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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Земельна реформа в Україні спричинила зміни 

землекористувачів та землевласників, що призвело до суттєвих 

трансформацій структури агроугідь, зокрема зменшення частки орних 

площ. Починаючи з 1990 року в Україні з обробітку було вилучено, за 

різними оцінками, 5,0 - 8,5 млн. га орної землі, яка повністю перетворена в 

перелоги. Пік виведення агроугідь із активного сільськогосподарського 

використання припав на 1990 - 2000 роки, під час ліквідації колгоспів та 

розпаювання земель. Однак, нові перелоги виникають постійно через 

реорганізацію підприємств, банкрутство, нерентабельність земельних 

ділянок тощо. 

За виведення земель із сільськогосподарського використання на них 

починаються спонтанні процеси відновлення природного рослинного 

покриву, які зумовлюють погіршення фітосанітарного стану угідь. Зокрема, 

перелоги стають осередками синантропізації аборигенної флори, 

місцезростанням карантинних і отруйних видів рослин, джерелом 

поширення хвороб сільськогосподарських культур і людини, що веде до 

погіршення екологічної ситуації в агросфері. Під перелоги часто відводять 

угіддя з еродованими ґрунтами, де нерегульоване відновлення рослинності 

по-різному впливає на ерозійні процеси.  

Наукові дослідження Соломахи В. А. (1994, 1995), Якубенка Б. Є. 

(2007), Боговіна А. В. (2006, 2011), Пташніка М. М. (2009), Ткаченка В. С. 

(2001) та ін. доводять, що трансформація вилучених з інтенсивного 

обробітку земель у природні клімаксові фітоценози є складним, тривалим і 

динамічним у просторі й часі явищем, який потребує моніторингу та 

розробки рекомендацій, щодо управління процесами відновлення 

рослинного покриву на перелогах. Але, не зважаючи на значну цікавість до 

питань відновлення рослинного покриву перелогів, не вивченими 

залишаються процеси самовідновлення малопродуктивних земель у 

Малому Поліссі. Також відсутній контроль за відновленням рослинності на 

перелогах, що несе екологічну небезпеку навколишнім агроценозам та 

природній рослинності.  

Тому важливим є розроблення методики оцінювання екологічного 

стану перелогів, що дозволило б передбачити строки і впливати на 

становлення аборигенних клімаксових угрупувань рослинності, 

стабілізувати ці ділянки, зупинити поширення карантинних та адвентивних 

видів рослин, підвищити продуктивність травостою та здійснювати 

моніторинг. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної роботи 

кафедри агрохімії, ґрунтознавства і землеробства Національного 

університету водного господарства та природокористування «Вивчення 
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агроекологічного стану ґрунтів гумідної зони, їх еволюція під впливом 

природних і антропогенних факторів та розробка заходів з підвищення 

продуктивності агроценозів» (державний реєстраційний номер 

0112U002522). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – встановити екологічні 

тенденції вторинної сукцесії фітоценозів перелогів на дерново-

карбонатному ґрунті в умовах Малого Полісся й оцінити ймовірні загрози 

для агроландшафтів. 

Досягнення поставленої мети передбачало вирішення таких завдань: 

- на основі опрацювання наукової літератури і статистичних 

матеріалів обґрунтувати актуальність екологічних проблем, пов’язаних із 

динамічними процесами землекористування в рослинництві; 

- дослідити видовий склад рослинного покриву перелогів різного 

віку та провести його екологічний та біоморфологічний аналіз; 

- визначити біоморфологічну та екологічну структуру фітоценозів 

на перелогах у різних стадіях вторинної сукцесії; 

- дати оцінку біопродуктивності травостою, кормової цінності 

фітомаси на перелогах; 

- визначити основні еколого-агрохімічні показники дерново-

карбонатного ґрунту у зв’язку з його тривалим функціонуванням під 

перелогами; 

- розробити та обґрунтувати методику оцінювання екологічного 

стану перелогів за вмістом гумусу у ґрунті; 

Об’єкт дослідження – антропогенна сукцесія фітоценозів перелогів 

та спричинені нею зміни агрохімічних показників дерново-карбонатного 

ґрунту Малого Полісся. 

Предмет дослідження – закономірності та динаміка вторинних 

антропогенних сукцесій фітоценозів перелогів на місці польових 

агроекосистем та їх екологічні наслідки, агрохімічні показники дерново-

карбонатного ґрунту у природно-кліматичних умовах Малого Полісся. 

Методи дослідження під час виконання дисертаційної роботи були 

використані загальнонаукові та спеціальні: польовий (закладка пробних 

площ, проведення маршрутних обстежень, закладання ґрунтових розрізів, 

відбирання ґрунтових зразків); лабораторний (фізико-хімічні та агрохімічні 

дослідження); вимірювально-ваговий (визначення продуктивності 

травостою); порівняльно-розрахунковий і статистичний (математична та 

статистична обробка експериментальних даних). 

Наукова новизна одержаних результатів. Проведені дослідження 

дали змогу стверджувати, що вперше: 

–  з’ясовано та узагальнено наслідки відновлення рослинності на 

вилучених з сільськогосподарського обороту землях на дерново-

карбонатному ґрунті  в умовах Малого Полісся; 
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–    описано  та проаналізовано екологічну, біоморфологічну структуру 

фітоценозів, оцінено кормову цінність травостоїв на перелогах та їх 

біопродуктивність;  

– розкрито закономірності демутації та описано видовий склад 

рослинності, практично встановлена послідовність перебігу основних 

стадій та фаз сукцесій на перелогах Малого Полісся; 

–    запропоновано методику оцінювання екологічного стану земель, що 

виведені з обробітку, яка ґрунтується на даних щодо вмісту гумусу у ґрунті 

та окреслено можливі заходи для стабілізації таких угідь на різних стадіях 

сукцесії.  

