але потребує додаткових заходів, спрямованих на регулювання 

відвідувань. 
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Вікова структура соснових насаджень ДП «Жовтневе ЛГ», віднесених до 

лісів зеленої зони м. Харків, є розбалансованою із переважанням за площею 

середньовікових насаджень, частка яких від загальної площі соснових лісів 

підприємства сягає 83 %, або 6,31 тис. га. Частка молодняків становить 12 % 

(майже 900 га), пристиглих насаджень – 4 % (325 га) та стиглих – близько 1 % 

(40 га). 

Переважна більшість соснових насаджень рекреаційно-оздоровчих лісів 

зеленої зони є відносно високоповнотними (повнота 0,7–0,8), що займають 78 % 

(5,87 тис. га) від загальної площі соснових лісів і ростуть за І–ІІ класами бонітету 

(74 %, або 5,57 тис. га). Частка площі високоповнотних (повнота 0,9–1,0) 

насаджень становить 12 %, низькоповнотних (повнота 0,5–0,6) – 9 %. Середня 

повнота соснових насаджень становить 0,75. 

Доволі значною є частка високопродуктивних (класи бонітету Іа–Іd) 

соснових насаджень – 21 % від загальної площі соснових лісів. Насадження 

сосни IV і нижче класів бонітету займають незначну площу – лише 26 га, або 

0,3 % від загальної площі. 

Загалом соснові насадження ДП «Жовтневе ЛГ» характеризуються такими 

таксаційними показниками: участь сосни в складі насаджень – 9,7 од.; середній 

діаметр – 25,3 см; середня висота – 19,9 м; середній запас на 1 га – 318 м3; 

середня повнота – 0,75; середній клас бонітету – І,5. 

У середньому за ростом і продуктивністю модальні насадження 

поступаються еталонним у віці до 100 років за діаметром – на 3 % (на 0,6 см); за 

висотою – на 13 % (на 2,2 м); за запасом – на 50 % (на 125 м3·га-1). 

Соснові насадження за санітарним станом характеризуються як здорові й 

ослаблені, середній індекс санітарного стану – в межах 1,4–1,9. Частка дерев 1 і 

2 категорій санітарного стану на ПП сягає 79–91 %. 

Для покращення санітарного стану рекреаційно-оздоровчих лісів і 

створення стійких до рекреаційних навантажень, естетично привабливих 

насаджень доцільно проводити комплекс лісівничих заходів, зокрема 
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ландшафтні рубки, а ослаблені насадження лісопарків необхідно 

переформовувати у стійкі шляхом запровадження лісовідновних рубок. 
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смт. Графське, волноваський район, Донецька область Україна  

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ 

Ліс - це символ багатства і могутності держави, її «зелене золото». Це 

частина нашої історії, людської долі, це культура минулих, сучасних і 

прийдешніх поколінь.  

Глобальні зміни умов природного життєвого довкілля, зростання обсягів 

споживання лісових ресурсів потребують особливої уваги до відтворення лісів. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/555-95-%D0%BF
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Важливою причиною сучасного погіршення стану лісів України є прорахунки у 

відновленні лісів і лісорозведенні, зумовлені недостатнім врахуванням 

екологічних чинників (кліматичних, ґрунтових, гідрологічних) та їх впливу на 

лісові насадження. Результати лісогосподарської діяльності останніх десятиліть 

характеризуються зниженням продуктивності і втратою біологічної стійкості 

штучно створених лісових культур, послабленням виконання ними екологічних, 

соціальних і ресурсних функцій. Відновлення лісів і лісорозведення розглянуто 

в багатьох наукових праць, запропоновано сучасні технології створення лісових 

культур, розроблено інструкції, настанови тощо. Особливості відтворення лісів 

у контексті  управління лісовим господарством вивчають дуже багато науковців 

лісової галузі.  Однак потребують додаткового висвітлення питання щодо 

реалізації комплексних заходів, пов'язаних із вирішенням проблем у процесі 

відтворення лісів.  

Відтворення лісів передбачає створення високопродуктивних, біологічно 

стійких насаджень з господарсько цінних деревних і чагарникових порід і 

формування деревостанів із високими захисними властивостями. Згідно зі ст. 79 

Лісового кодексу України, відтворення лісів здійснюється шляхом їх 

відновлення (природним, штучним або комбінованим способами) та 

лісорозведення.  

Відновлення і створення лісів у контексті ведення лісового господарства 

передбачає застосування таких заходів:  

 запровадження вибіркових, поступових способів рубок;  

 залишення на зрубах дерев-насінників;  

 проведення лісокультурних робіт зі сприяння появі самосіву головних 

порід і збереження природного поновлення.  

Внаслідок здійснення лісогосподарської діяльності, пов'язаної із заготівлею 

деревини, дуже часто пошкоджуються або навіть знищуються інші важливі 

компоненти лісу (підріст, підлісок, живий надґрунтовий покрив, лісова 

підстилка), що негативно впливає на ефективність функціонування лісових 
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екосистем загалом. Це зумовлює заміну природних корінних деревостанів із 

високою біологічною стійкістю і продуктивністю штучно створеними лісами, які 

є менш ефективними і не здатні повною мірою використовувати потенціал 

лісорослинних умов.  

У процесі виконання лісозаготівельних робіт заміна суцільних рубок 

поступовими чи вибірковими, застосування комплексних заходів із відновлення 

лісу сприятиме збереженню життєздатного самосіву і підросту головних порід, 

зменшить негативний вплив господарської діяльності на довкілля, позитивно 

вплине на збереження лісового середовища.  

Сприяння природному поновленню дає змогу зберегти генетичний фонд 

лісових насаджень, вирощувати деревостани з кращими спадковими ознаками у 

найбільш сприятливих лісорослинних умовах. При цьому витрати матеріальних 

і трудових ресурсів є значно меншими, ніж під час створення лісових культур. 

У лісовому фонді Степу 47% насаджень дуба штучного і 47% поросльового 

походження. Культури переважають у 1 – 5 класах віку, причому в насадженнях 

до 30 років їх частка становить 94%. Соснові насадження на 91%, а акацієві на 

97% рукотворні. 

Очевидно, що якщо не внести корективи у стратегію лісовідновлення та 

лісорозведення, то через 30-40 років природні насіннєві деревостани в Україні 

залишаться тільки у заповідниках та національних парках, частка культур, 

причому як створених так і тих, що загинули, значно підвищиться, загальна 

стійкість лісів ще більш знизиться, а фінансовий стан лісового господарства 

значно погіршиться. 

На наш погляд, для збереження стійких лісів, які могли б виконувати 

природоохоронні і сировинні функції без ризику погіршення або втрати 

генетичного фонду популяцій і біорізноманіття лісових видів необхідно, в першу 

чергу, переходити на природнє і змішане відновлення в захисних лісах і лісах для 

відпочинку (які за теперішньою класифікацією відносяться до лісів з обмеженим 

режимом лісокористування). Для цього слід відмовитися від практики 



Перша науково-практична конференція присвячена 200-річчю з дня народження Віктора Єгоровича фон Граффа 

 

 

52 

 

призначення лісовідновних рубок в цих лісах в момент розпаду і включати їх в 

розрахунок лісокористування з організацією, в основному, вибіркового 

господарства. На ділянках лісового фонду, де гарантоване природнє поновлення 

не можливе, треба створювати лісові культури з посадкового матеріалу, 

вирощеного з місцевого насіння, використовуючи технології з мінімальним 

пошкодженням лісових умов. 

В експлуатаційних насадженнях, також не можна нехтувати можливістю 

природного лісовідновлення. Ширше треба використовувати такі лісівничі 

заходи як залишення насінників (сосна), створення підпологових культур 

(зокрема, шпиговку жолудів під пологом відведеного у рубку деревостану), 

змішане відновлення, мінералізацію ґрунту, засів насіння і т.д. Необхідно 

відмовитися від технологій лісовідновлення сільськогосподарського типу, що 

обумовлює повну очистку лісосік та корчування пнів. При створенні лісових 

культур треба суворо дотримуватися принципів підбору порід і лісонасіннєвого 

районування, обережно відноситися до розширення площ інтродуцентів. 

 

Ткачук Є.П., дендролог, м. Кропивницьке, Україна 

Іноземцев Д.Ю., викладач  

Великоанадольського лісотехнічного коледжу  імені В.Є. фон Граффа 

смт. Графське, Україна 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

ДОНЕЧЧИНИ ВІКОВОГО ПАМ'ЯТНОГО ДЕРЕВА «ЯСЕН ГРАФФА». 

Серед рукотворних лісів України особливе місце належить 

Великоанадольському лісовому масиву, який одним із перших був створений на 

рівнинних землях степової зони. Важко переоцінити заслуги багатьох ентузіастів 

степового і захисного лісорозведення, проте серед піонерів цієї справи чільне 

місце належить випускнику Санкт-Петербурзького лісового та межового 

інституту, видатному діячу вітчизняного лісівництва Віктору Єгоровичу фон 

Графу – основоположнику степового лісорозведення. 
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Великоанадольський ліс по праву вважається колискою степового 

лісорозведення. Тут у середині ХІХ ст. були закладені перші досліди, тут 

творилась історія створення лісу у Степу з її творчими пошуками, невдачами та 

досягненнями. Тут жили та працювали, творили та формувались такі визначні 

діячі лісознавства, як В. Є. фон Графф, Л. Г. Барк, Х. С. Полянський, М. Я. 

Дахнов, Г. М. Висоцький. Цей ліс є живим, природним пам’ятником праці та 

заслуг всіх цих вчених. 

Великоанадольський масив слугував та служить живою лабораторією 

вченим найрізноманітніших спеціальностей – лісознавцям, дендрологам, 

ґрунтознавцям, ботанікам, географам, навчальною базою для лісівників України. 

Насадження масиву виконують захисні, водорегулюючі та рекреаційні функції. 

Розробленими та опрацьованими у Великоанадолі деревно-чагарниковим та 

деревно-тіньовим типом змішування лісових культур та виконаними тут 

дослідними роботами закладено наукові основи степового лісорозведення. 

Використання великоанадольського досвіду дає лісівникам можливість у 

найнесприятливіших умовах степової зони вирощувати довговічні і біологічно 

стійкі лісонасадження. 

На території ДП «Великоанадольське ЛГ» в кв. №5 та №16 зберіглись перші 

дубово-ясеневі насадження створенні В.Є. фон Граффом віком 170-175 років. 

Вікові (великомірні) дерева набувають статусу історичної, культурної та 

меморіальної спадщини, що обумовлює необхідність максимального 

продовження терміну їх життя. У процесі онтогенезу (життєдіяльності) дерево 

піддається впливу абіотичних та біотичних факторів, що призводять до 

термічних і механічних пошкоджень цілісності. Аналіз результатів особливостей 

вікових фізіологічних змін, закономірностей процесу зараження і деструкції 

деревини під дією різних типів і видів патогенних організмів переконливо 

показує, що продовження термінів безпечної експлуатації насаджень неможливо 

без постійного сервісного обслуговування. Догляд за крупномірними 

історичними та меморіальними деревами повинен включати санітарну обрізку, 



Перша науково-практична конференція присвячена 200-річчю з дня народження Віктора Єгоровича фон Граффа 

 

 

54 

 

антисептування ран і пошкоджень, лікування дупел. Загальна науково-

обґрунтована схема лікування дупел передбачає: зачистку мертвої кори по краях 

дупла; видалення всередині порожнини всієї зруйнованої деревини до 

структурно цілісною, зовні здорової тканини; антисептування внутрішніх 

поверхонь дупла. Зазвичай дерева старшого віку мають вади деревини різного 

ступеня вираженості. Після настання віку 150 років це переважно трубчасті 

дупла по всій довжині стовбура з переходом в великі гілки і коріння. 

4-7 жовтня 2019 року були проведені роботи по лікуванню 

середньовікового генеративного екземпляру Ясена звичайного (Fraxinus 

excelsior L.) на території ДП «Великоанадольське лісове господарство». 

Обстежено стан дерева і визначений порядок проведення робіт. Обхват стовбура 

становив 435 см, вік близько 170 років, висота дерева 25 м, крона в діаметрі 16,5 

м, скелетні гілки розподілені рівномірно, відхилення стовбура від вертикалі 15° 

в південно-західному напрямку, з північно-східного боку розташована каверна 

(дупло) складної конфігурації через капові нарости висотою 2,6 м і шириною 

входу 0,6 м заповнена мацерованою (трухлявою) деревиною поїденою 

личинками жуків, з південно-західного боку на висоті 3,5 м розташована 

обламана суха скелетна гілка з епікорміальними (водяними) пагонами в 

базальній частині, в складках стовбура виявлена мацерована кора уражена 

міцелієм. 

4 жовтня перед початком робіт очищено територію в проекції крони від 

сухих гілок, порослі чагарників. Очищені складки стовбура від мацерованої кори 

ураженої міцелієм, видалена відмерла кора під капом, проведена вибірка 

структурно нестійкою деревини з каверни, виявлена пробка з різною по 

щільності і структурній цілісності деревини в центральній частині каверни 

утримувана з боків двома ребрами деревини, під пробкою виявлені стінки 

каверни уражені міцелієм ксилотрофних (дереворуйнівних) грибів, прибраний 

весь зруйнований вологоутримуючий матеріал з порожнини каверни об'ємом 

близько 1,5 м³, зачищені складки стовбура від мацерованої кори. 
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5 жовтня видалена обламана суха гілка з ураженням личинками комах 

зовнішніх шарів деревини, по річним кільцям встановлений вік гілки 105 років, 

виявлена порожнина в основі гілки з наскрізним рукавом в порожнину каверни, 

в віддалених шматках деревини виявлені личинки жуків, свинцева в мідній 

сорочці куля, кований цвях, продовжено очищення складок стовбура і стінок 

каверни. 6 жовтня вибраний матеріал в комлевій частині дерева, остаточно 

зачищені стінки каверни, знайдена друга куля і цвях, виявлена пустотілість 

стовбура вище каверни. 

7 жовтня очищена кора у верхній частині основи скелетних гілок, видалені 

дві небезпечні сухі гілки, видалені 4 фрагмента порожнього гнізда шершня, 

проведена обробка фунгіцидом-протруювачем основи гілок, спилів сухих гілок, 

складок стовбура, пошкоджень кори, порожнини каверни розміром 3м×1м×1м 

для антисептування і припинення або зменшення швидкості поширення 

грибкової інфекції, що призведе до редукції патологічного процесу або його 

інкапсуляції, на пробці кори закріплена пластикова сітка для запобігання 

потрапляння органічного сміття в каверну при постійному провітрюванні 

порожнини, для захисту від обмороження живих тканин по краю спила після 

обробки нанесено ізолянт, встановлена тимчасова огорожа з 

попереджувальними табличками. Заплановано встановлення стаціонарного 

огородження для обмеження доступу в прикореневу зону дерева при 

передбачуваному збільшення рекреаційного навантаження, проведення 

санітарної обрізки крони від сухих гілок, обумовлена необхідність моніторингу 

стану дерева, періодичного обстеження каверни, повторення обробок 

препаратами раз в 2-3 роки. 

Під час проведених робіт: обстежено стан дерева Ясена звичайного 

(Fraxinus excelsior L.) на території ДП «Великоанадольське лісове 

господарство»; виявлено порожнину заповнену мацерованою  деревиною 

поїденою личинками жуків і пронизаної міцелієм грибів; вилучена обламана 
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суха гілка і дві небезпечні сухі гілки; проведена санація каверни з обробкою 

стінок фунгіцидом; змонтована сітка від органічного сміття. 

Закінчення робіт з лікування дерева «Ясен Граффа» було дуже емоційним. У 

кожного з присутніх склалося враження, що це саме те дерево яке посадив та 

доглядав В.Є. фон Графф, а головне, що на такий догляд та турботу сподівався 

від послідовників своєї справи засновник степового лісорозведення. 

Хотілося б закінчити свій виступ словами вченого-лісовода Митрофана 

Кузьмича Турського: «Треба бути на місці, треба бачити на власні очі 

Великоанадольський ліс, щоб збагнути величчь степового лісорозведення». 
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СЕКЦІЯ АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ В РЕГІОНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Сидоренко  С. В. 1,. Старченко О. І 2, Гладун Г. Б. 3, Сидоренко С. Г.1 

1. Український науково-дослідний інститут лісового господарства та 

агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків, Україна 

2. Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О. Н. Соколовського", м. Харків, Україна 

3. Харківський національний технічний університет сільського господарства 

ім. Петра Василенка, м. Харків, Україна 

БІОГЕННІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО АГРОГЕННОГО 

ВИКОРИСТАННЯ В ЗОНІ ВПЛИВУ ПОЛЕЗАХИСНОЇ ЛІСОВОЇ СМУГИ 

ДУБА 

Відомо, що в Україні для господарського використання залучено понад 

92% території. Площа ріллі становить 32,5 млн гектарів, з яких близько 16 млн 

га земель еродовані, а втрати гумусу на цих землях уже досягли рівня 30-70%. 

Ґрунт, як складова біогеоценозу, знаходиться під впливом різного за часом, 

інтенсивністю та масштабом антропогенного навантаження (Shah et al. 2017; 

Hakeem et al. 2016), яке, в свою чергу, порушує нормальний перебіг ґрунтових 

процесів та призводить до значних змін у функціонуванні мікробного 

угруповання (Patyka 2013; Bardgett and van der Putten, 2014; Wall et al., 2015). 

Полезахисні лінійні насадження позитивно впливають на мікроклімат 

поля, також мають вплив на ґрунтове середовище, ініціюючи зміни популяцій 

мікроорганізмів (Gu et al., 2002), які формують біологічно активні ґрунти. 

