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АНОТАЦІЯ 

Пісоцька В.В. Структурно-функціональне значення захисних лісосмуг у формуванні 

орнітокомплексів північного сходу України. - Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 – 

біологія. – Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С.Сковороди, Харків, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню екологічних особливостей 

формування орнітокомплексів лісосмуг (штучних лісових насаджень) різного типу: 

полезахисних, лісосмуг вздовж автошляхів та лісосмуг, що межують з залізничними 

коліями. Встановлено видовий склад та чисельність птахів лісосмуг різного типу, 

виявлено сезонні аспекти життєдіяльності птахів. Проведено комплексну екологічну 

оцінку та біогеоценотичне значення лісосмуг. 

Дослідження проведено на території північного сходу України в 

Купя̓нському, Ізюмському районах Харківської області та Сватівському районі 

Луганської області. На підставі польових спостережень визначено видовий склад та 

чисельність птахів полезахисних, лісосмуг вздовж автошляхів, лісосмуг, що 

межують з залізничними коліями.  

У орнітокомплексах лісосмуг різного типу сумарно зареєстровано 68 видів. 

Видове різноманіття орнітокомплексів лісосмуг північного сходу України зростає від 

44 видів (лісосмуги, що межують з автошляхами) та 54 видів (полезахисні 

лісосмуги) до 59 видів (лісосмуги вздовж залізничних шляхів). Аналіз видового 

різноманіття орнітокомплексів лісосмуг різного типу подано у вигляді значень 

індексів Шеннона, Пієлоу, Маргалефа, Сімпсона, Бергера – Паркера, Жаккара.  

У районі дослідження домінують представники європейського типу фауни, а 

саме Parus major Linnaeus, 1758, Parus caeruleus Linnaeus, 1758, Emberiza calandra 

Linnaeus, 1758, Luscinia luscinia Linnaeus, 1758 та інші. Чисельною є тропічна група, 

що представлена: Fulica atra Linnaeus, 1758, Cuculus canorus Linnaeus, 1758, Milvus 

migrans  Boddaert, 1783 та інші. Бореальна група представлена: Anas platyrhynchos 

Linnaeus, 1758,  Motacilla alba Linnaeus, 1758, Motacilla flava Linnaeus, 1758. 
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Проаналізовано природоохоронний статус видів: 4 види занесені до Червоної 

книги України (Milvus migrans Boddaert,1783, Casarca ferruginea Pallas, 1764 Circus 

pygargus Linnaeus, 1758, Columba oenas Linnaeus, 1758); 7   – до Червоної книги 

Харківської області. Бернською конвенцією додаток (II) та додаток (ІІІ) 

охороняється 58 видів. Під  охороною Боннської конвенції додаток (II та ІІІ) 

знаходиться  – 20 видів, Вашингтонської конвенції (В) – 4 види. Директива ЄС про 

охорону диких птахів охоплює 5 видів птахів. Варто зазначити, що види одночасно 

мають декілька охоронних статусів. 9 видів птахів не мають природоохоронного 

статусу. 

Встановлено фактори, що впливають на особливості формування 

орнітокомплексів штучних лінійних насаджень: флористичний склад та структура.  

Різноманіття орнітофауни полезахисних лісосмуг зростає від 26 видів у робінієвих 

продувних лісосмугах, 38 видів гніздових та 2 види, що перебувають під час 

добування корму у мішаних продувних лісосмугах, 39 видів у кленово-ясенових 

продувних лісосмугах до 41 виду у  кленово-липових ажурних лісосмугах. 44 види у 

мішаних щільних та мішаних ажурних лісосмугах.  

Видовий склад лісосмуг вздовж автошляхів у монофлорних (тополевих та 

кленових) представлений - 22 видами. Орнітокомплекс мішаних ажурних лісосмуг  - 

43 види. Орнітокомплекс мішаних лісосмуг вздовж колій, що межують з 

агроценозом представлено 46 видами. 51 видів птахів характерно для мішаних 

лісосмуг вздовж колій, що межують з водними об’єктами. Видовий склад птахів 

мішаних лісосмуг вздовж колій, що межують з населеними пунктами та 

антропогенними спорудами представлений 44 видами. 

Визначено сезонні аспекти життєдіяльності птахів полезахисних лісосмуг, 

включаючи період міграції та значення флористичного складу птахів лісосмуг у 

життєдіяльності птахів у різні сезони року. Найвищий показник щільності птахів 

спостерігається у літній сезон і становить 146,4 особин/10 га (середній показник за 

роки досліджень). У літній сезон також значне видове різноманіття птахів - 50 видів.  