Набули подальшого розвитку: 

–  підхід до вивчення особливостей формування рослинності  під час 

перебігу вторинних сукцесій на перелогах;  
–     системний аналіз взаємозв’язку між станом перелогової 

рослинності та агрохімічними показниками ґрунтів. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати 

моніторингу процесів відновлення природної рослинності на перелогах є 

основою для обґрунтування комплексу технологічних прийомів та заходів 

щодо оптимізації агроекологічного стану перелогів та їхнього ефективного 

використання у сільськогосподарському виробництві. 

За результатами досліджень обґрунтовано оцінювання екологічного 

стану перелогів за вмістом гумусу у ґрунті, яка може бути використана для 

оцінки перелогів, які щойно вилучені з активного використання, та 

визначення заходів щодо оптимізації їхнього стану. 

Результати наукових досліджень використовуються в навчальному 

процесі Національного університету водного господарства та 

природокористування на кафедрі агрохімії, ґрунтознавства та землеробства 

під час вивчення дисциплін «Охорона і відтворення родючості ґрунтів», 

«Моніторинг якості ґрунтів», «Технологія раціонального 

землекористування» та у виробничому процесі Державного підприємства 

«Еліта» Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН, що 

підтверджено відповідними актами впровадження. 

Особистий внесок здобувача. Проведено аналіз науково-

теоретичних джерел і статистичних даних за матеріалами Держземагенства 

України, Державного управління екології та природних ресурсів у 

Тернопільській області. Розроблено програму та проведено польові 

спостереження,  лабораторні дослідження. Узагальнено, статистично 

опрацьовано та систематизовано отримані результати, підготовлено таблиці 

і діаграми. Сформульовано висновки та рекомендації виробництву. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

досліджень доповідалися на щорічних конференціях професорсько-

викладацького складу кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства 

Національного університету водного господарства та природокористування 
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(Рівне, 2010 - 2013 р.), І Міжнародній науково-практичній конференції 

«Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, 

перспективи розвитку» (Березне, 2012 р.), VIII Міжнародній науково-

практичній конференції «Розвиток наукових досліджень» (Полтава,        

2012 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції 

«Формування конкурентоспроможної економіки: теорія, методи та 

практичні засади» (Тернопіль, 2013 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологізація сталого 

розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства» (Харків, 

2013 р.), Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Екологія і 

природокористування в системі оптимізації відносин природи і 

суспільства» (Тернопіль, 2014 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні проблеми екології та лісовпорядкування» (Житомир, 

2014 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових 

праць, в тому числі 8 – у фахових виданнях, 6 – у збірниках матеріалів 

конференцій та 1 – у закордонному виданні, зарахованому до міжнародної 

наукометричної бази. 

Структура та обсяг дисертації. Загальний обсяг роботи – 181 стор., у 

тому числі 129 сторінок основного тексту. Дисертація містить вступ, п’ять  

розділів, висновки, практичні рекомендації, список використаних джерел 

(214 найменувань, у тому числі 21 латиницею) і додатки.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

УТВОРЕННЯ, ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕЛОГІВ (огляд літератури) 

Розділ присвячений аналізу наукових публікацій, які розглядають 

проблеми відновлення природної рослинності на перелогах. На основі 

узагальнення наукових даних встановлено, що видовий склад та 

продуктивність фітоценозів насамперед залежать від екологічних умов 

зростання, зокрема едафічних. У результаті аналізу літературних джерел 

з’ясовано, що рослинність перелогів Малого Полісся в цьому аспекті  

раніше не досліджували. Обґрунтовано необхідність розробки класифікації 

екологічного стану перелогів. На основі аналізу джерел наукової літератури 

обґрунтовано напрямок, мету і завдання подальших дослідженнь. 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

Природні умови району досліджень. Територія досліджень за фізико-

географічним районуванням належить до Малого Полісся, яке входить до 

Поліської провінції, зони мішаних лісів України.  

Мале Полісся характеризується чітко вираженим рельєфом і являє 

собою понижену рівнину яка оточена з півночі Волинською височиною, а з 
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південного сходу і півдня Гологоро-Кременецьким пасмом. Таке 

розташування зумовлює і кліматичні особливості регіону. Опадів тут за рік 

випадає 650 – 740 мм, тоді як на прилеглих височинах – не більше 600 мм. 

Середньорічна температура на території Малого Полісся вища на 1 – 1,5 
0
С, 

зими м’якші, ніж на сусідніх територіях.  

Згідно агроґрунтового районування Мале Полісся належить до Західної 

провінції зони мішаних лісів, характерними є дерново-підзолисті типові і 

оглеєні, дерново-карбонатні (рендзини) та сірі лісові ґрунти. Для території 

Малого Полісся характерні соснові, дубово-соснові та грабово-дубові ліси, 

лука а також торфові болота. Поблизу межі з Подільським плато 

трапляються залишки сильно зміненої степової рослинності.  

У структурі земельного фонду Малого Полісся 85% складають землі, 

які використовуються для ведення сільського господарства. Розораність 

території становить 64%, що є одним із найвищих показників в Україні. 

Загалом ґрунти Малого Полісся характеризуються доброю родючістю. 

Пріоритетним напрямком економіки регіону є сільське господарство.  