Мікробна біомаса в процесі її життєдіяльності в ґрунті сприяє мінералізації 

рослинних решток з утворенням доступних для рослин елементів живлення і є 

важливим компонентом ґрунтового середовища (Salomo, 2009; Kryhanivskyi & 

Kostohryz, 2010). Вплив систем полезахисних насаджень на формування й 

функціонування мікробного комплексу ґрунту є мало вивченим (Cavagnaro et al., 
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2016) і вимагає проведення додаткових досліджень для уточнення напрямів та 

інтенсивності мікробіологічних процесів на чорноземних ґрунтах України.  

Ґрунтово-біологічні дослідження проводилися в природних умовах 

Лівобережного Лісостепу України на початку вегетації у травні 2014 року. 

Ґрунтовий покрив дослідної території складають чорнозем типовий (глибокий) 

важкосуглинковий на лесових породах. Досліджували верхній (0-30 см) шар 

ґрунту, де інтенсивно відбуваються процеси ґрунтоутворення під впливом 

рослинності, та аеробних ґрунтових організмів.  

Біогенність ґрунтів визначалась за чисельністю еколого-трофічних груп 

методом мікробного посіву на тверді поживні середовища (ДСТУ ISO 

7847:2015), а саме: органотрофних бактерій – на м’ясо-пептоновий агар (МПА), 

мікроорганізмів, що засвоюють азот мінеральних сполук, і актиноміцетів – на 

крохмаль-амонійний агар (КАА), оліготрофних мікроорганізмів – на голодний 

агар (ГА) (повторність 4-кратна: кожен ґрунтовий зразок висівався на живильне 

середовище в 4 паралельні чашки Петрі), грибів – на середовище Ріхтера 

(повторність 4-кратна). Мікробіологічний аналіз проводився на обладнанні 

сектора мікробіології ґрунтів лабораторії охорони та раціонального 

використання земель ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. 

Соколовського».  

Чисельність мікроорганізмів, які культивуються на КАА, тобто 

мікроорганізми, що перетворюють мінеральні сполуки азоту була найменшою у 

лісовій смузі та на відстані 1 Н від неї – 10,32 млн КУО/г ґрунту. Зі збільшенням 

відстані до/від смуги чисельність мікроорганізмів поступово зростає і досягає 

свого піку з навітряного боку на відстані 5 Н та на відстані 10 Н з завітряного 

боку. Ці зони, з агролісомеліоративної точки зору, є найефективнішими у 

регулюванні гідротермічного і вітрового режимів на прилеглих полях, про що 

свідчить збільшення інтенсивності мінералізації органічних речовин 

мікроорганізмами. 
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Виявлено прямий помірний зв’язок між відстанню від лісової смуги та 

чисельністю мікроорганізмів, які використовують органічні форми азоту: 

завітряного боку – R2 =0,43; r= 0,66; n=18; p=0,05; навітряного боку – R2 =0,62; 

r= 0,79; n=12; p=0,05, на проміжку 0-2 Н їх кількість була достовірно меншою. 

Тобто чисельність органотрофів була вищою у ґрунті лісової смуги, що 

пояснюється формування специфічного лісового середовища під її наметом та 

інтенсивністю надходження органічних речовин з опаду. Таким чином, можна 

стверджувати, що у напрямку до центру поля спостерігається активізація 

мікробного ценозу. Тенденція визначається багаторічним висаджуванням 

сільськогосподарських культур і формуванням специфічного мікробоценозу. 

Таблиця Чисельність мікроорганізмів головних еколого-трофічних груп 

та розрахункові показники у горизонтах чорнозему типового на різних 

відстанях до/від лісової смуги 
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засвоюють азот, (млн КУО/г 

ґрунту): 

Г
р
и

б
и

, 
(м

л
н

 

К
У

О
/г

 ґ
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н

ту
):

 

О
л
іг

о
тр
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ф

и
, 

(м
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н
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О
/г

 

ґр
у
н

ту
):

 

Сумарна 

біологічна 

активність 

(млн 

КУО/г 

ґрунту) 

ІПБ, % 

органічний 

(МПА) 

мінеральний 

(КАА) 

всього бактерії 

10 завітряний 10,03 20,54 13,17 20,87 27,50 58,07 76,52 

7 завітряний 11,28 18,36 10,76 20,01 29,22 58,86 79,78 

5 завітряний 11,05 18,56 12,48 18,61 26,27 55,88 72,10 

2 завітряний 8,38 13,49 5,94 33,86 16,54 38,41 57,53 

1 завітряний 7,49 10,32 4,78 19,81 13,15 30,96 48,43 

0 у смузі 11,15 10,68 5,31 9,76 12,46 34,29 51,36 

1 навітряний 8,10 11,20 5,7 20,5 13,50 32,80 46,18 

2 навітряний 9,25 15,96 5,8 33,02 15,37 40,58 51,42 

5 навітряний 12,50 24,56 13,73 37,25 22,94 60,00 95,70 

 контроль 8,90  15,30 14,10 14,50 25,60 49,80 66,90 

НІР05  2,67 3,48 4,18 3,84 3,66 9,54 13,32 

Висновки. Процеси, які обумовлені впливом дубової лісової смуги на 

мікроклімат приузлісних ділянок та на зону максимального 

агролісомеліоративного впливу є важливими для збереження ґрунтової 

родючості та активізації мікробіологічних процесів і дозволяє накопичувати 

додаткові ресурси азоту і гумусу. Завдяки меліоративному впливу формується 

сприятливіший мікробіологічний режим порівняно з відкритим незахищеним 
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полем та встановлюється властивий для зони інтенсифікації мікологічний склад. 

Проведені дослідження розкривають механізм впливу лісових смуг на 

забезпечення широко відомої гідротермічної складової меліоративної 

ефективності полезахисного лісорозведення і тим самим сприяють сталому 

розвитку значної частини території агроландшафту.  

 

Соломаха Н.Г., 

к.с.-г.н., с. н. с. державного підприємства  «Маріупольська лісова науково-

дослідна станція», с. Лісне, Волноваський район, Донецька область, Україна 

Короткова Т.М., 

 н. с. державного підприємства  «Маріупольська лісова науково-дослідна 

станція», с. Лісне, Волноваський район, Донецька область, Україна 

АГРОЛІСОМЕЛІОРАТИВНІ ТА РЕКУЛЬТИВАЦІЙНІ НАСАДЖЕННЯ 

ЯК ЗАПОРУКА СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОСИСТЕМИ 

ДОНЕЧЧИНИ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ 

Глобальні зміни клімату, які формуються під дією потужного 

антропогенного впливу, все частіше призводять до стихійних лих і аномальних 

погодних явищ та викликають занепокоєння міжнародної спільноти. 

Найважливіші показники змін клімату проявляються у значному піднятті рівня 

моря, суттєвому підвищенні температури землі та світового океану за останні 

роки, зменшенні площі льодовиків та зростанні рівня вуглекислого газу і інших 

забруднювачів повітря [3]. Довгострокові прогнози вчених-кліматологів 

свідчать, що процеси змін клімату є незворотними, а їхній негативний вплив на 

довкілля – незаперечним [2]. Тому Україною ратифіковано Паризьку угоду,  

метою якої є зниження ризиків та наслідків змін клімату [1]. 

Одним з важливих та найбільш дієвих інструментів щодо зменшення 

негативного впливу кліматичних стрес-факторів та їхніх вкрай несприятливих 

комбінацій на довкілля  є лісові насадження, зокрема агролісомеліоративні та 

рекультиваційні. Особливо велике середовищеперетворювальне значення в 
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умовах змін клімату дані насадження  мають на Донеччині, регіоні зі складними 

природно-кліматичними умовами та розвиненими аграрним і промисловим 

виробництвами. Для Донеччини характерна надмірна ерозійна напруженість 

території, прогресуюча деградація ґрунтів (за рік від ерозії втрачається близько 

7 млн. т гумусу). Кількість викидів від стаціонарних джерел складає в 9 разів 

більше, ніж в середньому по Україні. Територія області має високий рівень 

розораності угідь (більше 80%) та  значно порушена внаслідок видобутку 

корисних копалин підприємствами різних галузей індустріального виробництва. 

Створення та успішне функціонування фітомеліоративних насаджень сприяє 

стабілізації екологічного стану екосистеми в умовах змін клімату та повертає 

порушені промисловістю землі у господарський обіг.  

Агролісомеліоративні комплекси та рекультиваційні насадження – каркас 

екологічної мережі області, довгостроковий біологічний бар’єр та найбільш 

ефективна інженерно-біологічна система, здатна забезпечити сталий розвиток 

усіх територій, що знаходяться у межах її меліоративного впливу. Вони 

просторово диференціюють окремі угіддя, впливаючи  на перерозподіл потоків 

речовини, енергії та інформації, забезпечують стабільність еколого-біологічних 

процесів саморегуляції та самовідновлення ландшафтних комплексів. Лісостани 

протистоять стихійним явищам, частково нейтралізують їхню руйнівну дію, 

депонують вуглекислий газ з атмосфери, зменшують його концентрацію та 

утримують понад 75% загальних обсягів вуглецю лише у рослинності, не 

враховуючи ґрунтів. Вони сприяють підвищенню врожайності 

сільськогосподарських культур, є ефективними в охороні водних об’єктів від 

замулення та забруднення, мають виключно потужну протиерозійну дію, 

спрямовану на попередження та припинення ґрунторуйнівних процесів на 

прилягаючих територіях, регулюють швидкість вітру та поверхневий стік. Лісові 

насадження виконують рекреаційні, природоохоронні, санітарно-гігієнічні та 

соціальні функції, слугують ремізами для зоо- та орнітофауни, є осередками 

зростання значного різноманіття культивованої дендрофлори.  
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Агролісівництво має надзвичайно важливе значення у вирішенні світових 

проблем людства у забезпеченні продуктами харчування та створення 

екологічно безпечного середовища для життя. Всесвітнім центром 

агролісівництва (ICRAF) доведено, що перетворення ландшафтів засобами 

агролісомеліорації  сприяє гармонізації екологічного середовища планети [4]. 

Наявність великих площ порушених промисловістю земель та їхній 

негативний вплив на довкілля зумовлює необхідність проведення 

довгострокового комплексу робіт з реабілітації  техногенних ландшафтів. Тому 

впродовж останніх років у всьому світі все більше уваги приділяється проблемі 

біологічної рекультивації (фітомеліорації)  порушених земель, природному 

заростанню старих кар’єрно-відвальних комплексів, збільшенню 

біорізноманіття створюваних насаджень за рахунок введення стійких 

інтродуцентів, формуванню більш продуктивних багатокомпонентних 

фітоценозів, а в подальшому – створення екологічно збалансованої системи, яка 

б становила економічну і природно-естетичну цінність. 

Сьогодні окреслюються головні проблеми функціонування лісових 

насаджень Донеччини в умовах змін клімату та шляхи їх вирішення – це повна 

інвентаризація наявного фонду агролісомеліоративних та рекультиваційних 

насаджень; оптимізація їхньої вікової і видової структури; проведення 

комплексу лісівничих санітарно-оздоровчих заходів задля покращання 

життєздатності і фітомеліоративної ефективності лісостанів; врегулювання 

відомчого підпорядкування та визначення форм власності; відновлення робіт 

щодо створення нових, стійких та ефективних насаджень, у складі яких 

використовуються види, найбільш адаптовані до антропогенного навантаження 

та промислової емісії.  
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СЕКЦІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗШИРЕННЯ ФЛОРИСТИЧНОГО І 

ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ РЕГІОНУ 

Лещенко А.І., 

учитель вищої категорії, «учитель-методист» 

Благодатненської ЗОШ І-ІІ ступенів, 

смт. Благодатне, Україна 

ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПЕРВОЦВІТІВ  

ЯК ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ 

ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ. ВИДОВИЙ СКЛАД РАННЬОКВІТУЧИХ 

РОСЛИН ТА ЇХ ПОШИРЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РУКОТВОРНОГО 

ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКОГО ЛІСУ 

Бережливе ставлення до лісів, збереження і збагачення ресурсів живої і 

неживої природи є важливими аспектами екологічного виховання здобувачів 

освіти. Від успішного розвитку природоохоронної освіти, виховання 

екологічного стилю мислення великою мірою залежить стан навколишнього 

природного середовища в майбутньому. Одним із результатів широкого 

впровадження екологічних знань має стати участь учнівських шкільних 

лісництв, гуртків юних лісівників у різноманітних цікавих екологічних 

спостереженнях і дослідженнях щодо лісових насаджень. Це сприятиме 

підвищенню розуміння цінності природи, вихованню дбайливого 

господарського ставлення до лісових багатств, набуттю практичних навичок 

активної діяльності в сфері екології і захисту лісів. 

Великоанадольський ліс – це широка смуга насаджень, яка тягнеться з 

північного заходу на південний схід Донецької області, між містом Волноваха та 

селищем Благодатне. Засновником лісу вважають В. Є. фон Граффа, який 

перший підтвердив можливість створення подібної лісосмуги на голому степу з 

малими водними ресурсами. Ліс був посаджений на Бердянсько-

Маріупольському підвищенні (висота 213-277 м над рівнем моря). У 

геоморфологічному плані територія займає частину Донецько -Волноваського 
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плато, розташована з обох боків колись повноводної річки Кашлагач, правого 

притоку Мокрі Яли. 

Ранньовесняні квіти біологи об’єднують однією назвою – первоцвіти. Це 

екологічна група рослин, яка нараховує близько 500 видів. Розпускання квітів у 

них відбувається ще до появи листків на деревах. Ці рослини одними з перших 

починають приваблювати комах для запилення.  

На сьогодні відсутнє повне зібрання переліку ранньоквітучих рослин 

рукотворного Великоанадольського лісу, у якому є унікальне сполучення 

створених у степу лісонасаджень з місцевих та екзотичних порід і сформованого 

рослинного покриву, включаючи види, які потребують охорони.  

З метою комплексного аналізу ранньоквітучої флори, виявлення місць 

зростання, створення карти первоцвітів Великоанадольського масиву та 

узагальнення статистичних даних про чисельність особин у популяціях весняних 

рослин, кількість яких стрімко зменшується в результаті антропогенного впливу, 

було проведено ряд маршрутних і стаціонарних досліджень території лісу.  

Встановлено, що ця екологічна група рослин нараховує у межах 

Великоанадольського лісового масиву 20 видів, серед них до Дводольних 

належать 9 видів і 11 – це Однодольні  рослини. За типами життєвих форм 

переважають трав’янисті рослини, а за типами вегетації – ефемероїди – 13 видів. 

Аналіз флори виявив, що найбільша кількість видів первоцвітів зростають у 

межах лучного (балка річки Кашлагач) 7 видів і лісового ценозів – 12. 

Серед первоцвітів лісу є рідкісні та зникаючі рослини, які занесені до 

Червоної книги України, а саме: Гіацинтик Палласів (вразливий), Горицвіт 

весняний (неоцінений), Горицвіт волзький (неоцінений), Рястка Буше 

(неоціненний), Тюльпан дібровний (вразливий), Шафран сітчастий (неоцінений).  

Частина ранньоквітучих рослин до Червоної книги не занесені. Це проліски, 

рясти, анемони, зірочки та інші. Поки що ці рослини не є рідкісними. Але масове 

зривання їх може привести до того, що і ці види опиняться на межі зникнення.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9
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Найчисельнішими (за кількістю особин) популяціями весняних рослин лісу 

є анемони (32 ос/м2), калюжниці болотної і пшінки весняної (по 30 ос/м2), менш 

чисельною є популяції шафрану сітчастого, рясту порожнистого, проліски 

сибірської, зірочок жовтих, фіалки запашної (13-15 ос/м2), підбілу звичайного і 

рястки Коха (10 ос/м2), густота популяцій таких квітів як тюльпану дібровного і 

конвалії травневої (8 ос/м2), ірису сітчастого (5 ос/м2), а найменш чисельними 

популяціями весняних квітів Великоанадольського лісу є гадюча цибулька 

занедбана, гіацинтики Палласів і блідий, горицвіти весняний і волзький, рястка 

Буше (менше ніж 1 ос/м2). 

Щороку чисельність особин у популяціях весняних рослин стрімко 

зменшується. Така закономірність зумовлена насамперед вирубкою лісу, 

витоптуванням квіткових галявин, випалювання балки річки Кашлагач, 

розведенням смітників, знищенням декоративних видів рослин (зокрема, на 

території нашого району місцеві жителі масово збирають такі види рослин, як 

шафран сітчастий, тюльпан дібровний, конвалія травнева та інші з метою окраси 

своєї оселі, використанням як лікарської сировини, для заробітку).  

Отже, охорона первоцвітів, як важливого компоненту фітоценозу, є 

першочерговим завданням, що потребує активних дій в напрямку збереження їх 

видового розмаїття та місць зростання, бо за останні десятиліття кількість видів 

та стан поширення ранньоквітучих рослин у лісі значно скоротилися.  

Для покращення стану Великоанадольської флори необхідно: 

1) виконання вимог законодавства, нормативних документів; 

2) здійснення обліку рослин, що потребують індивідуальної охорони; 

3) посилення державної охорони за незаконним збором квітів та інших органів 

рідкісних рослин з метою охорони місць поширення та контролю стану 

популяції; 

4) організація ботанічних резерватів у всіх відомих місцях поширення; 

5)  очищення лісу від сміття; 
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6) організація (відведення) місць для відпочинку жителів села якнайдалі від 

місць зростання первоцвітів з метою попередження витоптування цих 

рослин, пожеж у лісі та забруднення території; 

7) проведення спеціальних роз’яснювальних кампаній, у першу чергу, через 

засоби масової інформації та систему освіти (екологічне виховання серед 

школярів і молоді); 

8) вирощування первоцвітів на спеціальних ділянках з наступною їх 

реакліматизацією у природні місцезростання. 