Важливим аспектом життєдіяльності птахів є міграції та кочівлі. Полезахисні 

лісосмуги є місцем живлення та присад для більшості мігруючих видів. В роботі 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Boddaert
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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проаналізовано вплив флористичного складу лісосмуг, зокрема, наявність плодово-

ягідних рослин на характер міграцій птахів. У літньо-осінньому раціоні соковиті 

фрукти та ягоди важливіші для живлення Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758, Chloris 

chloris Linnaeus, 1758, Fringilla coelebs Linnaeus, 1758, Turdus philomelos Brehm, 

1831, Coccothraustes coccothraustes Linnaeus, 1758, Turdus merula Linnaeus,1758. Для 

інших птахів частка фруктів та ягід у раціоні менше ніж 5,0%. Найактивніше птахи 

живляться Morus nigra Linnaeus, Sambúcus nígra Linnaeus, 1753, Rhámnus cathártica 

Linnaeus, 1753., Prúnus Padus Linnaeus, 1753. Найвищі показники індексу Шеннона 

(3,3) трофічних консорціумів характерні для M. nigra, яку використовує 

максимальна кількість видів птахів - 42. Близько половини (51,2%) видового складу 

птахів, що живляться плодово-ягідними рослинами є перелітними птахами. Решта 

птахів протягом року використовують кормові ресурси в лісосмугах: Prunus spinоsa 

Linnaeus, 1753., Rоsa canіna Linnaeus, 1753 та Sorbus aucuparia Linnaeus, 1753. 

Найбільш активні трофічні зв'язки з плодами в осілих та кочових видів, а їх 

використання для міграційних переміщень становить 14,3-15,4%. На відміну від 

цього, частка перелітних птахів, які використовують Rhаmnus cathаrtica Linnaeus, 

1753 та, становить 59,4 та 60,0% відповідно. 

 Проаналізовано особливості розміщення гнізд фонових видів птахів у 

лісосмугах на прикладі чорного (Turdus merula L.) та співочого дрозда (Turdus 

philomelos Brehm.). Для розміщення гнізд співочий та чорний дрозди 

використовують 13 видів дерев у різних типах лісосмуг (мішані щільні лісосмуги, 

мішані продувні лісосмуги, кленово-ясенові продувні лісосмуги та кленово-липові 

ажурні лісосмуги) та сухостій. Найбільша кількість гнізд чорного (49 гнізд, 49%; 

n=100) і співочого дрозда (168 гнізд, 42%; n=400) зафіксована у щільних мішаних 

лісосмугах. Місце розташування гнізд прямопропорційно залежить від умов 

захищеності обраної ділянки, ступеня антропогенної дії на біоценоз, структури та 

віку рослинних насаджень.  Проаналізовано значення лісосмуг, як складових 

екологічної мережі. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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У роботі проаналізовано еколого-ценотичне значення лісосмуг, визначено 

законодавчі засади функціонування лісосмуг, виявлено основні аспекти, що 

впливають на формування екологічної культури населення.   

Під час виконання роботи розроблено та надано рекомендації  щодо 

екологічно обґрунтованого господарювання в агроценозах, до складу якого входять 

полезахисні лісосмуги. 

Ключові слова: лісосмуга, орнітокомплекс, чисельність птахів, видове 

різноманіття, флористичний склад. 
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ANNOTATION 

Pisotska V.V. The structural-functional value of forest shelterbelts in the development of 

avian communities of north-eastern Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of the Doctor of Philosophy in speciality 091 

– Biology. – H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, 2021. 

The dissertation is dedicated to studying ecological characteristics of avian 

communities in artificial forest belts of different types: field protection, roadside and 

railside forest belts. The research has revealed the species composition, abundance and 

seasonal lifecycle aspects of birds inhabiting forest belts of different types. A 

comprehensive ecological assessment was made along with the identification of 

biogeocenotic value of forest belts. 

The survey was conducted in the north-eastern Ukraine in Kupiansk and Izium 

districts of Kharkiv Region and Svativ District of Luhansk Region. Based on field 

observations, the species composition and abundance of birds in field protection forest 

belts, roadside and railside forest belts were determined. 

A total of 68 species were recorded in avian communities occupying forest belts of 

different types. Thus, species diversity of forest belt avian communities of north-eastern 

Ukraine increases from 44 species (roadside forest belts) and 54 species (field protection 

forest belts) to 59 species (railside forest belts). The analysis of species diversity of avian 

communities is given as values of the indices of Shannon, Pielow, Margalef, Simpson, 

Berger-Parker, and Jaccard. 