Методика досліджень. Упродовж 2009 – 2013 р. було обстежено 

типові перелоги 1 – 3, 3 – 5 та 7 – 9 р., що знаходились на різних стадіях 

сукцесії в межах північної частини Кременецького адміністративного 

району Тернопільської області (природна область Малого Полісся). На всіх 

обстежених перелогах визначали видовий склад, біоморфологічну та 

екологічну структуру, стадію сукцесії, кормову цінність та 

біопродуктивність травостою. Також з кожного перелогу відповідно до 

методики відібрані зразки ґрунту для лабораторних досліджень.  

Ідентифікацію видів проведено за «Определителем высших растений 

Украины» (1999), «Атласом найбільш поширених бур’янів України» (1972) 

та «Атласом сорных, лекарственных и медоносных растений» (2002). Під 

час виділення життєвих форм наземних рослин за формами росту та 

тривалістю життєвого циклу прийнято систему життєвих форм І. Г. 

Серебрякова (1964). Основні біоморфи наведені за Х. Раункієром (1934). 

Для визначення кормової цінності травостоїв ми використали методику 

В. А. Соломахи (1995), а також паралельно провели бальну оцінку кормової 

цінності запропоновану А. В. Боговіним (2006). Кормову цінність окремих 

видів встановили за шкалою Е. Клаппа (1961). Стадії сукцесії подано згідно 

класифікації Б. Є. Якубенка (2007). 

Контрольні ділянки розміщені на типових елементах рельєфу з 

поширеним в районі досліджень дерново-карбонатним короткопрофільним 

суглинковим ґрунтом. Відбір і підготовку зразків ґрунту провели за 

загальноприйнятими методами (ГОСТ 28168-89 та ДСТУ 17.4.4.02-84). У 

відібраних зразках визначили: гумус – за методом Тюріна (ДСТУ 

4289:2004); гідролітичну та обмінну кислотність – за Каппеном (ДСТУ ISO 

14254:2005), визначання рухомих сполук фосфору і калію за 

модифікованим методом Мачигіна (ДСТУ 4114:2002). 
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Статистична обробка даних отриманих за результатами польових та 

лабораторних спостережень проводилась з використанням 

загальноприйнятих методик із залученням програмних засобів Microsoft 

Excel, Statgraphics Centurion, Statistica. Під час статистичної обробки 

результатів досліджень використані дисперсійний, кореляційний 

регресійний аналізи. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТУКТУРИ І ДИНАМІКИ РОСЛИННОСТІ 

ПЕРЕЛОГІВ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ СУКЦЕСІЙ 

Рослинний покрив перелогів першого року сукцесії характеризується 

масовим поширенням однорічних бур’янів-синантропів, що є ознакою 

бур’янової стадії демутації рослинного покриву. Загалом на перелогах 

Малого Полісся, що перебувають на першому році сукцесії, нами виявлено 

місцезростання 43 видів вищих судинних рослин, що належать до 21 

родини. У спектрах родин всіх обстежених фітоценозів перше місце 

неподільно належить родині Asteraceae. Друге місце за кількістю 

представників займають родини Fabaceae, Poaceae та Brassicaceae.  

Загальну систематичну структуру рослинного покриву перелогів 

Малого Полісся, що знаходяться на першому році сукцесії представлено на 

рис 1. 
 

 
 

Рис 1. Спектр родин фітоценозів перелогів Малого Полісся  

першого року сукцесії, % 
Примітка. *Участь родин Ranunculaceae, Chenopodiaceae, Papaveraceae, 

Plantaginaceae, Amaranthaceae, Geraniaceae, Euphorbiaceae, Primulaceae, Convolvulaceae, 

Boraginaceae, Polygonaceae, Violaceae, Rubiaceae, Resedaceae у спектрі складає по 2%. 

У складі рослинного покриву перелогів третього року сукцесії нами 

виявлено 35 видів вищих судинних рослин, які належать до 13 родин. На 

загальному фоні зменшення кількості видів спостерігається зміцнення 
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позицій провідних родин – Asteraceae, Fabaceae та Poaceae. Повністю з 

травостою зникає родина Brassicaceae, що пов’язано насамперед з тим, що 

вона була представлена типовими бур’янами-однорічниками. 

Під час сукцесії частка однорічних рослин скорочується, а їхні місця 

займають дворічники. У травостої з’являються кореневищні види, як 

наприклад Elytrigia repens (L.) Nevski, що є ознакою кореневищної стадії 

сукцесії. Спостерігається загальна структуризація флористичного складу 

фітоценозів, з травостою зникають випадкові види. Загальна систематична 

структура рослинного покриву перелогів Малого Полісся, що знаходяться 

на третьому році сукцесії представлена на рис. 2.  
 

 
 

Рис 2. Спектр родин фітоценозів перелогів Малого Полісся  

третього року сукцесії, %. 
Примітка. *Участь родин Ranunculaceae, Chenopodiaceae, Plantaginaceae, 

Amaranthaceae, Geraniaceae, Convolvulaceae, Boraginaceae, Resedaceae, Lamiaceae у 

спектрі складає по 3%. 

На перелогах сьомого року сукцесії нами виявлено 37 видів вищих 

судинних рослин, що належать до 15 родин. У спектрі провідних родин 

прослідковується подальше зміцнення лідерських позицій родини 

Asteraceae, що закономірно продовжує попередні тенденції.  

У той же час, збільшується загальна кількість родин та кількість 

представників у родинах. Вперше зустрічаються багаторічники з родин 

Rosaceae. Збільшується проективне покриття багаторічних трав, що 

свідчить про прогресуюче формування дернини. Суттєво скорочується 

кількість бур’янів-синатропів, які локалізовані переважно у місцях 

порушення цілісності рослинного покриву. Загальний спектр родин 

травостою перелогів сьомого року сукцесії ілюструє рис. 3. 
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Рис 3. Спектр родин фітоценозів перелогів Малого Полісся  

сьомого року сукцесії, %. 
Примітка. *Участь родин Urticaceae, Ranunculaceae, Resedaceae, Rosaceae, 

Convolvulaceae, Geraniaceae, Rubiaceae, Caryophyllaceae у спектрі складає по 3%. 