 

Плахтій О.Ю. 

викладач першої категорії  

Великоанадольського лісотехнічного коледжу 

 імені Віктора Єгоровича фон Граффа 

смт. Графське, Україна 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ФЛОРИСТИЧНОГО І ЛАНДШАФТНОГО 

 РІЗНОМАНІТТЯ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКОГО ЛІСУ 

Одним із пріоритетних напрямків природоохоронної стратегії України є 

формування національної екологічної мережі, як одного із засобів збереження 

біологічного та ландшафтного різноманіття, стабілізації екологічної рівноваги, 

підвищення продуктивності екосистем, а також інтеграції країни до міжнародної 

спільноти. Для території Донецької області, яка є досить окультуреним регіоном 

(понад 70% площі області - рілля, потужний промисловий потенціал, найвищі в 

Україні кількість населених пунктів, чисельність та щільність населення), ці 

проблеми є надзвичайно актуальними. 

Збереження цінних природних комплексів, організація науково 

обґрунтованих систем територій, що їх охороняють, – одне з першочергових 

завдань. Необхідно продовжувати створення і поліпшувати благоустрій зелених 

зон міст і селищ, розширювати мережу біосферних заповідників, національних 

природних парків, заказників та інших природних територій для створення 

єдиної екомережі в Україні. Основою екомережі мають бути території, багаті на 
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природне, генетичне, популяційне, видове, ценотичне різноманіття та прилеглі 

до них території з їх різноманіттям ландшафтів, території заповідників, а також 

потенційні для заповідників території, озера, ріки, історична і культурна 

спадщина, місця масового розселення видів, території із зміненою і навіть 

знищеною рослинністю, що придатні для екологічних коридорів. Завданням 

екомережі є відновлення генетичної, екологічної і функціональної нерозривної 

єдності біосистем. Побудова екомережі є досить складною і тривалою, бо 

вимагає поєднання і оптимізації багатьох елементів природної і соціальної сфер. 

Великоанадольський ліс – лісовий заказник державного значення, площею 

2543 га, закладений в 1834-1845 роках видатним діячем вітчизняного лісівництва 

Віктором Єгоровичем фон Граффом, який першим довів можливість створення 

штучних лісів у голому безводному степу. Заказник розташований  в смт. 

Графське  Волноваського району Донецької області. Охороняється з 1969 року, 

отримав статус державного заказника в 1974 році.  

Великоанадольський ліс можна назвати природним музеєм. Більш ніж 

столітні дерева створюють прекрасні ландшафтні картини. Серед порід дерев 

переважають дуб, клен, граб та ясен. Менш поширені берези, тополі і хвойні 

породи. Від степових часів на незайнятих ділянках збереглися ковили Лессінга, 

типчак борознистий, тирса, тонконіг витончений, комірник шестипелюстковий, 

конюшина гірська, люцерна румунська, шавлія поникла, чебрець Маршалла, 

горицвіт волзький, півонія вузьколиста, півник низький, кермек татарський. 

Найстарішими деревами заказника зараз є висаджені ще Граффом за садовим 

принципом (розбивка площі на квадрати зі стороною 2м, ями 0,5мХ0,5мХ0,5м) 

ділянки дубу висотою до 24 м (30%) з ясенем (50%) і кленами (20%). З інших 

варто відзначити в’язи, берест, липу звичайну, вербу, акацію жовту та білу, та 

чагарники клена татарського, жимолості татарської, глоду однокісткового, 

бузини чорної, бруслини європейської, гордовини. З екзотів в Великоанадоллі 

виростають сосни чорна, звичайна, кримська, Веймутова, ялини звичайна та 

сибірська, ялиця кавказька, ялівець віргінський і китайський.  
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У самому трактуванні поняття «інтродукція рослин» укладена подвійність. 

Інтродукція рослин розглядається в якості грандіозного ботаніко-

географічного експерименту - цілеспрямованої діяльності людини по залученню 

в культуру в конкретних історико-кліматичних умовах нових культурних і 

природних рослин. Кінцевою метою цих зусиль є одомашнення - досягнення 

повної адаптації рослини до нових умов і конкретних агротехнічних прийомів 

його культивування. Великоанадольський лісовий масив, перетворившись в 

скарбницю рослинних ресурсів, успішно справляється з цим завданням. 

Одночасно, залучені ними рослини широко використовуються в цілях 

оптимізації середовища сельбищних екосистем, створення комфортних умов 

людини і задоволення його естетичних вимог. 

Комплексне вирішення поставлених завдань природоохоронними органами, 

науковими організаціями та громадськістю дозволить нам не тільки зберегти цей 

чудовий природний куточок, а й сформувати позитивний імідж Донецького 

краю, дбайливе ставлення людей до заповідних територій і об'єктів. 

Великоанадольський ліс! Красивий і своєрідний у будь-який час року: 

смарагдово-зелений і наповнений сонцем навесні, спокійний і залучає своєю 

прохолодою жарким літом, прибраний в золото і рум’янець восени, прозорий і 

строгий взимку. Ще у XIX столітті відомий лісник-учений Митрофан Кузьмич 

Турський писав: «Треба бути на місці, треба бачити на власні очі 

Великоанадольський ліс, щоб зрозуміти велич степового лісорозведення, що є 

наша гордість. Ніякими словами не можна описати те захоплююче почуття, яке 

викликає цей лісовий оазис серед безкрайнього степу. Це дійсно наша гордість, 

тому що в Західній Європі нічого подібного ви не знайдете». 

Література: 

1. Регіональна програма формування та розвитку екологічної мережі в Донецькій 

області на період (Донецька обласна військово-цивільна адміністрація) 2019-

2022 роки. с.48 
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СЕКЦІЯ ІНТРОДУКЦІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗШИРЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 

ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

Грибович Є. С.,  

викладач першої категорії Лубенського лісотехнічного коледжу,  

м. Лубни, Україна 

ІНТРОДУЦЕНТИ ПАРКУ «ПЕРЕМОГА» МІСТА ПОЛТАВИ 

Успішне введення в насадження інтродукованих видів дає можливість 

суттєво доповнено флористичне багатство України, чим значно покращити 

інженерну інфраструктуру, створити позитивний образ відповідної місцевості, 

внести вклад у формування туристичної привабливості, досягти оптимального 

прояву декоративних якостей зелених насаджень, змінити на краще умови життя 

в промислових містах. Незважаючи на це, асортимент екзотів недостатньо 

ефективно використовують в лісовому господарстві та озелененні. З іншого 

боку, має сенс введення в насадження лише тих інтродуцентів, які пройшли 

випробування й визнані перспективними для певних лісорослинних і 

кліматичних умов [2,3].  

Основною метою оцінки підсумків інтродукції є виділення видового складу 

рослин, стійких до нових умов вирощування, визначення їх репродуктивної 

здатності, біологічної та господарської цінності. Провідними властивостями 

рослин, які сприяють адаптації їх до нових умов проживання, є: мобільність, 

здатність до швидкого розмноження, фізіологічна стійкість до несприятливих 

факторів, відсутність підвищених екологічних вимог. 

Дендрофлору парків Полтавщини досліджувала Панасенко Т.В. [1]. За 

результатами досліджень і літературних даних встановлено, що дендрофлора 

парків Полтавщини нараховує 489 видів, 127 культиварів, 30 гібридів, 1 

різновид, які належать до 144 родів, 60 родин. Актуальним залишається вивчення 

особливостей росту та адаптації деревних рослин інтродуцентів – парків-

пам’яток садово-паркового мистецтва, визначення видів, перспективних для 

лісового та садово-паркового господарства.  
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Парк «Перемога» (колишній Полтавський міський сад) є найстарішим 

парком м. Полтави площею 30,9 га. Він був заснований в 1803 р. на місці діброви, 

що належала поміщику С. М. Кочубею. Ці землі він передав у дарунок Полтаві 

під міський сад завдяки клопотанню полтавського генерал-губернатора князя 

О.Б. Куракіна. З 1970 р. парк “Перемога” отримав статус парка-пам’ятка садово-

паркового мистецтва місцевого значення [1]. 

Видовий склад деревно-чагарникової флори парку “Перемога” нараховує 

понад 40 видів. Більшу частину колекції складають листяні дерева – 34 види. 

Серед екзотів слід відмітити Populus italica (Du Roi) Moench (P. Pyramidalis 

Roz.), Populus balsamifera L. та Populus simonii Carr., Picea abies (L.) Karst., Picea 

pungens Beissn., Acer saccharinum f. laciniatum (Carr.) Rehd та Acer pseudoplatanus 

L., Tilia europaea L.та Tilia americana L., Gleditsia triacanthos L., Robinia 

pseudoacacia L., Aesculus hippocastanum L., Quercus rubra L., Juglans cinérea L., 

Juglans nigra L., Juglans mandshurica Maxim., Juglans regia L., Forsythia 

intermedia, Prunus divaricata Ledeb., Laburnum anagyroides Medik., Philadelphus 

L., Symphoricarpus albus (L.) Blake. Переважна більшість дерев парку нараховує 

60 - 70 років.  

В парку «Перемога» обстежено 8 інтродукованих видів. Для кожного з 

даних видів визначали висоту, діаметр на висоті 1,3 м, стан, наявність 

репродукції, вад і пошкоджень. Як контроль для оцінки та порівняння 

інтродуцентів використано або найбільш таксономічно близькі аборигенні види, 

або аборигенні види, що традиційно вирощуються в регіоні в даних умовах 

такого ж віку, як і представлені в тих самих парках, а при їх відсутності табличні 

дані для Quercus robur L. [4].  

Помітно перевищувала показники Quercus robur L. Populus nigra Spach. і 

характеризувалася вдвічі більшим об’ємом стовбура (табл.). Решта видів 

вирізнялися дещо меншими діаметром і об’ємом стовбура. Середню висоту 

більшу, ніж у Quercus robur L. мали Juglans nigra L. і Quercus rubra L. Стійкість 

всіх інтродукованих видів була на рівні Quercus robur L.і навіть вища. 
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Узагальнюючи отримані дані слід зазначити, що за часткою дерев І та ІІ 

селекційних категорій найкращими були Larix sibirica Ledeb., і Quercus rubra L., 

Ulmus carpinifolia Rupr., Juglans nigra L., Sorbus intermedia Ehrh., Acer 

saccharinum (Carr.). Серед аборигенних  видів  Quercus robur L. вирізнявся 

високою якістю стовбурів на відміну від Tilia cordata L., дерева якої були 

головним чином кривостовбурні. У всіх інтродуцентів відмічено ознаки 

репродукції. Найбільш інтенсивне плодоношення відмічено у Quercus rubra L., 

Juglans nigra L., Juglans cinerea L.  

За результатами комплексної оцінки перспективними для створення 

захисних та лісових насаджень, озеленення, є Quercus rubra L., Tilia europaea L., 

Sorbus intermedia Ehrh., Larix sibirica Ledeb.,  Populus nigra var. Pyramidalis 

Spach.,  Acer saccharinum (Carr.) , Acer pseudoplatanus L. і Juglans cinerea L.  

Таблиця 1 

Ростові  показників інтродуцентів та аборигенних видів парку «Перемога»  
Назва виду Вік, 

років 

Середній 

діаметр, см 

Середня 

висота, м 

Об'єм стовбура 

середнього дерева, м3 

Juglans cinérea L. 40 35,8 21,3 0,881 

Juglans nigra L. 40 33,5 24,0 0,909 

Quercus rubra L. 40 38,8 25,3 0,433 

Sorbus intermedia Ehrh. 40 51,9 13,5 1,106 

Acer saccharinum (Carr.) 40 45,2 25,8 1,595 

Acer pseudoplatanus L. 40 45 22,5 1,605 

Larix sibirica Ledeb. 40 25,6 18,2 0,459 

Populus nigra var. Pyramidalis Spach. 40 67,6 27,3 4,900 

Tilia europaea L. 40 61,1 21,0 2,775 

Quercus robur L.  40 56,3 22,8 2,61 
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ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКОГО ЛIСОВОГО МАСИВУ 

Хвойні (Pinophyta, Pinopsida) - найчисельніші й найрозповсюдженіші 

сучасні голонасінні рослини. 

За зовнішнім виглядом — це дерева й кущі різних розмірів: від 

карликових сосен заввишки в 1 метр до стометрових велетнів секвой   найвищих 

у світі хвойних рослин. 

Це найбільш широко поширений клас серед усіх родин голонасінних, росте 

в різних середовищах існування, на всіх континентах, крім Антарктиди, але всі 

роди крім Juniperus показують сильно обмежене поширення, з великою 

кількістю локалізованих, рідкісних і зникаючих таксонів. Велика частина 

родової різноманітності знаходиться в південній півкулі. 
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Ялівець – це невелике дерево до 4-6 метрів або кущ з високими 

декоративними властивостями, з родини кипарисових. Поширений у районах з 

помірним кліматом у північній півкулі, а також в деяких тропічних районах 

Непалу та Пакистану. 

Селекціонери займаються виведенням нових сортів ялівцю, адже ця рослина 

абсолютно заслужено користується широкою популярністю, адже невибаглива 

культура чудово росте навіть у садівників-початківців, нерідко використовується 

в оформленні декоративних композицій, добре піддається стрижці. Про 

найбільш затребувані сорти і види ялівців я розповім далі. 

Екологічні та техногенні ризики у Донбасі набувають особливо гострого 

характеру, що значно ускладнюється військовими подіями та зупинкою 

діяльності великих промислових об’єктів. Тому хвойні в Донбасі мають важливе 

значення. Наприклад, сосна звичайна є однією з головних лісоутворюючих 

деревних порід і займає 25 % лісової площі, а ялина колюча і ялівець козацький 

стали невід’ємним компонентом декоративних насаджень та лісового масиву 

Донецької області. 

Маючи високу художню виразність, вічнозелені хвойні рослини знаходять 

застосування при формуванні паркових композицій, міських захисно-

декоративних насаджень, при необхідності створення центру композиції, 

виділення домінанти або деталі композиції, що привертає до себе увагу 

спостерігача. 

Широке використання ялівців в ландшафтному дизайні 

Великоанадольського лісового масиву пояснюється наявністю у даних рослин 

якостей, що поєднують у собі практично всі головні побажання садівника. Ці 

вічнозелені дерева або чагарники надзвичайно пластичні, володіють 

різноманітною колірною палітрою і досить невибагливі: стійкі до спеки і морозу, 

не потребують додаткового поливу і невибагливі до родючості ґрунту.  
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В ландшафтному дизайні використовуються переважно сорти ялівцю 

звичайного, китайського, прибережного, горизонтального, пфіцера, скельного, 

лускатого та китайського котрі вирізняються різною формою та кольором.  

Інтродукцією (від лат. introduction – введення) називають перенесення 

окремих видів дикорослих рослин за межі їхнього сучасного природного ареалу. 

У лісовому та садово-парковому господарствах, захисному лісорозведенні та 

озелененні значну увагу приділяють інтродукованим в Україні деревним видам. 

Близько шістдесяти з них використовують для створення лісових насаджень 

та рукотворних лісів. Серед рукотворних лісів Донецької області особливе місце 

належить Великоанадольському лісовому масиву, розташованому в смт. 

Графське Волноваського району, який одним із перших був створений на 

рівнинних землях степової зони. 

Серед багатьох ентузіастів степового і захисного лісорозведення та піонерів 

цієї справи почесне місце належить видатному діячу вітчизняного лісівництва 

Віктору Єгоровичу фон Граффу – основоположнику степового лісорозведення. 

Тут у середині ХІХ ст. були закладені перші досліди, творилась історія створення 

лісу у Степу з її творчими пошуками, невдачами та досягненнями.  

Цей ліс є живим, природнім пам’ятником праці та заслуг всіх цих вчених. 

За час роботи в Великоанадольському степовому лісництві В. Є. фон Граффом 

було закладено 150 га лісу. Вченим було вивчено та інтродуковано 80 видів 

деревних та чагарникових рослин, які відносяться до 43 родам, 23 родинам. З 

хвойних рослин в той час досліджували Pinus pallasiana D. Don, P. Sylvestris L. та 

Juniperus virginiana L. 

Лісові масиви мають великий вплив на формування навколишнього 

середовища і здатні впливати на такі фактори, як температура і вологість повітря 

на планеті.  Хвойні рослини - це невід'ємна частина будь-якого лісу та 

Великоанадольського лісового масиву, також. Вони є джерелом кисню і летючих 



Перша науково-практична конференція присвячена 200-річчю з дня народження Віктора Єгоровича фон Граффа 

 

 

77 

 

протимікробних речовин. Тому такі ліси називають «легкими» та «зеленим 

щитом» нашої планети. 

Як ми вже з’ясували, велике значення лісу в природі. Поза сумнівом, ліс 

необхідний людині. У свою чергу, для збереження лісу потрібна людина. Тому 

найважливіше завдання лісового господарства  Великоанадольського 

лісотехнічного коледжу - відновлення хвойних лісів. 
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ЗНАЧЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ НАСАДЖЕНЬ В МІСЬКОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ  

У зв’язку зі стрімким зростанням міст, збільшення чисельності населення, 

автотранспортного навантаження постає гостре екологічне питання покращення 

мікроклімату міського середовища за рахунок декоративних насаджень.  