Отже, під час проходження перелогами Малого Полісся сукцесії 

відбувається природна демутація рослинного покриву, що проходить через 

бур’янову, кореневищну та кореневищно-нещільнокущову стадії. Упродовж 

усього періоду сукцесії у родинних спектрах фітоценозів домінує родина 

Asteraceae, друге місце належить родинам Fabaceae та Poaceae. 

Екологічна структура. Враховуючи зростання континентальності 

мікроклімату, зменшення відносної вологості та збільшення добової 

амплітуди температури повітря ми встановили екологічну структуру 

рослинності перелогів в контексті пристосування її до умов освітлення, 

зволоження та живлення. 

На підставі даних спостережень встановлено, що геліофіти 

переважають над іншими геліоморфами. На перелогах першого року 

сукцесії їхня частка складає в середньому 73%. У рослинному покриві 

перелогів третього та сьомого року геліофіти становлять відповідно 65% і 

71%. Це пояснюється тим, що перелоги являють собою відкриті 

антропогенні екотопи з трав’янистою рослинністю. 

На фоні повторного збільшення частки геліофітів на сьомому році 

сукцесії, спостерігається зростання частки геліосціофітів, що витримують 

незначне затінення. Це зумовлено структуризацією фітоценозів.  

Найбільшою варіабельністю вирізняється спектр гідроморф регіону 

досліджень. Це можна пояснити різноманітністю джерел зволоження 

території, особливостями мікрорельєфу та структури ґрунтового покриву. 

Серед гідроморф на перелогах першого року переважають ксеромезофіти – 

до 62% у рослинному покриві. На третьому і сьомому роках сукцесій 

суттєво зростає частка мезофітів до 60–70%. 
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Відповідно до результатів наших досліджень встановлено, що 

мезотрофи суттєво переважають над іншими трофоморфами (рис. 4, 5, 6).  
 

 

Рис. 4. Зміна частки трофоморф на перелогах Малого Полісся першого року 

сукцесії. 

 

 

Рис. 5. Зміна частки трофоморф на перелогах Малого Полісся третього року 

сукцесії. 

На перелогах першого року їх частка перебуває в межах 3,1–66,7%. 

Серед них найбільшим проективним покриттям характеризуються Coniza 

canadensis L., Setaria glauca (L.) Beauv., Setaria viridis L., Sinapsis arvensis L. 

Частка евтрофів складає від 26,9% до 33,3%. Основними 

представниками є Chenopodium album L., та Ambrosia artemisiifolia L. 



10 

 

 

Рис. 6. Зміна частки трофоморф на перелогах Малого Полісся сьомого року 

сукцесії. 

У ході сукцесії кількість евтрофів скорочується і у рослинному покриві 

перелогів третього року складає 15,4–33,3%. Частка ж мезотрофів навпаки 

зростає, і становить 66,7–84,6%. Це пов’язано з тим, що основними 

представниками евтрофів були однорічні бур’яни, участь яких у травостої 

під час сукцесії зменшується. Їх місця займають Achillea millefolium L., 

Torilis arvensis Link., Plantago major L.  

На фоні часткового повторного збільшення частки евтрофів на 

сьомому році сукцесії, спостерігається незначне скорочення частки 

мезотрофів. Серед них найбільшим проективним покриттям 

характеризуються Trifolium repens L,. Arctium lappa L. та Urtica dioica L. Це 

спричинено процесами структуризації та становлення ярусності 

фітоценозів.   

Отже, рослинний покрив перелогів, особливо на початкових стадіях 

сукцесії має ознаки «ксерофітизації». Провідні позиції в екологічній 

структурі перелогів серед гідроморф першого року сукцесії займають 

ксеромезофіти – до 62%. На перелогах третього року суттєво зростає частка 

мезофітів – до 73%. В екологічній структурі рослинного покриву перелогів 

сьомого року сукцесії домінують мезофіти – до 59% та зростає частка 

гігрофітів до 13%.  

У спектрі геліоморф на усіх обстежених перелогах переважають 

геліофіти – 79%, 73% та 82% на першому, третьому та сьомому роках 

сукцесії відповідно. Серед трофоморф у травостої усіх перелогів домінують 

мезотрофи.  

Життєві форми відображають особливості середовища, наприклад 

клімату і ґрунтів, через специфіку росту і розвитку рослин. За головною 
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формою росту у складі рослинного покриву всіх обстежених територій 

простежується домінування трав’янистих рослин.  

Провідними біоморфами рослинності перелогів першого року сукцесії 

є однорічники із стрижневим типом кореневої системи – до 74% (табл 1).  

Таблиця 1 

Біоморфологічна структура фітоценозів перелогів Малого Полісся 

Показники 

Пробні площі  

Сапанів Бережці Білокриниця 

Роки сукцесії 

1 3 7 1 3 7 1 3 7 

Біоморфи за І. Г. Серебряковим, (1964 р.), % 

Трав’янисті монокарпіки 

(однорічники) 

46,2 23,1 20,0 73,5 35,0 22,7 66,7 40,0 35,3 

 

Трав’янисті монокарпіки 

(дворічники) 

23,1 23,1 13,3 15,8 20,0 22,7 9,5 20,0 5,8 

Трав’янисті полікарпіки 

(багаторічники) 

30,8 53,8 66,7 10,5 45,0 54,6 23,8 40,0 58,8 

Біоморфи за Х. Раункієром, (1934 р.), % 

Терофіти 61,5 30,8 26,7 79,0 45,0 27,3 66,7 40,0 41,2 

Гемікриптофіти 11,5 30,8 40,0 5,3 25,0 36,4 9,5 26,7 41,2 

Геофіти 26,9 38,5 33,3 15,8 30,0 31,8 23,8 26,7 17,7 

Хамефіти 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 6,7 0,0 

Тип кореневої системи, % 

Стрижнева 84,6 92,3 93,3 84,2 85,0 90,9 90,9 80,0 88,2 

Мичкувата 15,4 7,7 6,7 15,8 15,0 9,1 9,1 20,0 11,8 

 

Це свідчить про прогресуючий вплив антропогенних чинників на 

рослинно-ґрунтовий покрив. На третьому році сукцесії зростає частка 

дворічних рослин, співвідношення однорічників і дворічників 

вирівнюється.  

На перелогах сьомого року сукцесії частка однорічних рослин 

скорочується і домінують багаторічні трав’янисті полікарпіки з стрижневою 

кореневою системою. Їх частка коливається в межах 55–67%. 

 Серед життєвих форм за класифікацією Х. Раункієра на перелогах 

першого року домінують терофіти – 62–79% На третьому році сукцесії 

частки всіх біоморф вирівнюються, з незначним переважанням терофітів, 

особливо зростає частка геофітів. На перелогах сьомого року у травостої 

домінують гемікриптофіти. Але частка геофітів залишається високою. 

Отже, за головною формою росту на всіх перелогах домінують 

трав’янисті рослини. Провідними біоморфами рослинності перелогів 
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першого року сукцесії є однорічники зі стрижневим типом кореневої 

системи. На третьому році сукцесії зростає частка дворічних рослин. На 

перелогах сьомого року домінують трав’янисті полікарпіки з стрижневою 

кореневою системою.  

Встановлено, що кормова цінність обстежених перелогів є досить 

низькою. Перелоги в околицях с. Сапанів відносяться до І категорії угідь за 

градацією В. А. Соломахи, у їх травостої практично відсутні цінні види. 

Лише епізодично зустрічаються Dactylis glomerata L. Перелоги на околицях 

с. Бережці відносяться до ІІ категорії угідь за кормовою цінністю 

травостоїв, у рослинному покриві наявні кілька цінніших кормових видів – 

Trifolium repens L., Medicago lupulina L., Elytrigia repens (L.) Nevski., але їх 

проективне покриття незначне, в межах 1–5%. Перелоги в околицях             

с. Білокриниця характеризуються І категорією кормової цінності, виявлено 

місце зростання синузій Medicago lupulina L. (табл. 2). 

Таблиця 2 

Кормова цінність травостою на перелогах Малого Полісся 

Показники 

Пробні площі 
Сапанів Бережці Білокриниця 

Роки сукцесії 

1 3 7 1 3 7 1 3 7 

Категорія кормової цінності за 

(В. А. Соломахою, 1995) * 
І І ІІ І ІІ ІІ І І І 

Кормова цінність в балах 

(за А. В. Боговіним, 2011) ** 
2,4 2,4 3,1 2,3 2,2 3,0 1,2 2,0 2,6 

Примітка. *Категорія кормової цінності: І − у травостої практично відсутні цінні 

види або участь їх мінімальна, ІІ − наявні кілька цінних кормових видів, але з незначною 

участю, ІІІ − виявлена участь кількох цінних видів, але значною є участь лише одного, 

ІV − цінних кормових видів кілька, але лише один або два види беруть значну участь в 

угрупуванні, V − наявні кілька цінних видів з більш-менш значною участю, VІ − кілька 

цінних видів зі значною участю у травостої. 

**Кормова цінність в балах: 0 – не мають кормової цінності, 1− дуже низька, 2 − 

низька, 3 − досить низька, 4 − середня, 5 − добра, 6 − досить висока, 7− висока, 8 − 

найвища. 

Спостерігаються відмінності в кормовій цінності перелогів і за 

стадіями сукцесії. Так на першому році заростання в травостої переважають 

малоцінні однорічні бур’яни-синантропи з польових агроценозів (Coniza 

canadensis L., Galisonoga parviflora Cav., Papaver rhoeas L.). Переважання 

однорічників є характерною ознакою порушених природних екосистем. 

Відповідно і кормова цінність таких перелогів є нижчою, що підтвердили 

наші дослідження. На 3–7 рік сукцесії у травостої переважають дво- і 

багаторічники, з’являються види з високими кормовими якостями (Dactylis 
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glomerata L., Elytrigia repens (L.) Nevski.). Це сприяє підвищенню кормової 

цінності таких угідь. 

Також прослідковується зв'язок між кормовою цінністю і 

біорізноманіттям на перелогах. Так рослинний покрив перелогів с. Бережці 

включає найбільшу кількість видів (20–22), і категорія кормової цінності 

даних угідь є вищою. 

Отже, кормова та господарська цінність травостою залежить від стадії 

сукцесії перелогу та видового складу. Прослідковується зв'язок між 

кормовою цінністю і біорізноманіттям на перелогах − зі збільшенням 

кількості видів зростає і категорія кормової цінності. Загалом перелоги 

Малого Полісся характеризуються низькою і середньою кормовою цінністю 

травостою і належать до І та ІІ категорії угідь.  