На формування мікроклімату та екологічного стану міста значний вплив 

мають зелені насадження, вони володіють широким спектром дії у міському 

середовищі: покращення мікроклімату, очищають повітря від пилу, кіптяви та 

хвороботворних організмів, змінюють температурні показники та показники 

вологості, впливають на психоемоційний стан людини та мають естетичне 

значення.  

Новітні дослідження фітонцидів, які виділяють рослини, показують їх 

величезну роль в ослабленні і знищенні хвороботворних бактерій у 

навколишньому середовищі. Високою фітонцидністю володіють рослини з 

родини розові: черемхи, кизильник, ірга, аронія чорноплідна, спіреї, горобинник.  

Згубна дія фітонцидів цих рослин на мікроорганізми проявляється на протязі 

всього періоду вегетації. До групи високофітонцидних рослин належать також 

виноград амурський та дівочий, крім того з хвойних фітонцидних представників 

відносять – кипарис вічнозелений горизонтальний Cupressus sempervirens 

f.horizontalis (56%), сосну жовту Pínus ponderósa (45%), тис ягідний Táxus baccta 

(41%), до групи вічнозелених листяних рослин відносять  - молоді листки 

бруслини японської Euonymus japonicus (55%), листя самшиту вічнозеленого 

Búxus sempervírens (50%), квіти магонії падуболистої Mahonia aquifolium (40%), 

до групи листяних листопадних відносять – листя та квіти бобовника звичайного 
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– золотий дощ Laburnum anagyroides (56%),  молоде листя платану східного 

Platanus orientalis (55%), квіти та листя робінії  білої Robinia pseudoacacia (50%).  

В міських умовах в осінньо-зимовий період середня концентрація пилу в 

повітрі під деревами на 33,5% менша, ніж на відкритій площі. Здатність 

затримувати пил у різних рослин неоднакова. Так, наприклад, у в’яза ця здатність 

( в міліграмах на 1 м2 поверхні листя)  у 6 разів більша ніж у тополі (3,4 мг у в’яза 

проти 0,5 мг  у тополі).   

Крім того декоративні насадження, а саме облистяні крони дерев 

поглинають 26% звукової енергії, а 74% відбивають і розсіюють. Шум на вулиці 

без насаджень в 5 разів більше, ніж на такій самій вулиці з деревами вздовж 

тротуарів.  

Тепловий режим в зелених насадженнях буде значно відрізнятися ніж на 

відкритих, штучних місцях. По-перше: листя дерев і чагарників пропускає 

значну частину енергії (листя має певну прозорість); по-друге: листя відбиває 

набагато більше енергії, чим штучні поверхні, і, по-третє: воно поглинає частку 

енергії і лише в дуже невеликій кількості випромінює її.  

  При підвищенні вологості повітря зменшується прозорість атмосфери, а 

внаслідок цього зменшується і кількість променистої сонячної енергії, що 

досягає поверхні землі. Тому підвищення вологості повітря впливає на 

тепловідчуття людини. Поверхня, що випаровує листя, дерева і чагарники, 

стебла трав і квітів у 20 разів і більше перевищує площу ґрунту, займаною цією 

рослинністю. Тому озеленені території здатні збільшувати вологість повітря. 

  Відсутність руху повітря збільшує перегрів організму. Сильні ж вітри 

збільшують механічне навантаження на організм, затрудняють дихання. 

Найбільш  сприятливий  для  людського  організму вітровий режим при 

швидкості вітру в межах 0,5 -3 м/с. Істотно змінюється ступінь рухливості 

повітря у зеленому масиві в порівнянні з відкритими навколишніми територіями. 

Доведено, що забарвлення рослин (їх листя та квітів, плодів, кори) є не 

тільки джерелом естетичних вражень, але й має вплив на загальний 
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психофізіологічний стан людини. Досліди показали, що колірний вплив на око 

тягнуть за собою перебудову нервової системи організму. Особливо позитивно 

впливають на нервову систему і працездатність  відтінки зеленого кольору.  

Зелені насадження значно сприяють поліпшенню мікрокліматичних, 

естетичних та інших умов у містах. Можливість підвищення позитивного впливу 

насаджень на мікроклімат досягається шляхом правильного їхнього розміщення 

і підбору відповідних порід рослин, а також  їх збереження та догляд за ними.  

Література 

Колесников А.И. Декоративная дендрология. – М.: Лесная промышленность, 
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ЕКЗОТИКА ЯПОНСЬКИХ САДІВ 

За часів царів, герцогів, лицарів і поміщиків, житлові будинки прикрашали 

фруктові сади й зелені галявини. Сьогодні, в період високих технологій і 

автоматизації, озеленення територій із застосуванням знань архітектури та 

проектування, садівництва і ботаніки, будівництва та сільського господарства 

називається ландшафтним дизайном. Це мистецтво і наука про ландшафти 

включає створення затишної дачної альтанки, невибагливого квітника біля 

приватного будинку, зеленої галявини в громадському парку і багато іншого.  

У цій статті я би хотіла розповісти про один напрямок ландшафтного 

дизайну- це японський стиль. Один з моїх улюблених. Багато хто, напевно, чули 

про красу екзотичних японських садів. Химерні крони дерев, крихітні скелі, 

різьблені арки містків, перекинутих через прозорі річечки. Сьогодні, завдяки 

щасливому збігу обставин, і ми можемо помилуватися всім цим, не покидаючи 

нашу країну. Подібна експозиція представляє всім бажаючим красу японських 
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садів в Головному ботанічному саду в Києві. На жаль, у неї довга передісторія. 

Все почалося після завершення Всесвітньої виставки в місті Осако «EXPO- 70». 

Тоді частина коштів вирішено було використовувати на зведення традиційного 

японського саду. І вже в 1980 році був готовий проект відомого в Японії майстра 

ландшафтної архітектури Кена Накадзіма. І незабаром київський «Японський 

сад» прийняв своїх перших відвідувачів. Створений за стародавніми східними 

традиціями, «Японський сад» виглядає просто і гармонійно, а головне тут 

переважає шанобливе ставлення до природи в цілому.  

Багато хто задається питанням, чому в цій постіндустріальної країні 

зберіглося настільки дбайливе ставлення до садів? У країні висхідного сонця 

завжди було особливе ставлення до прекрасного. Японці з дитинства стежать, 

щоб дитина постійно перебував в оточенні красивих речей. Не обов'язково 

дорогих, але, безумовно, красивих, щоб форма і призначення їх були сумірні з 

виконання, зовнішнім виглядом і навіть упаковці. Вони, як ніхто інший, 

розуміють, що треба вчитися дивитися на гарні кольори, на їх правильне 

поєднання, щоб потім вміти відчувати їх своєрідність і душу. І японці впевнені, 

що, врешті-решт, з часом з глибини підсвідомості проросте вміння відчувати 

красу в самих звичайних її проявах. 

В Японії просто немає негарних речей, будь то навіть звичайний ластик, 

олівець або обідній стіл. У нас же поняття дизайну, дивлячись на прості речі в 

магазинах, вже давно забуте. Варто пам'ятати, що, коли людина на кожному 

своєму кроці стикається зі смаком створеними предметами і речами, у нього і 

психологія інша, і ставлення до всього більш творче. Все починається з таких 

дрібниць, а завершується ставленням до природи. І японці давно довели, що 

знають в цьому толк.  

Японські сади створюються повільно, копіткою працею і сприймати їх 

потрібно так само, не поспішаючи. Треба бути неквапливим, забути про суєту і 

поспіху, щоб хоч трохи наблизитися до того, як відчувають красу навколишнього 

світу японці. 
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Варто згадати, що протягом кількох сотень років японські сади не змінюють 

свого вигляду. Це вимагає від тих, хто за ними стежить, великих знань і великого 

досвіду, адже в світі не існує довговічних рослин. 

Те, що традиційно називають японськими садами, має в своїй основі 

буддійський витік. Все це зародилося ще в стародавні часи в Китаї та Індії. Але 

саме на японських островах витоки знайшли повнокровне життя і подальший 

творчий розвиток. Справа в тому, що буддизм приніс з собою і зміна 

світосприйняття, а це, в свою чергу, торкнулося всіх сторін життя.  

Шлях Будди, як відомо, - це дорога до вдосконалення. І це проявляється, в 

тій чи іншій мірі, в усіх сторонах японських реалій. 

Один з найдавніших прийомів японського саду - природний пейзаж - не що 

інше, як зображення буддійського раю. Коли люди дивляться на все це, то 

звертають увагу на картину, що не вдумуючись в деталі і подробиці. Японці ж 

читають сад, як відкриту книгу: в кожній рослині, зростав в саду, закладений 

глибокий і символічний сенс. І як цінується мистецтво каліграфії, так і почесно 

на сході вміння створювати чудові сади.  

Як говорилося раніше, щоб відчути красу японського саду, необхідно бути 

неметушливим, неспішним. Але що тоді встигають побачити і відчути ті, хто за 

півгодини пробігає не бачачи нічого перед очима? Тим більше давно помічено, 

що наші люди звикли до метушні і постійної поспіху. Але в цьому то й річ! Такі 

експозиції, дивовижні японські сади, повинні бути в кожному місті нашої 

неосяжної країни. І тоді, через кілька років, можна домогтися того, що люди 

навчаться слухати прекрасні мелодії пейзажів цих садів. А поки наші люди 

мають турботи не самого творчого характеру. Багато відвідувачів в книзі відгуків 

нерідко писали, що їм не подобається  така коротка екскурсія, а під час її 

проведення по території водять тільки групою і строго стежать, щоб ніхто не 

відбивався. У чомусь такі відгуки праві. Але одного разу адміністрація 

«Японського саду» вирішила проекспериментувати з вільним доступом. Ось 

тільки через пару днів вони все ж вирішили повернутися до екскурсійної формі 



Перша науково-практична конференція присвячена 200-річчю з дня народження Віктора Єгоровича фон Граффа 

 

 

83 

 

роботи. За той короткий період, який був наданий людям для вільного 

відвідування саду, траву мало не повністю витоптали, а деякі навіть намагалися 

що-небудь зірвати собі на пам'ять. Багато стали фотографуватися всюди, де 

можна і не можна. 

Наприклад, на містках через водний каскад. Вони не просто так не 

закріплені. Це необхідно, щоб людина відчула тлінність свого становища, 

проходячи над потоком, і пам'ятав, що все в його житті хитко. Хіба доречно тут 

фотографуватися? Але людей адже неможливо так швидко виправити. 

Необхідно, щоб вони поступово звикали до краси, яка поруч. Але про це поки 

залишається тільки мріяти, але варто до цього постійно прагнути. Звичайно, і 

фахівці часом виявляються не дуже компетентними, так що знайомство з 

«Японським садом» корисно і їм! Ніхто цим серйозно не займався і не 

займається. Але ж мало отримати чисто теоретичні знання, треба мати ще 

можливість познайомитися з тим, що є у інших. Соціальне замовлення на 

ландшафтних архітекторів давно назріло. І закономірно, що в багатьох ВУЗах 

нашої країни стали готувати фахівців подібного профілю. Ось тільки проблема в 

тому, як їх будуть вчити, адже поки що ми ніяк не можемо позбутися від 

поблажливого погляду на професію. 

Мабуть, найголовніший урок, який дає нам сьогодні «Японський сад» дуже 

простий: відчуваючи і розуміючи чуже, ми багато відкриваємо і в собі самих.  

 

 Крива М.В., 

викладач вищої категорії Великоанадольського  

лісотехнічного коледжу імені В.Є. фон Граффа 

смт. Графське, Україна 

ВИКОРИСТАННЯ В МІСЬКОМУ ОЗЕЛЕНЕННІ СОРТІВ ТРОЯНД 

ГРУПИ ФЛОРИБУНДА,  ЇХ  ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ  ТА 

ПОХОДЖЕННЯ 

В умовах науково - технічного прогресу, коли збільшуються міста і зростає 

промислове виробництво, негативний вплив на стан навколишнього природного 
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середовища стає все інтенсивнішим.  Нині, головним завданням містобудування 

є створення оптимальних умов для життя і праці населення. Одним із основних 

засобів оптимізації цих умов є озеленення та благоустрій. 

Важливим елементом зеленого будівництва є декоративне квітництво.  

Воно повинно бути простим у виконанні, лаконічним, максимально виразним, 

економічним, функціонально цілеспрямованим. 

Особливе місце в озелененні територій належить трояндам, які завдяки 

своїм декоративним властивостям перевершують майже всі квіткові рослини. 

Широкий асортимент троянд дозволяє створювати митцю, найкращі поєднання 

кольорів. Займаючи невелику частину загальної площі озеленення, троянди 

вирізняються витонченістю форми квітки, яскравим та ніжним забарвленням 

пелюсток, тонким ароматом, рясним та довготривалим цвітінням. Рід троянда 

(Rosa L.) відомий з давнини. Він відноситься до родини Rosaceae і нараховує 

близько 30 тис. сортів. Люди здавна відбирали та культивували види та форми 

квітки троянд, які мали найбільш декоративне забарвлення, махровість, рясність 

та тривалість цвітіння.  

В результаті довготривалого відбору троянди поступово набули більш 

бездоганної форми та кольору квітки. Вважається, що ще задовго до нашої ери 

троянди культивували в країнах Близького сходу. Звідти вони проникли до 

Греції та Риму. В Китаї та Індії  культура троянд також дуже давня.  

З цих країн троянди розповсюдились в інші країни світу. У 1804 р. до 

Англії з Китаю було інтродуковано R. multiflora var. carnea Thory, яка стала 

вихідною формою для плетистих троянд і троянд флорибунда. Датський 

селекціонер Д. Т. Паульсен на початку ХХ ст. почав схрещувати карликові 

поліантові троянди з чайно-гібридними. Він хотів отримати троянди кращі, ніж 

поліантові (більш стійкі та яскраві), адже Флорибунда в перекладі означає 

«рясноквітучі». 

Серед них найбільш відомі сорти Ельза Паульсен (1924) та Кірстен 

Паульсен (1924). Пізніше і іншими селекціонерами були виведені крупноквіткові 
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гібридно-поліантові сорти, які нині займають значне місце серед сортименту 

троянд. В 1935 р. з’явились поліантові гібриди типу флорибунда. Вони являли 

собою гібриди крупноквіткових поліантових, чайно-гібридних та мускусної 

троянд (R. moschata). Поліантові гібриди типу флорибунда відрізняються від 

крупноквіткових поліантових троянд головним чином ароматом; їх квітки, 

розпускаючись, нагадують більше чайно-гібридні троянди; щодо росту і 

особливості куща, кількості квіток, ступеня махровості, тривалості квітування 

вони схожі з крупно квітковими поліантовими гібридами. Крупноквіткові 

троянди типу флорибунда відрізняються від поліантово- гібридних стійкістю 

квітів як при зрізі, так і на кущі. Вони квітують постійно і стають більш 

популярними в озелененні. Троянди флорибунда відносно стійкі до хвороб і 

краще, ніж чайно-гібридні, переносять суворі зими. Важливий внесок для 

отримання сортів групи флорибунда зробив німецький селекціонер Кордес. Він 

вивів сорт Єва, який мав велике значення у подальшій селекції.  

У 1936 р. Кордес отримав гібридно-поліантовий сорт Бебі Шато, який при 

наступному схрещуванні з чайно-гібридним сортом Крімсон Глорі дав сорт 

Кордес Зондермельдунг з яскраво-червоним забарвленням квітки, якого ніколи 

раніше не було у троянд. Американська компанія Jacksonand Perkins в 

селекційній роботі широко застосовувала гібридно-поліантовий сорт Пінокіо, 

створений Кордесом, і отримала у 1947 р. видатний сорт Фешн (флорибунда) з 

неперевершеними темно-кораловими квітками красивої форми та з тривалим 

цвітінням. У вітчизняній селективній роботі значний внесок має Нікітський 

ботанічний сад (м. Ялта), де селекціонерами було виведено ряд сортів троянд 

флорибунда, а саме; Серце Данко, Костер Артека, Українська Зорька, Вогні 

Ялти, Полум’я Сходу тощо. У 1955 р. в результаті схрещування сорту Кордес 

Зондермельдунг з сумішшю пилку Генріх Вендланд і Крімсон Глорі було 

отримано сіянець, який отримав назву Красуня Ялти – неперевершено коралово-

рожевого кольору з крупномахровими квітами та інтенсивним ароматом. 

Нещодавно з групи троянд флорибунда було виділено ще дві групи кущових 
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троянд, а саме: грандифлора та патіо.  Завдяки наполегливій праці селекціонерів 

у сортах даної групи поєднались найбільш важливі якості садових квітів, а саме: 

морозостійкість, стійкість проти грибкових хвороб, безперервне цвітіння 

протягом усього літа, довершеність форми та забарвлення квітки. Відмінною 

рисою троянд флорибунда є суцвіття, на одному пагоні можуть бути зібрані 

кілька великих суцвіть. Квітка може досягати розміру близько 7 см, хоча є сорти, 

у яких розмір сягає і 10 см. Більшість квітів не мають запаху, але завдяки 

зусиллям селекціонерів, деякі сорти виділяють ледь вловимий, приємний аромат. 

Висота рослини коливається від 30 см до 1 м. Завдяки своїм неперевершеним 

якостям сорти троянд флорибунда займають почесне місце у зеленому 

будівництві та декоративному квітництві.  

Отже, на основі аналізу літературних джерел, щодо вивчення селекційної 

діяльності виведення сортів, різних садових груп троянд, описано походження 

групи троянд флорибунда. Вивчено основні декоративні особливості сортів 

даної групи, визначено їх переваги, у порівнянні з батьківськими групами чайно-

гібридних та поліантових троянд, що робить їх перспективними у використанні 

для озеленення територій. 

 

 Охременко Є. Л., 

викладач першої категорії Великоанадольського лісотехнічного коледжу  

імені Віктора Єгоровича фон Граффа   

смт Графське, Україна 

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 

ФІТОСТІН У ВЕРТИКАЛЬНОМУ ОЗЕЛЕНЕННІ СУЧАСНОГО 

УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Анотація.  Необхідність озеленення сучасного урбанізованого середовища 

вже давно ніхто не ставить під сумнів. Рослини відіграють важливу декоративну, 

екологічну і санітарно-гігієнічну роль. Не останнє місце займає вертикальне 

озеленення. В зв’язку з оптимізацією простору і прагненням сучасної людини до 



Перша науково-практична конференція присвячена 200-річчю з дня народження Віктора Єгоровича фон Граффа 

 

 

87 

 

єднання з природою виник такий напрям, як зелені стіни, які використовують і в 

фітодизайні, і в проектуванні садово-паркових об’єктів.  

Ключові слова: фітостіна, урбанізоване середовище, вертикальне 

озеленення, фітодизайн. 

Рослини і квіти відіграють важливу роль в інтер’єрі, вони задають настрій, 

створюють тепло і затишок домашньої обстановки, але часом вся ця краса займає 

досить багато місця, забираючи функціональність простору. 

Гідним конкурентом рослин у вазонах і громіздких конструкцій-підставок 

можна сміливо вважати фітостіни. 

Фітостіна як дизайнерський засіб має дуже багато переваг. Так, за 

допомогою модульного озеленення можна зонувати велику площу приміщення. 

І додати об’єму малому простору. До того ж така стіна може служити декорацією 

для проблемних місць в інтер’єрі, нівелюючи різного роду помилки у ремонті. 

Але найважливіша перевага такого зеленого декору – фітостіни покращують 

мікроклімат приміщення, адже рослини фільтрують повітря і зволожують його. 

Для людей з проблемами респіраторної системи це просто знахідка. 

Почала все з французького ботаніка Патріка Бланка, який створив на 

невиразних стінах паризьких будівель вертикальні сади. Ідею міського 

озеленення швидко підхоплюється і успішно розвивається в світі. Хвиля 

популярності вертикального озеленення пройшла через Західну Європу, Азію, 

Америку і, нарешті, дійшла і до України. Сьогодні фітостіни - це ноу-хау у 

вітчизняному озелененні, що стрімко набирає популярність. У Києві та інших 

великих містах вже функціонує кілька компаній по виробництву і монтажу 

фітостін. 

Урбанізоване середовище змушує людей майже весь час проводити в офісі 

або багатоповерхових квартирах. Міським мешканцям не вистачає природи, 

зелені і свіжого повітря. Саме тому фітостіни стали популярними по всьому 

світу, в тому числі і в Україні. Крім того, фітостіни є лаконічним інтер'єрним 

рішенням, що збільшує число шанувальників фітодизайну. 
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Що ж являє собою фітостіна? Це конструкція з металевих або пластикових 

профілів, в яку вмонтовано вузькі ящики з живими кімнатними рослинами. 

Конструкція забезпечена системою поливу і спеціальним резервуаром з 

таймером для поливу. Фітостіна є не тільки стильним рішенням для інтер'єру. 

Вона, як і кімнатні рослини, робить повітря чистішим і сприятливо впливає на 

психологічний стан тих, хто знаходиться в кімнаті з фітодизайном. Технологія 

створення фітостін дозволяє зробити дизайн стіни будь-якої форми і надати 

самій поверхні різне призначення. Наприклад, фітодизайн може стати покриттям 

основних стін, як усередині приміщень, так і на фасаді будівлі; можна зробити 

перегородки між приміщеннями або створити живі картини на фітостіні. 

Фітостіни переважно використовують: 

- Торгові центри, які зацікавлені в збільшенні оборотів торгівлі. 

Дослідження в США показали, що споживачі готові витрачати на 12% 

більше в тих торгових центрах, де представлений органічний природний 

дизайн, до яких відносяться і фітостіни. 

- Великі компанії, які прагнуть прикрасити свій офіс і збільшити 

продуктивність праці співробітників. Крім того, фітодизайн в офісі додає 

компанії статусності і підтримує тему екологічної відповідальності. 

- Громадське харчування, роздрібні магазини, громадські місця, клуби. 

Фітостіни використовуються в оформленні інтер'єрів кафе і ресторанів, 

магазинів, салонів краси, а також фітобарів в спортклубах і клініках. 

- Можуть використовуватись для благоустрою державних приміщень та 

міського простору. Важливо відзначити, що крім естетичного ефекту, 

фітостіни можуть виконувати маскувальну і захисну функцію: вони 

приховують тріщини на фасаді, а також захищають стіни від перепадів 

температури. 

- Мешканці міст які бажають прикрасити інтер'єр свого будинку. 

Незважаючи на те, що фітостіна виглядає громіздкою і складною 

конструкцією, її збірка досить проста. Основа фітостіни - металевий, дерев'яний 
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або пластиковий каркас, який встановлює на відстані 5-8 см від стіни. Цей каркас 

утримує розташовані поруч один з одним ящики з ґрунтом і системою поливу. 

Фітостіни бувають з живих, штучних і стабілізованих рослин. Серед живих 

рослин найчастіше використовують: аспарагус, епіпремнум, папоротники, 

пеперомія, спатифіллум, сциндапсус, традесканції, філодентрон, фіттонія, 

хлорофітум. 

Виходячи з вище перерахованих фактів, можна зробити висновок, що 

фітостіни набувають значної популярності по всьому світі не винятком в цьому 

стала і Україна. Фітостіни стають окремим видом вертикального озеленення і 

використовуються як в фітодизайні так і в озелененні територій будинків, малих 

садів та інших садово-паркових об’єктів. Саме тому зелені стіни є актуальними 

для озеленення і благоустрою сучасного урбанізованого середовища. 

 

Ржавський О. В., 

студент 35 групи,  Великоанадольського лісотехнічного   

коледжу імені Віктора Єгоровича фон Граффа, 

смт. Графське, Україна 

ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА – МІСТО В ГАРМОНІЇ З ПРИРОДОЮ 

Ландшафтна архітектура являє собою практичну і естетичну організацію 

будівель, окремих елементів міста в гармонії з навколишньою природою. Таке 

поняття є елементом містобудування в цілому, а також при оформленні вулиць, 

площ, парків і зон відпочинку, заповідників, рекреаційних зон, в приватному 

малоповерховому будівництві. 

Ландшафтні дизайнери прагнуть вдало вписати діяльність людини в 

природний ландшафт, мінімізуючи нанесення шкоди екології, а також відновити 

пошкоджені території за допомогою озеленення та створення садово – паркових 

ансамблів. 

Мета зеленого будівництва і ландшафтної архітектури полягає у пошуку 

гармонії між урбанізацією і природою.  
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1. Створення благоустрою зони життєдіяльності людини з точки зору 

естетичного та екологічного сприйняття. 

2. Охорона природніх пам’яток з дотриманням усіх норм, максимальне 

збереження природи. 

3. Поліпшення мікроклімату в містах , захист навколишнього середовища. 

4. Знайти способи зміни ландшафту при розвитку міста, щоб були 

мінімальні фінансові витрати. 

Ландшафтний дизайн разом з проектуванням є важливою частиною життя і 

культури суспільства. З кожним роком широко розвивається ландшафтна 

архітектура наших міст і населених пунктів. У загальному вигляді кожного міста 

фігурують не тільки сучасні споруди, але і сучасне озеленення. За допомогою 

сучасних методів ландшафтного дизайну можна перетворити міста до 

невпізнання. Особливо це помітно в розвинених країнах, де міський ландшафт 

змінюється з кожним місяцем. 

Основними сучасними напрямками в міському ландшафті є: 

1) перетворення занедбаних ландшафтів, розробка і будівництво парків в 

кар’єрах і ярах, на місці меліоративних земель; 

2) проектування ландшафту спеціального призначення, спрямованого на 

оздоровлення людей, культурний відпочинок, туризм, виставкові комплекси, 

аквапарки, комплекси для дітей;  

3) розміщення парків і зелених насаджень на дахах будівель, в інтер’єрі 

розважальних та бізнес-центрів, озеленення прибудинкових територій; 

4) збереження природних лісопаркових зон при будівництві міста, 

відтворення зелених насаджень, створення куточків природи в урбанізованих 

містах; 

5) збільшення різноманітності стилів і художніх напрямків у дизайні 

ландшафту, закладка міні-парків і бізнес-парків, парків відпочинку на 

виробничих майданчиках, парків-атракціонів, парків-скульптур, озеленення 

автодоріг; 
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6) в ландшафтну архітектуру включають сучасне освітлення, співаючі і 

світлові фонтани, підсвічування рослин, світильники красивих форм, 

ілюмінацію на сонячних батареях, світлодіоди нового покоління, світлові шоу.  

У моєму місті є декілька куточків природи, в яких я хотів би створити 

неповторний образ. Моя ідея – створити водно – пейзажний парк з максимальним 

збереженням природного середовища, який дасть змогу населенню 

насолоджуватися краєвидами, пташиним співом. Природа,  яка там існує, 

потребує доопрацювання. На даній території є дві водойми та струмок. Тут є 

можливість створити мальовничий пейзаж з береговою лінією для відпочинку, 

розробити дендрологічні композиції із різних видів дерев, чагарників і трав. Для 

забезпечення максимального комфорту на березі водойм можна створити 

пляжну зону і улаштувати пішохідні доріжки. Це буде справжній зелений оазис 

спокою та відпочинку.   

Отже, ландшафтне озеленення постійно зазнає змін. З’являється та зникає 

безліч стилів, але насолода, яку дає людині милування живою природою 

протягом багатьох століть залишається незмінною. Озеленення екологічно 

корисне і практично виправдане, а тому стає все більш популярним. Зелені 

насадження забезпечують комфортність і якість середовища існування людини, 

є обов’язковим і важливим елементом міського ландшафту. Вони покращують 

мікроклімат територій, створюють гарні умови для відпочинку. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ 

З розвитком культури і мистецтв, з'явилася потреба в організації 

декоративних садових ділянок для відпочинку і дозвілля. Одним з перших 

декоративних садів є знамениті висячі сади Семіраміди, що увійшли до списку 

чудес світу. Вони являли собою серію насипних терас і східчастих платформ з 

декоративними рослинами, висадженими ярусами. У різних культурах 

мистецтво створення декоративних садів розвивалося різними шляхами - в 

Персії та Індії переважали правильні геометричні форми, простір розділяли на 

дрібні і великі квадрати і густо засаджували рослинами. Тут вперше почали 

використовувати прийом, який тепер називається міксбордер - це формування 

простору, в якому різні види рослин густо висаджуються поруч, створюючи 

різнобарвний килим. 

Ландшафтний дизайн в його сучасному вигляді зародився наприкінці XIX 

століття, і причиною тому став технічний прогрес, що призвів до тотальної 

урбанізації. Міський простір теж потребує розумної організації та озеленення, 

усвідомили архітектори і садівники, які тепер працювали разом, щоб надати 

місту нового вигляду і створити нове поняття - громадські парки і сади. 

На сьогодні в ландшафтному дизайні спостерігається тенденція повернення 

до природи - на піку популярності зараз "дикі" ділянки і еко-сади, а садове 

мистецтво набуло незліченної кількості незвичайних форм - озеленення дахів і 

стін хмарочосів, створення зелених екосистем в будівлях. 

Основні компоненти ландшафтного дизайну. За часів царів, герцогів, 

лицарів і поміщиків, житлові будинки прикрашали фруктові сади й зелені 

галявини. Сьогодні, в період високих технологій і автоматизації, озеленення 

територій із застосуванням знань архітектури та проектування, садівництва і 
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ботаніки, будівництва та сільського господарства називається ландшафтним 

дизайном. Це мистецтво і наука про ландшафті включає створення затишної 

дачної альтанки, невибагливого квітника біля приватного будинку, зеленої 

галявини в громадському парку і багато іншого. Чи можна самому займатися 

ландшафтним дизайном своєї території або обов'язково співпрацювати з 

професіоналами в цій справі? Відповідь на це питання кожен дасть собі 

самостійно, ґрунтуючись на багатьох факторах, однак знати і розуміти основні 

принципи ландшафтного дизайну варто всім власникам дачі, зеленої ділянки і 

будь-якої приватної території.  

Ландшафтний дизайн: основні компоненти і їх особливості. Інженерні 

споруди. Проект дизайну будь-якого ландшафту необхідно складати виходячи з 

основних споруд території - будинки, альтанки, гаражі, сараї, будиночки дитячі 

або для охорони ... всі споруди є ключовими відправними точками для 

проектування ландшафтного дизайну.   

Функціональні об'єкти. Проектування ландшафтного дизайну має включати 

додаткові об'єкти, які необхідні для кожної конкретної ділянки. До таких 

функціональним об'єктів належать басейн, дитячий майданчик, вольєр для 

тварин та інші. Підключення водопостачання та електрики дуже бажано для всіх 

таких об'єктів, так як це значно полегшить їх експлуатацію.  

Газон. Якщо при будівництві будинку, фундамент є ключовим моментом 

будівництва, то газонна трава - основа будь-якого ландшафтного дизайну. Краще 

за все організувати автоматичний полив газону.  

Зелені насадження. Дерева й кущі, квіти й рослини є важливими 

компонентами ландшафтного дизайну. При проектуванні квітника важливо 

враховувати період цвітіння всіх складових, щоб клумба і ділянки з квітами 

радували око протягом усього сезону. Крім того, враховується місце посадки і 

обсяг поливу всіх рослин.  

Декор. До декоративних об'єктів ландшафтного дизайну відносяться 

фонтани, альпійські гірки, кам'яні споруди, невеликі містки, статуї й інші 
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можливі об'єкти декору територій. Вони розташовуються в центрі квітників і 

служать одним з ключових моментів будь-якого ландшафтного дизайну.   

Освітлення території. Щоб навколишній ландшафт радував і надихав в 

будь-який час доби, важливо не забути про правильне і надійне освітлення. При 

цьому головний акцент при проектуванні освітлення варто віддавати інженерним 

спорудам. Великою популярністю серед дизайнерів ландшафту користуються 

сонячні ліхтарі, які крім економії електроенергії надають території в нічний час 

негласного, але дуже романтичного освітлення.  

Системи автополиву. Дуже важливо на етапі проектування ландшафтного 

дизайну продумати систему автополиву для всіх зелених насаджень, щоб 

заздалегідь прокласти і «заховати» необхідні труби і фурнітуру.  

Художні деталі. Ваза з квітами в альтанці, мереживна скатертина на столі, 

легкі штори, що розвиваються на вітрі, полиці з книгами, старовинний самовар 

... все, що додасть території незвичайної атмосфери і особливого характеру 

відноситься до художніх деталей ландшафтного дизайну.  

Огорожа. Грамотні дизайнери ландшафту та озеленення територій 

приділяють особливу увагу як огорожі всій території, так і поділу її на логічні 

частини. Кам'яні огорожі, живоплоти, рельєфні ділянки та інші елементи, що 

огороджують, можуть використовуватися в різній мірі і з різною метою.  

Автоматичний полив є важливим компонентом ландшафтного дизайну, 

який дуже бажано передбачити ще на етапі проектування. Купити все для поливу 

своєї території, а також отримати допомогу в організації автополива своїми 

руками можна в нашому магазині. Фахівці маркету «Все для поливу» 

допоможуть організувати систему таким чином, щоб вона не виділялася в 

загальному ландшафті, а якісно виконувала покладені на неї функції. 
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ЗАХОДИ ПОСИЛЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОВКІЛЛЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ І АНТРОПОГЕННИХ 

ВИКЛИКІВ 

Антропогенний вплив – прямий і опосередкований вплив людства на 

навколишнє середовище та його компоненти внаслідок господарської діяльності. 

Антропогенні чинники вживаються здебільшого стосовно негативних наслідків: 

1) забруднення навколишнього середовища; 2) вичерпання природних ресурсів і 

деградації екосистем; 3) збіднення біорізноманіття; 4) хижацьке знищення лісів; 

це усі види створюваних технікою і безпосередньо людиною впливів, які 

пригнічують природу: забруднення внесення в середовище нехарактерних для 

нього нових фізичних, хімічних чи біологічних агентів або перевищення 

наявного природного їх рівня: 

• технічних перетворень і руйнування систем ландшафтів; 

• глобальних кліматичних впливів. 

Б. Коммонер виділяє 5 основних втручань людини в екосистеми: спрощення 

екосистеми і розрив біологічних циклів; поява генетичних змін в організмах 

рослин і тварин; введення в екосистему нових видів; концентрація розсіяної 

енергії у вигляді теплового забруднення; збільшення отруйних відходів від 

хімічних виробництв. За даними інституту Всесвітнього спостереження 

(Вашингтон, США), щороку на нашій планеті: втрачається близько 26 млрд, т. 

родючого шару орних земель; знищуються вологі тропічні ліси на площі 16,8 

млн. га.; через нераціональне використання земель утворюється близько 6 млн. 

га пустель; через кислотні опади пошкоджено ліси на площі 50 млн. га; під 
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загрозою знищення перебуває не менше як 25-30 тис. видів рослин. Особливо 

гострою стала проблема забруднення навколишнього середовища різними 

токсинами антропогенного походження. 