ОЦІНКА АГРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДЕРНОВО-

КАРБОНАТНИХ ГРУНТІВ ПІД ПЕРЕЛОГАМИ 

Усі дослідні ділянки розташовані на дерново-карбонатних 

короткопрофільних суглинкових ґрунтах. Усі профілі на перелогах Малого 

Полісся в межах Кременецького адміністративного району мають 

однотипну морфологічну будову, яка характерна для типових дерново-

карбонатних короткопрофільних малогумусних легкосуглинкових ґрунтів. 

Материнська порода в усіх ґрунтових розрізах представлена 

грубоуламковим елювієм крейдяного мергелю, який переходить суцільну 

крейдяну плиту з буро-іржавими плямами та сірими язиками. Вона залягає 

на глибині 37 – 42 см. 

Отримані в результаті лабораторних досліджень дані свідчать про 

середню та підвищену забезпеченість ґрунтів рухомими формами фосфору 

та підвищену забезпеченість рухомим калієм. Також грунти перелогів 

Малого Полісся мають низький вміст гумусу. Зростання тривалості 

перебування угідь в стані перелогу супроводжується збільшенням вмісту 

гумусу у верхньому горизонті, що зумовлено відсутністю антропогенного 

впливу та переважанням процесів гуміфікації над мінералізацією (табл. 3).  

Спостерігається тенденція покращення стану ґрунтово-рослинного 

покриву із зростанням тривалості перебування угідь в якості перелогу. Але 

процес цей дуже тривалий, що створює екологічну напругу в регіоні та 

потребує додаткових заходів відповідно до дійсного стану угідь.  

Отже, забезпеченість ґрунтів перелогів Малого Полісся рухомими 

формами калію становить – 103–116 мг/кг, рухомими формами фосфору – 

97–146 мг/кг, що відповідає середньому рівню забезпеченості. Обмінна та 

гідролітична кислотність коливається в межах 0,18–0,24 мг-екв/100 г ґрунту 

та 0,40–0,60 мг-екв/100 г ґрунту відповідно. Вміст гумусу у верхньому 0–

25см шарі становить 2,3–4,5%. Біопродуктивність перелогів – до 9,8 т/га.  

Кореляційний аналіз свідчить про відсутність тісного зв’язку між 

показниками обмінної та гідролітичної кислотності, рухомого фосфору і 
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калію, що ілюструється значеннями коефіцієнтів кореляції. Найбільш 

тісним є зв'язок продуктивності травостою із вмістом гумусу, серед інших 

проаналізованих, що підтверджується коефіцієнтом кореляції r = 0,91. 

Таблиця 3 

Агрохімічні показники дерново-карбонатного ґрунту на перелогах 

Малого Полісся (0-25см)  

Контрольна 

ділянка 

Гідролітична  

кислотність, 

мг-екв/100 г 

ґрунту 

Обмінна 

кислотність, 

мг-екв/100 г 

ґрунту 

Вміст 

гумусу, 

% 

Вміст  

калію, 

мг/кг 

Вміст 

фосфору, 

мг/кг 

Біопродук- 

тивність, 

т/га 

Сапанів 1 0,47 0,20 2,91 116,83 93,22 7,09 

Бережці 1 0,35 0,20 2,28 103,82 87,34 4,87 

Білокриниця 1 0,34 0,24 1,02 111,22 133,40 2,89 

Сапанів 3 0,42 0,23 3,63 114,55 111,71 7,50 

Бережці 3 0,61 0,23 3,67 113,95 113,63 5,69 

Білокриниця 3 0,36 0,20 2,34 114,57 141,41 3,80 

Сапанів 7 0,49 0,18 4,58 114,26 147,10 9,76 

Бережці 7 0,49 0,20 4,36 115,54 135,23 9,74 

Білокриниця 7 0,41 0,23 3,35 115,73 146,52 8,38 

 

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПЕРЕЛОГІВ 

Внаслідок реформування земельного фонду відбувся розпад 

колективних господарств, розпаювання та виділення паїв на місцевості, що 

призвело до подрібнення земельних угідь. Ряд економічних, юридичних 

проблем, наприклад – відсутність сільськогосподарської техніки, ринків 

збуту, орендарів та ін., призвів до виведення з використання багатьох 

земельних наділів.  

Це спричинило значне напруження екологічної ситуації в Україні, та 

зокрема в регіоні досліджень. Оскільки процеси відновлення покинутих 

земель не регулюються людиною, відбувається безконтрольне 

самовідновлення рослинного покриву. Насамперед, це несе загрозу 

фітосанітарному стану новоутворених перелогів, а також є небезпечним  

для навколишніх агроценозів. Вилучені ділянки стають осередками 

поширення бур’янів, серед яких багато отруйних, карантинних видів. Також 

вони є джерелом синантропізації флори регіону, загрозою для її 

біорізноманіття. 

Природна унікальність регіону досліджень, висока ендемічність його 

флори, зумовлюють потребу у розробці шляхів зниження екологічного 

напруження.  

Висока розораність території, значна частка деградованих ґрунтів та 

аналіз динаміки структурі земельного фонду дають змогу стверджувати, що 
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скорочення орних площ буде відбуватися і в подальшому. Зростання 

кількості перелогів призведе до ще більшого загострення екологічної 

ситуації в регіоні. Все це зумовить потребу в оцінці та класифікації 

перелогових ділянок і розробці заходів, щодо стабілізації їх екологічного 

стану. Особливо, це стосується угідь на малопродуктивних, деградованих 

ґрунтах. Адже, як показали наші дослідження, саме ділянки з низькими 

показниками родючості характеризуються мозаїчністю рослинного 

покриву, що призводить до підвищення інтенсивності дефляції, змиву 

ґрунту та ін. Саме тому запропоновано методику оцінки екологічного стану 

перелогів на основі їх біопродуктивності. 