Антропогенний вплив людини на природу класифікують за різними 

ознаками: сільськогосподарські, техногенні, рекреаційні, урбогенні. Основні 

урбогенні негативні чинники – теплові, хімічні, радіаційні, електромагнітні, 

світлові, звукові, вібраційні, які часто діють одночасно. Над містами здіймаються 

“гарячі острови” з пилу та сажі, а також газові викиди, що погіршують якість 

середовища, яке стає шкідливим для здоров'я людей. Антропогенні і кліматичні 

чинники витісняють природну рослинність, збіднюють тваринні світи, 

обмежують діяльність мікроорганізмів -деструкторів. Екосистеми великих міст 

та індустріальних центрів є енергетично субсидованими, їх функціонування 

залежить від втручання людини (газони, квітники, сади, сквери, захисні смуги, 

агрокультури). За характером зв'язків розрізняють антропогенні впливи – 

вітальні і сигнальні, за часом дії – постійні і періодичні; за результатом дії – 

помітні і катастрофічні. 

Сьогодні спостерігається помітне посилення змін природних умов на 

поверхні Землі. Ці зміни прослідковуються в різних геосферах (зміни газового 

складу атмосфери, розвиток потепління клімату, скорочення ольоденіння, 

зростання швидкості підйому океану, зростання катастрофічних явищ). їх 

причинами є як природні коливання природних процесів під впливом 

геліокосмічних і тектонічних факторів, так і зростання активної діяльності 

людини. Антропогенний вплив став здійснюватися на глобальному рівні. 

Практично скрізь на земній кулі виявляються наслідки людської діяльності, які 

проявляються в зміні хімічного складу атмосфери, вод суші і океанів, ґрунтів 

землі, біомаси і біологічної продуктивності, режиму поверхневих і підземних 

вод, вологого обміну між поверхнею Землі і атмосферою. Хімічні речовини, 

створені людиною, у все більшому об'ємі накопичуються на земній поверхні і у 

водному середовищі, здійснюючи вплив на земну біоту; відбувається збільшення 
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швидкості втрати біорізноманітності. Багато явищ за останні 200 років стали 

незворотними і навіть загрозливими; світ знаходиться в стані кризи, і більше того 

– катастрофи, тому виникла сама серйозна проблема людства – проблема його 

виживання. Із зростанням соціально-екологічної кризи виникає необхідність 

глибокого аналізу розвитку взаємодії між природними і суспільними процесами 

з метою визначення шляхів управління ними. 

Глобальні зміни оточуючого середовища – зміни в атмосфері, водних 

об'єктах – рослинному і тваринному світі, ґрунтах, пов'язані з господарською 

діяльністю людини, які здійснюють несприятливий вплив на економіку і здоров'я 

людини та інших організмів. Експоненціальний ріст економіки і населення за час 

цивілізації сприяв змінам у всіх природних середовищах. У XX ст. здійснювався 

самий інтенсивний ріст, коли більшість показників перевищили всі рівні, 

досягнуті цивілізацією у попередній період. Величезні зміни відбулися на 

поверхні суші, перевищуючи зміни, які відбувалися під час останнього 

максимуму ольоденіння 18 тис. років назад: в результаті господарської експансії 

на 63% суші Землі знищені природні екосистеми, які замінені на антропогенні 

системи. Площа лісів за час існування цивілізації скоротилася наполовину. 

Відбуваються зміни концентрацій газів в атмосфері, в тому числі в ній з'явилися 

гази, яких там раніше не було – хлорфторвуглеводи (фреони). На всіх 

континентах у прісних водах зростає концентрація біогенів, що веде до 

прискореної евтрофікації водних об'єктів. Спостерігається фізична, хімічна і 

біологічна деградація ґрунтів, яку російський вчений Г. Добровольський назвав 

“тихою кризою планети”. Відбувається масове знищення видів організмів, так як 

в природних умовах на рік зникає 1-10 видів. Зараз, як вважають біологи, темпи 

знищення видів прискорилися до 1000 видів на рік. Таким чином, ресурси, які 

вважалися поновлюваними, перестали бути такими, вони не поновлюються в 

межах природних коливань. 

Глобальні кліматичні катастрофи – зміни клімату, які приводять до масової 

загибелі живих організмів. При глобальних кліматичних катастрофах в 
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результаті швидкої зміни клімату відбувається повне вимирання багатьох видів 

організмів або на всій нашій планеті; або на значній її частині, що охоплює 

ареали цього ряду представників тваринного і рослинного світу. Найвідоміші 

причини глобальних кліматичних катастроф – сильні ексклюзивні (вибухові) 

виверження вулканів і падіння великих небесних тіл. Частіше відбуваються 

локальні кліматичні катастрофи, викликані атмосферними факторами. 

Таким чином, антропогенний вплив людини на природу – це вплив, що 

здійснює людина на навколишнє середовище і його ресурси внаслідок 

господарської діяльності. Відомий еколог Б. Коммонер виділяє п'ять основних 

втручань людини у екологічні процеси: спрощення екосистеми та розривання 

екологічних циклів; виникнення генетичних змін в організмах рослин і тварин; 

введення в екосистему нових видів; концентрація розсіяної енергії у вигляді 

теплового забруднення; збільшення отруйних відходів від хімічних виробництв 

тощо. Вплив людини на природу може бути як свідомим, так і стихійним, 

випадковим. Особливої шкоди природі завдають урбогенні та техногенні 

процеси, зокрема: теплові, радіаційні, електромагнітні, світлові, звукові, 

вібраційні тощо, які часто діють одночасно.  

 

Кузіна В.В.  

студентка 25 групи  Великоанадольського лісотехнічного   

коледжу імені Віктора Єгоровича фон Граффа, 

смт. Графське, Україна 

 

УТИЛІЗАЦІЯ ПОЛІМЕРІВ  

Полімери (грец. πολύ- «багато» + μέρος - «частина»; буквально -

«багатоскладовий»)- природні та штучні високомолекулярні сполуки, молекули 

яких складаються з великої кількості повторюваних однакових або різних 

атомних угруповань (мономерів), з'єднаних хімічними або координаційними 

зв'язками у довгі лінійні або розгалужені ланцюги. 
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Полімерні матеріали легко піддаються обробці, відносно дешеві, їм можна 

надати будь-яку форму і колір. Попит на полімерні матеріали у різних галузях 

господарства і у побуті зростає, тому виробництво пластмас у світі з кожним 

роком збільшується, що неминуче призводить до зростання кількості полімерних 

відходів. 

З усіх різновидів відходів, зроблених людиною найбільшу небезпеку для 

навколишнього середовища становлять відходи полімерів.  

Характерною рисою полімерних відходів є те, що вони стійкі до агресивних 

середовищ, не гниють, не розкладаються, процеси деструкції в природних 

умовах протікають досить повільно і, перш, ніж вони будуть становити інтерес 

для мікроорганізмів ґрунту, повинно пройти 80 – 100 років. 

В Україні щорічно утворюється біля 6 млн т полімерних відходів, серед яких 

майже 50% складають відходи пакування. 

 Усі полімерні відходи можна розділити на кілька видів: перші чотири 

являють собою відходи сфери виробництва, а ще двоє – відходів сфери 

споживання: 

1. Відходи промисловості, що виробляє полімери. 

2. Відходи промисловості, що переробляє полімери. 

3.Відходи промисловості, що використовує полімери (напівфабрикати) у 

своїй продукції. 

4. Відходи промисловості, що використовує полімери (напівфабрикати і 

готові вироби) у процесі виробництва своєї продукції. 

5. Полімерне пакування. 

6. Полімерні вироби в індивідуальному споживанні. 

Частину полімерних відходів знищують шляхом спалювання або 

захоронення. При спалюванні на смітниках, на сміттєспалювальних заводах в 

атмосферу виділяються такі отрутні продукти як фтористий і хлористий водень, 

фосген, ціаністі з'єднання 
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В даний час існує багато способів утилізації полімерних матеріалів – 

відходів сфери виробництва і сфери споживання. Для їхньої класифікації 

виділено кілька основних напрямків: 

1. Захоронення полімерних відходів. 

2. Спалювання полімерних відходів 

3. Рециклінг (вторинна переробка). 

4. Використання полімерів, що самі розкладаються. 

Нестача нових місць для розміщення відходів, а також їх зростаючий обсяг 

змусили повернутися до практики спалювання відходів.  

Найбільш перспективним і ефективним напрямом утилізації полімерних 

відходів на сьогодні є рециклінг. Зарубіжна практика використовує кілька 

способів вторинної переробки пластмас, що відпрацювали свій термін. 

У найбільш типовому виді рециклінг пластмас включає наступні етапи: 

– збір відходів і транспортування; 

– сортування й ідентифікація; 

– регенерація; 

– використання отриманого напівфабрикату по призначенню. 

Виділяються три основних напрямки розвитку технології повторної 

переробки пластмас: 

– вторинна переробка гранул і сировинних компонентів; 

– переробка профільованих продуктів виробництва; 

– муніципальний розвиток технології рециклінга індивідуально по 

специфіці продукції. 

Для того щоб такі полімери знайшли практичне застосування, вони повинні 

задовольняти означеним вимогам: 

– у результаті модифікації полімеру не повинні істотно змінюватися його 

експлуатаційні характеристики; 

– домішки, що вводяться в полімер, не повинні бути токсичними, оскільки 

полімери призначаються в першу чергу для виготовлення тари й упакування; 
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– полімери повинні перероблятися звичайними методами, не піддаючи при 

цьому розкладанню; 

– необхідно, щоб вироби, отримані з таких полімерів, могли зберігатися й 

експлуатуватися тривалий час при відсутності прямих ультрафіолетових 

променів; 

– час від виготовлення полімеру до його руйнування повинен бути відомим; 

необхідно його варіювання в широких межах; 

– продукти розкладання полімерів не повинні бути токсичними. 

 

Литвин І. П. 

методист районного позашкільного закладу 

«Донський еколого-натуралістичний центр», 

смт. Донське, Волноваський район, Донецька область,Україна 

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА У ГУРТКАХ РАЙОННОГО 

ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНСЬКИЙ ЕКОЛОГО-

НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР»  

Проблема бережливого ставлення до природи, навколишнього середовища, 

поліпшення екологічної ситуації є досить актуальною для нашого району, 

області зокрема, для України і для всієї планети в цілому. Необхідно якомога 

швидше виховати  покоління людей з новим екологічним мисленням, які б свято 

берегли землю, ліс, воду, повітря, шанобливо і дбайливо ставились до природи.  

У концепції сталого розвитку України наголошується на важливому 

значенні підготовки громадян із високим рівнем екологічних знань, екологічної 

свідомості і культури у вирішенні не тільки екологічних, а й соціально – 

економічних проблем сучасної України. Тому екологічна освіта здебільшого 

розглядається як цілісний педагогічний процес, у якому навчання і виховання не 

просто взаємопов’язані, а взаємообумовлені. 

Чітко визначити межі між екологічною освітою і екологічним вихованням 

неможливо. Але цілком зрозуміло, що дитині замало одних екологічних знань, 
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щоб не зірвати рідкісну квітку, чи не зламати гілку. Потрібне глибоке 

усвідомлення природи як безумовної цінності і важливої умови життя людства, 

усвідомлення себе як активної частинки цієї ж природи, розуміння свого впливу 

на неї. 

У РПЗ «Донський ЕНЦ» працюють гуртки молодшого шкільного віку: «Юні 

друзі природи», «Природа крізь призму англійської мови», «Екологічний 

дизайн», «Ековалеологія», «Знавці свійських тварин». Це діти віком від 6 до 10 

років. У них ще не сформовані стійкі погляди, переконання, інтереси. Тому 

завдання керівника гуртка – сформувати мислення та екологічну культуру 

кожного вихованця, навчити молоде покоління жити за законами природи, 

домогтися, щоб почуття особистої відповідальності за все живе на Землі, турбота 

про збереження природи стали рисами характеру кожної дитини. У процесі 

занять велика увага приділяється ознайомленню дітей з сезонними явищами у 

природі, з життям найбільш розповсюджених рослин та тварин лісу, поля, луків. 

Враховуючи особистості молодших школярів, їх велику спритність, деяку 

неувагу, нейтральність – треба прагнути до того, щоб кожне заняття було 

цікавим і різноманітним. Програма гуртків побудована так, щоб теоретичний 

матеріал відповідав порі року, об’єднувався з практичними заняттями, 

екскурсіями, фенологічними спостереженнями, цікавими екологічними іграми, 

заходами. Тому на гурткових заняттях проводяться вікторини, ігри, 

виготовляються поробки з природного матеріалу, конкурси малюнків, плакатів. 

У процесі занять приділяється велика увага вирощуванню рослин, догляду за 

тваринами куточка живої природи.  

У гуртках для дітей 5 – 11 класів діти вже на більш професійному рівні 

вивчають теми. На цьому рівні працюють гуртки: Квітникарі - декоратори, 

Біоерудит, Юні охоронці природи, Ековалеологія, Екологічний дизайн, 

Акваріумне рибоводство, Юні зоологи, Гурток народної творчості. 

Творча праця з використанням природного матеріалу – один з методів 

залучення дітей до мистецтва і виховання бережливого ставлення до природи. 
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Діти вчаться правильно збирати матеріал, вилежані нахідки і ні в якому разі не 

ламати гілок з дерев та кущів. Під час роботи з природним матеріалом у дітей 

виховуються естетичний смак, почуття гарного, розвивається наполегливість, 

терпіння. Багато уваги на заняттях приділяється практичним роботам, де 

гуртківці вчаться користуватися знаряддям, матеріалами, дотримуватись техніки 

безпеки. Багато уваги в цих гуртках приділяється індивідуальній роботі, 

виготовленню творчих робіт, виявлення обдарованих дітей. Керівники гуртків: 

Марощук Н.В.,  Узун А.В., Колбасова С.О., Жидких М.П. Ходачок О.В. 

прикладають багато зусиль для того, щоб діти навчились складати гарні 

композиції, бо це являється шляхом до професійної підготовки дітей, вибору 

майбутньої професії. Роботи гуртківців кожного року займають призові місця на 

обласних тематичних виставках «Природа і творчість», «Віфлеємська зірка», «З 

Великоднем», «Замість ялинки – зимовий букет». 

Активну участь приймають гуртківці і у Всеукраїнських, обласних, 

районних природоохоронних, еколого-натуралістичних заходах, таких як: 

«Першоцвіт», «Годівничка», «Шпаківня», «День зимуючих птахів», «День 

зустрічі птахів», «Діти за гуманне ставлення до тварин», «Парад квітів біля 

школи», «Парки – легені міст і сіл», «Ліси для нащадків»,  акціях  «Стоп сміття», 

«Жовте листя»,  та ін. На практичних заняттях гуртківці вивчають особливості 

місцевої флори, збирають природний матеріал, вивчають методи роботи з 

природним матеріалом. Крім цього гуртківці вивчають особливості роботи з 

флористики, ліплення з солоного тіста та інше. Велика увага приділяється добору 

ескізів та сюжетів поробок, тематичній направленості робіт. В кімнатах для 

гурткових занять розміщений постійно діючі вернісажі  робіт гуртківців, багато 

кімнатних рослин. На допомогу гуртківців створені навчально-пізнавальні 

стенди: Народний календар природи, Державні символи України, Запам’ятай 

(правила поведінки в природі), Таємниці природи (фотовиставка). 

На заняттях гуртків діти вчаться бути небайдужими до природи, формується 

екологічна поведінка і етика, розвиваються творчі здібності вихованців. 
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Виховне та освітнє значення природи важко переоцінити. Спілкування з 

нею робить усіх нас добрішими, щедрішими, гуманнішими, духовно багатшими. 

Навчання екології має бути активним, цікавим, раціональним, максимально 

наближеним до життя. І таки є навчання у нашому позашкільному закладі 

еколого-натуралістичного напряму. 

 

Охременко Є. Л., 

викладач першої категорії Великоанадольського лісотехнічного коледжу  

імені Віктора Єгоровича фон Граффа   

смт Графське, Україна 

ДОСВІД СТВОРЕННЯ «ЕКОЛОГІЧНОЇ СТЕЖКИ» НА ТЕРИТОРІЇ 

ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ ІМЕНІ 

ВІКТОРА ЄГОРОВИЧА ФОН ГРАФФА 

Екологічна стежка – це ще одна можливість для глибшого вивчення природи 

рідного краю, пізнання її таємниць. Навчальна екологічна стежка дає багатий 

матеріал для пошукової та дослідницької роботи, посилює контакт студентів з 

природою, надає можливість проводити спостереження за живими об’єктами 

протягом року, дає змогу студентам розкрити свої творчі можливості, поєднати 

розумову та фізичну працю з вивченням оцінки стану і охорони навколишнього 

середовища. 

На даний час охорона навколишнього середовища є одним і важливих 

питань. Засмічення лісових масивів, річок відбувається постійно, а особливо це 

помітно у літній період, коли багато відпочивальників, які не дотримуються 

правил поводження в лісі. 

Тому екологічна стежка як комплекс екологічних об’єктів сприятиме: 

- проведенню освітньої та пропагандистської роботи з питань охорони 

природи; 

- створення умов для виховання екологічно грамотної культури поведінки 

людини в оточуючому середовищі; 
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- придбанню викладачами, керівниками гуртків живої лабораторії; 

- вивченню та спостереженню студентами об’єктів і явищ природи та 

подальшому знаходженню тем для майбутньої науково-дослідницької роботи. 

Мета. Ознайомити відвідувачів з типовими видами деревно-чагарникової і 

трав’янистої  рослинності. Вивчити природний комплекс Великоанадольського 

лісового масиву, проведення теоретичних занять та практичні робіт з біології, 

екології, дендрології, лісозахисту, недеревних ресурсів лісу та інших дисциплін. 

Привернути увагу відвідувачів до проблем охорони навколишнього середовища. 

Вивчати історичне минуле нашого лісу на основі об’єктів екологічної стежки. 