Нами проаналізований зв'язок основних агрохімічних показників 

ґрунту та біопродуктивності травостою на перелогах. Встановлено і 

доведено наявність тісної прямої кореляції між показниками вмісту гумусу 

та біопродуктивності травостою на всіх дослідних ділянках (рис.7).  

 

Рис. 7. Модель зв’язку біопродуктивності травостою та вмісту гумусу у 

ґрунті 

Результати наших попередніх досліджень свідчать про те, що 

екологічний стан перелогу корелює з його продуктивністю (табл. 4). 

 На основі цього розроблена класифікація екологічного стану 

перелогів. Запропонована класифікація дозволяє скоротити витрати часу на 

оцінку виведених із використання ділянок, наводить їх основні 

характеристики та визначає заходи щодо їх екологічної стабілізації. 

Відповідно до класифікації, перелоги Малого Полісся 

характеризуються як угіддя з низькою та середньою продуктивністю. Вони 

потребують заходів докорінного та поверхневого покращення.  
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Таблиця 4 

Оцінка екологічного стану перелогів Малого Полісся 

Вміст гумусу, % Клас ділянки Заходи 

до 1,5 дуже екологічно 

нестійкі (нестабільні) 

потребують 

докорінного 

покращення 

1,5–2,5 екологічно нестійкі 

(нестабільні) 

потребують 

докорінного 

покращення 

2,5–3,5 середньої екологічної 

стійкості (стабільності) 

потребують 

поверхневого 

покращення 

більше 3,5 екологічно стійкі 

(стабільні) 

не потребують 

покращення 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено екологічну оцінку стану перелогів в 

умовах Малого Полісся на різних стадіях сукцесії та запропоновано 

класифікацію їх екологічного стану.  

1. Проведення земельної реформи, ліквідація колективних 

господарств, подрібнення земельних ділянок призвели до значного 

зростання площ перелогів. Неконтрольоване відновлення рослинності на 

вилучених з сільськогосподарського обороту угіддях супроводжуються 

зниженням екологічної стійкості, погіршенням фітосанітарної ситуації, 

сприяють поширенню хвороб, синантропізації флори, знижують 

біорізноманіття. 

2. Під час проходження перелогами Малого Полісся сукцесії 

відбувається природна демутація рослинного покриву, що включає 

бур’янову, кореневищну та кореневищно-нещільнокущову стадії. Початкові 

стадії сукцесії характеризуються домінуванням у травостої однорічних 

рослин-бур’янів, мозаїчністю рослинного покриву, динамічністю видового 

складу та екологічною нестабільністю угідь.  

3. Загалом на перелогах першого року сукцесії виявлено 

місцезростання 43 видів вищих судинних рослин, що належать до 21 

родини. У спектрах родин всіх обстежених фітоценозів найбільшу частку 

займає родина Asteraceae – 21%. Друге місце займають родини Fabaceae – 

10%, Poaceae – 10%.  

4. У складі фітоценозів перелогів третього року сукцесії нами 

виявлено 35 видів вищих судинних рослин, які належать до 13 родин. На 

загальному фоні зменшення кількості видів спостерігається зміцнення 

позицій провідних родин Asteraceae – 34%. Fabaceae – 17%, та Poaceae – 

11%.  
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5.  На перелогах сьомого року сукцесії зареєстровано 37 видів вищих 

судинних рослин, що належать до 15 родин. Прослідковується подальше 

переважання родини Asteraceae – 38%, що продовжує попередню виявлену 

тенденцію. Збільшується загальна кількість родин та кількість 

представників у родинах. Зі зростанням тривалості перебування угіддя в 

стані перелогу спостерігається поступове зростання біорізноманіття, 

загальна структуризація флористичного складу, прогресивне утворення 

дернини та формування клімаксових фітоценозів. 

6. Рослинний покрив перелогів, особливо на початкових стадіях 

сукцесії має ознаки «ксерофітизації». Провідні позиції в екологічній 

структурі фітоценозів серед гідроморф, на перших роках сукцесії займають 

ксеромезофіти – до 62% та мезофіти – до 52% . Зі збільшенням тривалості 

перелогу спектр гідроморф розширюється, з’являються гігрофіти – 9–13% 

та ксерофіти – до 5,9%. У спектрі геліоморф на усіх обстежених перелогах 

переважають геліофіти – 71–73%.  

7.  Розподіл життєвих форм змінюється від переважання 

однорічників (46–73%) і терофітів (61–79%) на перших роках відновлення 

рослинності до домінування багаторічників (54–66%), гемікриптофітів (36–

41%) та геофітів (17–33%) на сьомому році сукцесії. Це свідчить про те, що 

на початкових етапах сукцесії перелоги є дуже екологічно нестійкими та 

представлені не характерними для аборигенної флори рослинними 

угрупуваннями. Зі зростанням віку перелогу відбувається поступовий 

перехід до природних фітоценозів, які характерні для антропогенно не 

зміненої флори Малого Полісся.  

8.  Кормова та господарська цінність травостою залежить від стадії 

сукцесії перелогу та видового складу рослинного покриву. Загалом 

перелоги Малого Полісся характеризуються дуже низькою та низькою 

кормовою цінністю травостою – від 1,2 до 3,1 бала (за А. В. Боговіним). Зі 

збільшенням тривалості перебування угідь в стані перелогу зростає і їх 

кормова цінність. 

9. Дерново-карбонатні ґрунти обстежених перелогів 

характеризуються нейтральною реакцією середовища, доброю 

забезпеченістю рухомими сполуками фосфору і калію, низьким вмістом 

гумусу. Зі збільшенням тривалості перебування ґрунтів у стані перелогів 

спостерігається тенденція до збільшення вмісту рухомого фосфору та 

гумусу, що позитивно відображається на екологічному стані ґрунтів. Щодо 

вмісту рухомих сполук калію таке зростання не відмічено. 

10. Встановлено, що із усіх досліджуваних агрохімічних показників 

дерново-карбонатного ґрунту, найбільш тісно пов'язаний із 

біопродуктивністю показник вмісту гумусу в орному шарі (r = 0,91).  

11. Запропонована класифікація екологічного стану перелогів, яка 

дозволяє скоротити час екологічної стабілізації виведених ділянок та 

обґрунтувати комплекс заходів щодо підвищення їх біологічної 
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продуктивності. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Для забезпечення максимальної ефективності використання 

земельних ресурсів в умовах Малого Полісся аграрним виробничим 

підприємствам та установам рекомендовано під час проведення 

моніторингу агроекологічного стану угідь, що вилучені з активного 

сільськогосподарського використання, застосовувати розроблену 

класифікацію перелогів з метою їх оцінки та обґрунтування комплексу 

заходів покращення екологічного стану і підвищення біологічної 

продуктивності. 
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АНОТАЦІЇ 

Самчук Ж. С. Демутація фітоценозів перелогів на дерново-карбонатних 

ґрунтах Малого Полісся – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – 

Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки 

України, Львів, 2016. 

Дисертація присвячена оцінці екологічного стану земель 

сільськогосподарського фонду, які вилучені з активного використання та 

переведені у перелоги. Проведений кількісний та якісний аналіз видового 

складу, біморфологічної та екологічної структури рослинного покриву, 

встановлено кормово-господарську цінність травостоїв та їх 

біопродуктивність. У результаті лабораторних досліджень визначено 

основні агрохімічні показники ґрунту на перелогах. 

Встановлено і обґрунтовано прямий кореляційний зв'язок між 

біопродуктивністю перелогів та вмістом гумусу у ґрунті. На основі 

результатів досліджень запропонована класифікація екологічного стану 

перелогів за вмістом гумусу у ґрунті з такою шкалою: дуже екологічно 

нестійкі (до 1,5%); екологічно нестійкі (1,5–2,5%); середньої екологічної 

стійкості (2,5–3,5%); екологічно стійкі (понад 3,5%). 

Ключові слова: біопродуктивність, перелоги, кормова цінність, 

рослинний покрив, агрохімічні показники. 

 

Самчук Ж. С. Демутация фитоценозов перелогов на дерново-

карбонатных почвах Малого Полесья. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 03.00.16. – экология. – 

Львовский национальный аграрный университет Министерства образования 

и науки Украины, Львов, 2016. 

Диссертация посвящена оценке экологического состояния земель 

сельскохозяйственного фонда, которые изъяты из активного пользования и 

переведены в залежи. Проведен количественный и качественный анализ 
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видового состава, биоморфологической и экологической структуры 

растительного покрова. На начальных этапах сукцессии фитоценозы 

залежей являются очень неустойчивыми и представлены не характерными 

для аборигенной флоры растительными группами. Это подтверждают 

результаты проведенных геоботанических исследований.  

Установлена кормово-хозяйственная ценность травостоев и их 

биопродуктивность. Залежи Малого Полесья относятся к очень 

низкопродуктивным и низкопродуктивным угодьям. При большей 

длительности пребывания угодий в состоянии перелогов возрастает 

кормовое качество их травостоя. 

В результате лабораторных исследований установлены основные 

агрохимические показатели почвы на залежах. Дерново-карбонатные почвы 

обследованных залежей характеризуются нейтральной реакцией среды, 

хорошей обеспеченностью подвижными соединениями фосфора и калия, 

низким содержанием гумуса. При продолжительности длительности 

пребывания почв в состоянии залежей проявляется тенденция к повышению 

содержания подвижного фосфора и гумуса, что позитивно сказывается на 

экологическом состоянии почв. 

Установлено и обосновано прямую корреляционную связь между 

биопродуктивностью залежей и содержанием гумуса в почве. На основе 

результатов исследований предложена классификация экологического 

состояния залежей по содержанию гумуса в почве со следующей шкалой: 

очень экологически нестабильные (до 1,5%); экологически нестабильные 

(1,5–2,5%); средней экологической стабильности (2,5–3,5%); экологически 

стабильные (более 3,5%). 

Ключевые слова:  биопродуктивность, залежи, кормовая ценность, 

растительный покров, агрохимические показатели. 

 

Samchuk Zh. S. Demutation of the Fallow Land Phytocenosis on the Turf 

Carbonaceous Soils in Small Polissya. – manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of agricultural sciences in specialty 

03.00.16 – ecology. – Lviv National Agrarian University Ministry of education 

and science of Ukraine, Lviv, 2016. 

The thesis is devoted to the evaluation of the ecological state of the 

agricultural fund's lands, withdrawn from the active use and transferred into 

fallow lands.The quantitative and qualitative analyses of species' composition, 

bimorphological and ecological structures of the vegetation cover were made, 

feeding and farming value of grasses and their bioproductivity were found out. 

As a result of laboratory investigations, there were determined major 

agrochemical indexes of soil on the fallow lands.  
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A correlative connection between bioproductivity of the fallows and the 

content of humus in the soil was determined and grounded. On the basis of the 

research results there was suggested a classification of the ecological state of 

fallow lands according to the content of humus in the soil on such a scale: highly 

environmentally unstable (to 1,5%); environmentally unstable (1,5–2,5%);  

medium environmental stability (2,5–3,5%); environmentally stable (more than 

3,5%). 

Key words: bioproductivity, fallows, feeding value, vegetation cover, 

agrochemical indexes. 
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