Формувати бережне ставлення до лікарських, рідкісних та зникаючих видів 

рослин. Проводити дослідницьку роботу. 

Наша екологічна стежка була відкрита у 2018 році з нагоди 175-річчя 

Великоанадольського лісотехнічного коледжу імені Віктора Єгоровича фон 

Граффа. «Екологічна стежка» розташована на території коледжу майже в самому 

центрі. Протяжність стежки 120 метрів, по маршруту розміщено сім тематичних 

зупинок обладнаних стендами з деревини і тематичними виробами: шпаківнями, 

годівничками, макетами грибів, меблів з природного матеріалу. При закладанні 

стежки не забули і про комфортне перебування на території встановивши лави 

для відпочинку. 

  Стежка бере початок від декоративної водойми, на головному вході нас 

зустрічає степовий орел з написом «Екологічна стежка» вирізаний з дерева. 

Праворуч, як вже було зазначено розташована декоративна водойма з каскадним 

водоспадом, яку тематично продовжено сухим струмком з містком через нього.  

Перша зупинка оздоблена двома стендами «Як лісівник піклується про ліс» 

і «Правила поведінки в лісі» природа подарувала нам унікальні багатства і наша 

задача не тільки зберегти, а й примножити їх. 

Друга зупинка оформлена стендом «Звірі лісів України» і в цьому плані наш 

лісовий масив є унікальним адже більшість представлених тварин проживає в 

нашому лісі. 
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Третя зупинка «Птахи України» ця зупинка - галявина із шпаківнями, 

годівничками і тематичним стендом. 

Четверта зупинка «Зелена аптека» експозиція природного ландшафту з 

лікарськими трав’янистими і деревно-чагарниковими рослинами, також тут 

виставка меблів з природного матеріалу. 

П’ята зупинка «Червонокнижна фауна України» у Великоанадольському 

лісовому масиві присутні  і такі представники. 

Шоста зупинка «Їстівні гриби» ну як в лісі без грибів і для ознайомлення 

відвідувачів тут присутній інформаційний стенд. 

Сьома заключна зупинка «Дерева і чагарники». Ця частина стежки 

розташована на території міні дендрарію з колекцією рідкісних видів деревно-

чагарникової рослинності тому тут можна ознайомитись з найцікавішими їх 

представниками. 

Вихід з екологічної стежки до пам’ятника воїнам - лісоводам. 

Насправді ідея створення екологічної стежки виникла досить давно, але 

втілити її в життя вдалося лише зараз. Завдяки злагодженій роботі ініціативної 

групи викладачів та за підтримки адміністрації коледжу нам вдалося це зробити. 

Створенням екологічної стежки займались Іноземцев Д.Ю., Островська Н.В., 

Нікітченко Т.А. і Охременко Є.Л.  

Представлена «Екологічна стежка» це лише частина запланованого 

маршруту і ми не збираємось зупинятись на цьому в планах завершити маршрут 

стежки на вході в головний корпус коледжу і прокласти через такі об’єкти як 

альтанка мрій, пам’ятний знак до 200-річчя з дня народження В.Є. фон Граффа 

інсталяція українського подвір’я і так далі.  

Ми стали учасниками дійсно історичної події, і це гарне відчуття коли ми 

можемо створити щось корисне на пам’ять нашим нащадкам.   
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Охременко Н.М., 

викладач вищої категорії, викладач- методист 

Великоанадольського лісотехнічного коледжу  

імені Віктора Єгоровича фон Граффа   

смт Графське, Україна 

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА – ОСНОВНА ЗАДАЧА СЬОГОДЕННЯ 

Сучасний урок – це твір мистецтва,  

де педагог успішно використовує всі  

можливості для розвитку особистості учня. 

М. Ебнер – Еменбах 

В основі розвитку і становлення кожної молодої людини лежить мотивація 

пізнавати світ. Це  прагнення  (на відміну від тварин у яких мотивація навчання 

суто біологічна) несе соціальне наповнення, підпорядковане певним нормам 

моралі й духовним началам реалізується в різних дітей не однаково. 

Людина і природа. Філософи, поети, художники усіх часів і народів віддали 

данину цій вічній і актуальній темі. Та ніколи вона не стояла так гостро, як у наші 

дні, коли загроза екологічної кризи, а може й катастрофи, нависла над людством 

і проблема екологізації матеріальної і духовної діяльності людини стала 

життєвою необхідністю. Людина і суспільство повинні докорінно змінити своє 

ставлення до природи та її ресурсів. 

Сьогодні екологічні знання та екологічна культура мають бути невід’ємною 

частиною всебічно розвинутої людини і досягти цього можна лише завдяки 

наполегливій просвітницько-виховній роботі. То ж перед викладачами нашого 

освітнього закладу і надалі стоятиме завдання формування екологічної культури 

студентів, виховання любові до природи, готовності берегти і примножувати її 

багатства. 

Давньокитайський філософ Гуань-цзи говорив: «Розраховуєш на рік – 

саджай рис. Розраховуєш на 10 років – саджай дерево. Розраховуєш на 100 років 
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– освічуй людей». Тому завдання коледжу – дивитись в майбутнє, виховувати 

екологічно грамотне покоління 

 «Жити щасливо і жити з Природою – одне й те ж» - писав римський 

мислитель Сенека. І це дійсно так, бо ми сьогодні як ніколи не повинні 

залишатися осторонь таких важливих питань, як екологічне виховання. 

Екологічна освіта, починається із сім'ї, де із самого народження дитини, 

прищеплюється бажання підтримувати санітарно-гігієнічні умови у побуті і в 

подальшому, будучи за шкільною партою. Вирішувати проблему екологічного 

виховання підростаючого покоління, ми повинні на власному досвіді показати як 

потрібно поступати в повсякденному спілкуванні із природою та в соціумі. 

Екологія як одна із фундаментальних наук про природу стала надзвичайно 

актуальною в даний час. Це вимоги часу. Адже людина на перший погляд, 

покращуючи собі умови проживання, на превеликий жаль породжує негативні їх 

наслідки, створює нові антропогенні проблеми. Науково-технічний прогрес 

увійшов в наше повсякденне життя через покращення житлових умов 

(євроремонти), збільшення асортименту моделей одягу та взуття, які далеко не 

відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Великий арсенал побутової хімії, 

начебто призначений покращити умови праці домогосподарок, проте її вплив на 

здоров'я людини є неоднозначним. Харчові добавки, барвники, поліпшувачі 

смаку до різних видів ковбас та інших виробів, а що вже говорити про різні напої, 

парфуми, миючі засоби тощо, їх використання потребує детального осмислення. 

Алкогольні напої і цигарки стають авторитетними атрибутами в спілкуванні і не 

тільки серед молоді.  Уміння раціонально користуватися результатами науково-

технічного прогресу, як в побуті, так і безпосередньо у громадських місцях, 

потребує від людини відповідної екологічної культури - вміння використовувати 

ті чи інші речі, речовини, прилади, продукти, в розумних межах, а від деяких 

відмовитися взагалі. У цих умовах узгодженості та взаємодії людського 

суспільства, перш за все із такими «покращуючими» атрибутами життя в єдності 
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з природою - потребує відповідних екологічних знань, які повинні проявлятись 

в екологічній культурі кожної людини 

Рішенням  колегії Міністерства освіти і науки України від 27.11.2015 року 

«Про екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для 

сталого розвитку»  задача викладачів  давати екологічні знання, які  будуть 

корисними студентам І-ІV рівнів акредитації різних спеціальностей вищої 

школи, а також усім тим, хто цікавиться проблемами загальної екології та 

безпеки життєдіяльності людини. 

Перед викладачами  коледжу  поставлено складне завдання: не дати 

згаснути пізнавальному вогнику в очах студентів, активно формувати позитивне 

ставлення до навчання взагалі і конкретно до екології  для мотивації пізнання 

природи та її захисту. Студенти коледжу активно приймають участь у 

пізнавальному процесі: написання рефератів, доповідей. Приймали участь в 

еколого-краєзнавчому русі молоді «Донбас заповідний» в конкурсах на краще 

фото або малюнок про природу, поробок  виробів з природного матеріалу,  

поробок  з пластикових матеріалів «друге життя речей». Актуальним напрямком 

екологічної культури є еко-краєзнавство, куди може бути включений і еко-

туризм. Це дозволяє  студентам долучитись і до історії рідного краю, і дбайливо 

ставитися до природи. 

Перефразовуючи і доповнюючи надпис на піраміді Хеопса що «люди 

загинуть від невміння користуватися силами природи та від незнання 

справжнього світу», доцільно було б доповнити і від невміння раціонально 

користування благами цивілізації, нехтування екологічною культурою. Людству 

потрібна нова філософія життя, висока екологічна культура і свідомість. При 

формуванні екологічної свідомості та культури необхідно усвідомлювати себе 

частиною природи, вміти раціонально та науково-обґрунтовано користуватися 

результатами науково-технічного прогресу. Людина повинна безвідкладно 

навчитися дбайливому відношенню до природи і з великим розумінням до тих 

надбань цивілізації, які стали необхідними атрибутами її повсякденного життя 
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(харчові добавки, побутова хімія, мобільні телефони, мікрохвильові печі тощо) і 

вміти запобігати шкідливим звичкам, в противному випадку порушення в цих 

стосунках призведе до знищення самої людини. Людині необхідно вміти 

пізнавати і осмилювати особливості проходження природних процесів так і тих, 

які відбуваються і з використання благ цивілізації, як впливають такі 

поліпшувачі життя людини вперш за все на її здоров’я, в також в цілому на 

природу? Чи може природа взяти в своє лоно такі продукти та речі із наступним 

їх включенням в систему кругообігу речовин? Вкрай необхідно осмислювати 

світ в якому живе людина і це завдання не сьогоднішнього дня. Ми повинні 

постійно удосконалювати відносини між людиною, суспільством і природою. 

Необхідне етичне ставлення до природи, як відмічав А. Швайцер, вкрай бажане 

«благоговіння перед життям». В соціальній філософії, яка вивчає причини та 

наслідки деградації місця існування людини, сприяє розширенню сфери свободи 

людини шляхом створення гуманного ставлення як до природи, так і до 

оточуючих її людей.  

В умовах сьогодення гостро постали перед людством екологічні проблеми: 

забруднення ґрунтів, повітря, водойм токсичними відходами, зникнення 

численної кількості видів рослин та тварин, знищення озонового шару та озонові 

діри, збереження та поява генофонду та ін. Головною причиною усіх негараздів 

природи була і є людина. Не усвідомлюючи свого місця у навколишньому 

природному середовищі, вона шкодить насамперед собі та позбавляє можливості 

існування майбутніх поколінь. На сьогодні перед викладачами постає 

першочергове завдання екологічної освіти – формування екологічних 

компетентностей у підростаючого покоління як запоруки збереження 

навколишнього природного середовища. Діти більш емоційні, та ближче до 

серця сприймають негаразди інших, а головне – можуть співпереживати. У 

формуванні екологічної компетентності провідна роль належить початковій 

школі, яка є однією з перших ланок становлення людини – громадянина. Основні 

риси характеру особистості формуються у ранньому дитинстві, і спілкування з 
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природою посідає чільне місце у дитини молодшого шкільного віку. Щоб 

забезпечити ефективне формування екологічної компетентності у молоді 

викладачам необхідно виокремити екологічний потенціал в кожному предметі. 

 

Єфимова Є.В. 

студентка 25 групи, спеціальності Садово-паркове господарство  

Великоанадольського лісотехнічного   

коледжу імені Віктора Єгоровича фон Граффа, 

смт. Графське, Україна 

Охременко Н.М.  

викладач-методист, спеціаліст вищої категорії 

 Великоанадольського лісотехнічного коледжу 

 імені Віктора Єгоровича фон Граффа 

смт. Графське, Україна 

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА. ОСНОВНІ ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНИ ТА ВСЕСВІТУ В ЦІЛОМУ 

Екологічна освіта - це організовані зусилля для вивчення особливостей 

функціонування природних середовищ та, зокрема, здатності людини керувати 

поведінкою й екосистемами для сталого розвитку та життя. 

Екологічна освіта орієнтується на критичне мислення, розв'язання задач та 

навички ефективного прийняття рішень. Така освіта використовує процеси, які 

залучають студентів до спостереження, вимірювання, класифікації, 

експериментування, що допомагають в обговоренні, виведенні, прогнозуванні та 

інтерпретації даних про екологічні проблеми.  

Екологічне виховання - невід'ємна складова навчально-виховної роботи. Це 

спосіб впливу на почуття людей, їх свідомість, погляди і уявлення. Але будь-яке 

виховання, в тому числі екологічне, повинне ґрунтуватися на освіті, насамперед 

екологічній.  
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Мета освіти - формування фізичного та психічного, духовного здоров'я 

людини і всього суспільства. Освіта сама по собі не гарантує захисту від 

нерозумного, а то і злочинного ставлення до природи, а отже, і до людей. 

Свідомість людини - безпека країни, запорука подальшого існування життя на 

планеті. 

Природоохоронна освіта і виховання - це проблема першочергового 

значення, без якої неможливо поліпшити стан навколишнього природного 

середовища. В розвинутих країнах це зрозуміли вже давно.  

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) 

стверджує, що екологічна освіта і її виховання є життєво важлива для передачі 

властивої поваги до природи серед суспільства і в підвищенні суспільної 

екологічної свідомості.  

ЮНЕСКО підкреслює роль EO у забезпеченні майбутнього розвитку та 

якості життя шляхом охорони довкілля, подолання бідності, мінімізацію 

нерівності та забезпечення сталого розвитку. 

Серед узагальнювальних розділів сучасної екології (біоекологія, 

геоекологія, техноекологія) нині головна роль належить соціоекології.  

Соціоекологія, або соціальна екологія, вивчає сучасний стан та особливості 

формування навколишнього середовища у зв'язку з історичним розвитком і 

структурою природокористування, прогнозує розвиток довкілля з майбутнім 

людства.  

Практичним завданням соціоекології є така категорія, як якість життєвого 

середовища, яку визначаємо як інтегральну характеристику всієї сукупності 

видів, форм, сфер діяльності людей певної локальної, регіональної та глобальної 

соціоекосистеми або суспільства в цілому, зумовлених рівнем його виробництва, 

економічними відносинами, політичним устроєм та системою цінностей.  

Сучасна епоха – це епоха бурхливого розвитку науки і 

техніки,  неконтрольованого зростання населення Землі, поступової деградації 

природного середовища під впливом негативних антропогенних чинників.  
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В сучасних умовах швидкість науково - технічного прогресу на кілька 

порядків перевищує адаптаційні можливості існуючих живих організмів. Тому 

надзвичайно загострились багато проблем, а серед них одна з головних – 

проблема взаємозв’язку суспільства і природи, людини і навколишнього 

середовища.  

Розібравши всі сторони екологічних проблем, я прийшла до думки, що 

зростаючий антропогенний вплив на навколишнє середовище, його забруднення 

різними відходами виробництва, поряд з надмірним використання природних 

ресурсів, стали предметом широкого обговорення і всестороннього вивчення. 

Саме тому  метою роботи екологічного виховання є  дослідження  сучасних 

екологічних проблем України і пошук шляхів гармонізації відносин природи і 

суспільства. 

 Головні екологічні проблеми сучасного світу це: 

1. Неякісна вода. 

2. Забруднення повітря. 

3. Знищення лісів. 

4. Побутові відходи. 

5. Деградація земельних ресурсів. 

На мою думку, головними причинами екологічних проблем є культура, 

байдужість людей до навколишнього середовища і мала поінформованість, а 

також відсутність державної політики. 

Основні способи розв’язання екологічних проблем, на мою думку: 

1. Роздільний збір сміття вдома - найбільш очевидний спосіб екоповедінки.  

2. Зменшення споживання пластику.  

3. Купувати каву у свою термочашку.  

4. Менше користуватися особистим автомобілем, більше - громадським 

транспортом і велосипедом.  

5. Купувати чи використовувати вживаний одяг або речі.  

6. Обирати потяг або автобус замість літака. 
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7. Доплачувати за енергоощадливість, купуючи нові прилади. 

8. Утеплювати будинки, встановлювати лічильники на тепло, користуватися 

енергоощадними лампами замість звичайних, регулювати температуру 

в кімнатах. 

9. Часткова заборона в’їзду приватного транспорту на дизельному 

пальному в центр міста. Задля покращення якості повітря. 

10. Включатися у вирішення екологічних проблем не лише 

на повсякденному рівні.  Екологічні проблеми пов’язані з економічними, і їх 

потрібно вирішувати спільно. Відсутність стратегічного планування на рівні 

держави вважають однією з головних причин екологічних проблем.  

Висновок. 

Тож, сучасна Україна має велику кількість екологічних проблем, для 

вирішення яких я пропоную:  

- заборонити рух транспорту по території країни, що використовують в 

якості палива забруднюючих повітря речовинами 

- заборонити діяльність АЗС  

- заборонити неправильну утилізацію сміття(спалення, закопування)  

-  організація просвітницьких програм у суспільстві 

- побудова сміттєпереробних підприємств по всій державі. 

Кожен з нас може долучитися до збереження цієї планети і це не так важко, 

як здається на перший погляд. Адже головний обов’язок кожної людини на 

планеті – це дбати та захищати нашу екологію.  

Не знищувати, не руйнувати, не палити, не вирубати а саме захищати и 

піклуватися про те, щоб наші багаті природні ресурси існували якомога довше. 

Джерела. 

1. Виховання екологічне // Словник – довідник з екології. О. Г. Лановенко, О. О. 

Остапішина.  2013. 

2. Екологічна освіта // Словник – довідник з екології : навч.-метод. посіб. / уклад. 

О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. 

http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/1563/1/%d0%a1%d0%9b%d0%9e%d0%92%d0%9d%d0%98%d0%9a%20%e2%80%93%20%d0%94%d0%9e%d0%92%d0%86%d0%94%d0%9d%d0%98%d0%9a.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/1563/1/%d0%a1%d0%9b%d0%9e%d0%92%d0%9d%d0%98%d0%9a%20%e2%80%93%20%d0%94%d0%9e%d0%92%d0%86%d0%94%d0%9d%d0%98%d0%9a.pdf
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Сметана І.С. 

Викладач- методист  

Чугуєво-Бабчанський лісний коледж 

смт Кочеток, Харківська обл.. Україна 

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ: ЗНАЧЕННЯ ПОРОДИ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ 

Сучасне лісове господарство України ґрунтується на веденні його на засадах 

сталого розвитку, безперервного, раціонального використання та покращання 

якісного складу лісів. Виконання поставлених завдань потребує вдосконалення 

їх обліку та оцінки для проведення подальшого якісного планування та 

управління лісовим господарством на основі достовірних нормативів. У 

вирішенні цих задач особливе місце посідає проблема теоретичного та 

методичного обґрунтування системи моделювання росту деревостанів, що 

дозволяє отримувати необхідні математичні моделі і таксаційні нормативи у 

вигляді таблиць ходу росту та продуктивності лісостанів.  

Ліси України сформовані понад 30 видами деревних порід, серед яких 

домінують сосна (Pinus silvestris), дуб (Quercus robur), бук (Fagus silvatica), ялина 

(Picea abies), береза (Betula pendula), вільха (Alnus glutinosa), ясен 

(Fraxinus excelsior), граб (Carpinus betulus), ялиця (Abies alba). 

http://ecoosvita.org.ua/
http://en.unesco.org/
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/12553
http://ecoosvita.org.ua/storinka


Перша науково-практична конференція присвячена 200-річчю з дня народження Віктора Єгоровича фон Граффа 

 

 

116 

 

 

Важливу роль серед головних лісотвірних порід відіграють твердолистяні 

деревні види оскільки відзначаються особливо якісною деревиною та є 

породами, на які ведеться господарство.  

До головних лісоутворювальних порід на території України, в т. ч. і на 

Харківщині, відносять дуб звичайний. Його широко використовують під час 

створення полезахисних і протиерозійних насаджень, ліси за його участю 

виконують багатогранні екологічні функції і задовольняють потреби народного 

господарства у цінній деревині.  
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Дуб – дерево чудове, потужне, із вагомою кроною і гілками, що тягнуться 

до неба, – завжди було улюбленим деревом людини. І справа тут не тільки в 

якості його деревини. Дуб в усі часи і в багатьох культурах був символом 

могутності й стійкості: на латині слово «robur» наводило на думку не тільки про 

дерево, але було синонімом сили, причому, як моральної, так і фізичної; а 

дубовим вінком нагороджували героя, який рятував життя будь-якого жителя 

Римської Імперії. 

У Стародавній Греції дуб був деревом Зевса і Геракла, а також втіленням 

довголіття і сили духу. Стародавні слов’яни називали дуб – Перунове дерево; 

германські племена вірили, що дуб – це уособлення Тора, бога грому; а галли 

вважали його віссю світу … Коротше кажучи, історія відносин дуба і людини 

стара, як світ, адже, за легендою, Ной побудував свій ковчег саме з цього дерева; 

а біблійного Авраама відвідали три ангела Божих, коли він відпочивав у тіні 

розлогого дуба. Вважається, що енергія цього дерева здатна очищати біополе, 

наповнювати людину життєвими силами. За старих часів житло зсередини 

повністю оброблялось дубом і мешканці вірили, що це захищає їх від 

негативного впливу ззовні. 

У Донецькій області розташований природний об'єкт, який можна вважати 

пам'ятником професіоналізму та наполегливості. Це Великоанадольський ліс 

– один із найбільших у світі штучних лісів, створених  людськими руками. Своїм 

уже більш ніж столітнім існуванням він доводить, що праця здатна творити красу 

навіть у найнесприятливіших для цього умовах.  

Зеленим острівцем серед безводного степу на півдні Донецької області 

розкинувся Великоанадольський ліс. Найбільший в Європі рукотворний лісовий 

масив насичує повітря цілющою енергією край задимлених заводських труб 

і териконів. 

 Історія появи зеленої оази, створеної руками людини, почалася в 1840-роки, 

коли царський уряд зацікавився питанням впливу рослинності на клімат. Родючі 

чорноземи південних губерній були основними виробниками 
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сільськогосподарської продукції, але вітер і посухи приводили до неврожаїв 

і навіть голоду. Через відсутність деревини — будівельного матеріалу і джерела 

палива, селяни не могли заселяти безлісі простори і приступити до оброблення 

хлібородних земель. Деякі ініціативні поміщики домоглися певних результатів 

в штучному створенні зеленої ниви, і держава вирішила приєднатися 

і розширити простір лісонасаджень на південних рівнинах. Для створення 

зеленого цеху на ділянці степу з глинистими землями главою лісництва був 

призначений випускник Петербурзького Лісового інституту Віктор Єгорович 

фон Графф (1819-1867) На цю людину доля поклала обов'язок спростувати 

висновки зарубіжних вчених про неможливість розведення лісів у відкритій 

степовій місцевості. І В. фон Графф з честю виконав свою місію. Відвідавши 

лісництво в 1884 році, професор М. К. Турський писав: «Схиляєшся перед силою 

людського розуму і наполегливістю, які відвоювали в степу місце і заселили в 

ньому ліс. Цей ліс надовго лишиться пам'ятником тієї сміливості, тієї 

упевненості й любові, з якими вперше взялися за заліснення степу. Так, потрібно 

було багато любові, щоб довести до кінця цю справу». 

Висновки. Ціною свого життя В.Є. фон Графф довів, що основною лісо 

утворюючою породою в степу є велетень дуб. 

І вже біля 200 років Великоанадольський ліс носить із гордістю звання 

«Перлина степового лісорозведення». 
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Список використаних джерел: 

 https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/66100_velykoanadolsky-forest.htm 

http://zapitay.com.ua/vikoristannya-duba-v-medicini-i-pobuti.html 

 

Узун  А.В.,  

практичний психолог, керівник гуртків 

Районний позашкільний заклад  

«Донський еколого-натуралістичний центр» 

смт. Донське,  Україна 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА В ГУРТКАХ 

ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО 

СПРЯМУВАННЯ 

 

https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/66100_velykoanadolsky-forest.htm
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Одним із завдань розбудови незалежної України є формування у молодого 

українця національної самосвідомості, засвоєнню духовних цінностей, 

вихованню патріотизму, любові до Батьківщини. “Інструментом” у вирішенні 

цих завдань може бути краєзнавство, яке є одним із дієвих важелів 

національного, громадянського, патріотичного виховання. 

Для молодої людини в сучасному глобалізованому світі все важче 

ідентифікувати себе як частину окремої етнічної спільноти. Все частіше 

здається, що поняття «Батьківщина», «національна свідомість», «рідна земля» – 

це щось таке старовинне із музейних схованок. І все ж кожен із нас має незримий 

зв'язок з тим місцем, де народився, зростав, де пройшло дитинство. Це місце – 

рідний край з його мелодією народної пісні, багатоголоссям рідної мови, 

материнськими колисковими. Його багатоманіття проявів і вивчає наукова 

дисципліна КРАЄЗНАВСТВО. Осмислення історії, культури, природи рідного 

краю збагачують людину духовно, виховують відданість Батьківщині, вчать 

шанувати свій народ та інші народи, що здавна проживають на території 

України. 

Краєзнавство – це комплекс наукових дисциплін, різних за змістом та 

методами дослідження, які здійснюють наукове та всебічне пізнання краю.  

Екологічне краєзнавство – сходинка до пізнання гуртківцями рідного краю, 

реалізації інтересів у вивченні навколишнього природного середовища країни, 

формування краєзнавчих знань, умінь і навичок засобами позашкільної освіти. 

В районному позашкільному закладі «Донський еколого-натуралістичний 

центр» екологічне краєзнавство –це особливий розділ, в якому діяльність юних 

екологів спрямована на більш поглиблене вивчення екологічних характеристик 

своєї місцевості. Перед гуртківцями ставляться певні завдання, серед яких: 

- ознайомитись з природою рідного краю; 

- оволодіти початковими навичками дослідження природних об'єктів; 

- сформувати дружній дитячий колектив; 

- розвивати патріотичне відношення до рідного краю. 
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На заняттях гуртків «Екологічний дизайн» та «Психологія засобами арт-

терапії» впроваджуються елементи краєзнавства, за допомогою яких вихованці 

розширюють еколого-краєзнавчі знання і набувають екологічних навичок та 

умінь. Так, під час занять, наприклад в роботі з природним матеріалом діти не 

тільки виготовляють поробки з природного матеріалу, а й обговорюють природні 

властивості матеріалу, середовище існування, тощо. 

У роботі гуртків використовуються різноманітні форми роботи, а саме: 

- практичні заняття; 

- екскурсії, походи; 

- участь у змаганнях, зльотах, конференціях; 

- творчі природоохоронні проекти;  

- участь у обласних  акції  «Малі річки – життя Донбасу»,  «Годівничка», 

«Проліска», «День зустрічі птахів», «Парки легені міст і сіл», тощо; 

- участь у обласних фотоконкурсах «Краса рідного краю», «Моя країна 

Україна», в «Об’єктиві натураліста», тощо; 

- участь у заходах  РПЗ «Донського еколого-натуралістичного центру» 

«Екобой», «Еколог року», «Міс екологія», День юнната, тощо. 

Проводяться спільні з Донською дитячою бібліотекою інтегровані заходи до 

Всесвітнього дня води, «Збережемо первоцвіти», Всесвітній день водно-

болотних угідь,  до Дня землі, День біологічного різноманіття, тощо. 

Цікавим та змістовним виявився довгостроковий суспільно-громадський 

краєзнавчий проект «Перлини Донського», під час якого вихованці вивчають 

краєзнавчі цікавинки рідного селища.  

Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться 

індивідуальна робота з гуртківцями, в тому числі при підготовці змагань, 

конкурсів, виставок та інших масових заходах. Створюються умови для 

диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, 

обдарованості, віку та психофізичних особливостей і стану здоров’я гуртківців. 
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Перевірка компетентностей вихованців здійснюється під час проведення 

практичних занять у формі конференцій, круглих столів, змагань, вікторин, 

конкурсів, тощо. 

Еколого - краєзнавча робота дає ефективні результати в тому випадку, якщо 

в її організації дотримуються систематичності та безперервності.  Принцип 

систематичності та безперервності спрямований на послідовне розширення і 

поглиблення краєзнавчих знань і вмінь гуртківців. Він передбачає організацію 

екологічної краєзнавчої роботи у виразно плановій системі протягом усього 

навчального року під час занять у гуртках. 

Отже,  екологічне  краєзнавство  розширює  кругозір  і  розвиває пізнавальні  

інтереси  гуртківців,  прилучає  до  творчої  діяльності,  формує практичні та 

інтелектуальні вміння. 

Широкий спектр можливостей здійснення краєзнавчої діяльності в гуртках 

позашкільного закладу еколого-натуралістичного спрямування дозволяє 

залучати вихованців з найрізноманітнішими вподобаннями, що сприяє 

створенню веселих, активних та сильних колективів, які шляхом об’єднаних 

зусиль виступатимуть та боротимуться за збереження природного середовища 

нашого краю. Краєзнавство сприяє з'єднанню навчання і виховання в єдиний 

процес. 

Шульгіна В. О. 

директор районного позашкільного закладу   

«Донський еколого-натуралістичний центр, 

смт.  Донське, Україна 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ  РОБОТИ У 

РАЙОННОМУ ПОЗАШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДОНСЬКИЙ  ЕКОЛОГО-

НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОЛОГІЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  

Запорукою існування та розвитку сучасного суспільства повинна стати 

екологічна свідомість, яка базується на екологічній освіті людини. Екологічна 
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освіта дає змогу збагатити людство  важливими знаннями про закони, принципи 

та правилами органічного безпечного співіснування з оточуючим середовищем. 

Дотримання цих законів та правил  дозволить людині зберегти природі ресурси, 

неповторні земні ландшафти, різноманіття флори та фауни, збереження біосфери 

в цілому. 

Проблематика екологічного виховання та освіти, методики навчання, 

введення нових форм і засобів екологічного виховання і освіти набувають 

особливого значення у просторі сучасного позашкілля. Наближення дітей до 

живої природи, пізнання живої природи, засвоєння абетки природо-

користування  через безпосереднє спілкування з природою надасть дитині   під 

керівництвом зацікавлених педагогів позашкільників можливість сформувати 

нове відповідальне ставлення до природи. 

Районний позашкільний заклад «Донський еколого-натуралістичний центр» 

– комплексний комунальний позашкільний заклад еколого-натуралістичної 

спрямованості. Заклад здійснює свою освітню діяльність в межах територіальної 

громади селища Донське та Волноваського району. Мережа гуртків Донського 

ЕНЦ налічує: 24 гуртки  профілів, в яких займається 480 вихованців. У центрі 

займаються учні 3-х шкіл району: Донської ЗОШ І – ІІІ ст., Свободненської ЗОШ 

І – ІІІ ст., Дианівської ЗОШ І – ІІІ ст. 

Навчально-виховна діяльність нашого центру  здійснюється за напрямками: 

екологічна освітня та виховна робота з проблем збереження та раціонального 

природокористування;проведення просвітницької роботи з висвітлення 

екологічних проблем, покращення екологічної ситуації в регіоні, в Україні; 

масова еколого-натуралістична робота в ДЕНЦ;  координація масової еколого-

натуралістичної роботи у Волноваському районі. Завдання   навчально- 

виховного процесу реалізуються шляхами пошуку інноваційних форм та методів 

роботи з екологічного виховання дітей, учнівської молоді в умовах сталого 

розвитку суспільства;участь у всеукраїнських та обласних еколого - 

натуралістичних заходах  просвітницького та практичного напрямку; залучення 
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учнівської молоді до практичних еколого-натуралістичних заходів,участі у 

екологічних проектах. 

На заняттях гуртків керівники гуртків приділяють велику увагу екологізації 

навчально-виховного процесу.  Вихованці ДЕНЦ  традиційно вивчають природні 

об’єкти оточуючого середовища поряд з населеним пунктом. Слід відмітити 

важливість цієї роботи, підчас якої  перейти від простої констатації результатів 

обстежень до реалізації  головної мети. Одним з пріоритетних напрямків роботи  

закладу  є апробація проектних форм навчання, дослідницька та 

природоохоронна робота. 

Багаторічний досвід роботи ДЕНЦ підтверджує, що для посилення 

мотивації дітей до участі у гуртках еколого-натуралістичного профілю необхідно 

запропонувати їм цікаві та захоплюючі форми роботи. Учнівський проект: 

«Екологічні аспекти збереження популяцій сну чорніючого у степовому  

фітоценозі околиць смт. Донське», юннатівський проект «Екологічна стежка « 

Логозина балка», екологічний проект «Збережемо ковилу Донського» за 

активної підтримки та тісної співпраці з Донською селищною радою мали 

практичне продовження: створення  об'єкту природно-заповідного фонду: 

ландшафтний заказник «Урочище «Донське ковилове»». Підсумок 

юннатівського проекту «Смарагдове намисто Донського» з озеленення 

центральної вулиці рідного селища хвойними породами дерев – стрункі  ялини, 

які є справжньою окрасою селища та його  натуралістичною «візитівкою». 

Перспективною в напрямку екологічного виховання  є робота з дітьми 

дошкільного віку. У Донському ЕНЦ, цей напрямок   реалізується у гуртках 

«Природа крізь призму англійської мови» в рамках творчого педагогічного 

проекту «Дитяча  природнича академія «Розвивайко». 

Діти та учнівська молодь, гуртківці нашого закладу, приймають активну 

участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних заходах екологічної 

спрямованості. Участь, у цих заходах дозволяє вихованцям формувати активну 

життєву позицію та долучитись  до екологічного освітнього середовища нашої 
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країни: Міжнародні еколого - валеологічні конкурси, Всеукраїнський конкурс 

«Мій  рідний край – моя земля», «Парки-легені міст і сіл», «Парад квітів біля 

школи», обласні акції «Жовте листя», «Стоп-сміття», «Проліска» та багато 

інших. Вихованці у супроводі педагогів – професіоналів    подорожують за межі 

шкільної програми, шкільних підручників,вивчають  та пізнають  навколишнє 

середовище в цікавому  форматі навчально-виховного процесу  позашкільного 

закладу еколого-натуралістичної спрямованості. Саме підчас цієї подорожі 

закладаються основи екологічної грамотності та екологічної свідомості дітей та 

підлітків. 

Зусилля педагогічних колективу Донського ЕНЦ спрямовані на 

пропагування серед дітей та учнівської молоді притаманного українському 

народові гармонійного співіснування з природою, раціонального використання 

та відтворення її багатств, виховання мудрого ставлення до питань охорони 

природи, використовуючи різновіковий склад творчих учнівських об’єднань. 

Педагоги центру використовують такі форми, методи і прийоми роботи, які 

торкнулися б вразливих душ дітей та виховали  у них шанобливе ставлення до 

всього живого на планеті. Ми повинні навчити дітей не лише любити природу, 

але й піклуватися про неї, охороняти й примножувати її багатства. 

 

 

 

 

 

 

 

 