The dominating species in the studied area are representatives of the European type 

of fauna, namely Parus major Linnaeus, 1758, Parus caeruleus Linnaeus, 1758, Emberiza 

calandra Linnaeus, 1758, Luscinia luscinia Linnaeus, 1758, etc. A numerous tropic group 

includes Fulica atra Linnaeus, 1758, Cuculus canorus Linnaeus, 1758, Milvus migrans  

Boddaert, 1783, etc. The boreal group is represented by  Anas platyrhynchos Linnaeus, 

1758,  Motacilla alba Linnaeus, 1758, Motacilla flava Linnaeus, 1758. 

The conservation status of species was analysed. Thus, 4 species are listed in the 

Red Data Book of Ukraine (Milvus migrans Boddaert, 1783, Casarca ferruginea Pallas, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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1764 Circus pygargus Linnaeus, 1758, Columba oenas Linnaeus, 1758); 6 are included in 

the Red Data Book of Kharkiv Region. 58 species are protected by the Berne Convention 

(Annexes II and III), 20 species are listed in the Bonn Convention (Annexes II and III), 

whereas the Washington Convention (B) protects 4 species. Another 5 bird species are 

included in the European Birds Directive. Some studied species belong to several 

protected categories at the same time, whilst 9 species of birds have no conservation 

status. 

The floristic composition and structure were identified as the factors affecting the 

development of avian communities of linear plantations. The avifauna diversity of shelter 

belts ranges (in ascending order) from 26 species recorded in the rowanberry wind-blown 

forest belts, 38 breeding species and 2 species found foraging in mixed wind-blown forest 

belts, 39 species in the maple-ash wind-blown forest belts to 41 species encountered in 

maple-linden latticed forest belts. 44 species inhabit mixed dense and mixed latticed forest 

belts. 

The species composition of roadside forest belts in monofloral plantations (poplar 

and maple) is represented by 22 species. The avian community of mixed latticed forest 

belts consists of 43 species. The avian community of mixed forest belts near agrocenoses 

is represented by 46 species. Fifty-one species of birds are typical for mixed forest belts 

adjacent to water bodies. The species composition of birds of mixed forest belts located 

near settlements and anthropogenic facilities is represented by 44 species. 

The seasonal aspects of the avian lifecycle in forest belts were identified, including 

the migration period and the importance of the floristic composition of forest belts for 

birds in different seasons of the year. The highest avian density was observed in the 

summer and amounted to 146.4 individuals/10 ha (average for the entire study period). 

The summer season was also characterised by a significant bird species diversity - 50 

species. 

Migrations and movements are important aspects of a bird lifecycle. Field 

protective forest belts provide feeding habitats and perches for the majority of migratory 

species. The research analyses the impact of the floristic composition of forest belts, in 

particular the availability of fruit and berry plants on the nature of bird migrations. In the 
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summer-autumn diet, juicy fruits and berries prevailed in the diet of Sturnus vulgaris 

Linnaeus, 1758, Chloris chloris Linnaeus, 1758, Fringilla coelebs Linnaeus, 1758, Turdus 

philomelos Brehm, 1831, Coccothraustes coccothraustes Linnaeus, 1758, Turdus merula 

Linnaeus,1758. For the rest of the birds, the share of fruit and berries was less than 5.0%. 

Birds most actively consumed Morus nigra Linnaeus, Sambúcus nígra Linnaeus, 1753, 

Rhámnus cathártica Linnaeus, 1753., Prúnus Padus Linnaeus, 1753. 

The highest Shannon index (3.3) of trophic consortia are found in M. nigra 

consumed by the maximum number of bird species – 42. Slightly more than half (51.2%) 

of the species composition of birds, feeding on fruit and berry plants, belong to migratory 

species. The rest of the birds use forage resources in the forest belts throughout the year, 

especially Prunus spinоsa Linnaeus, 1753, Rоsa canіna Linnaeus, 1753, and Sorbus 

aucuparia Linnaeus, 1753.  The most active trophic links with fruits are observed in 

sedentary and nomadic species, while their consumption by migrants constitutes 14.3-

15.4%. In contrast, the proportion of migratory birds using Rhamnus catartica Linnaeus, 

1753 and P. padus is significant, 59.4 and 60.0%, respectively. 

 Characteristics of nest locations were analysed based on two bird species 

widespread in forest belts: Common Blackbird (Turdus merula L.) and Song Thrush 

(Turdus philomelos Brehm.). These species use 13 tree species in different types of forest 

belts (mixed dense forest belts, mixed wind-blown forest belts, maple-ash wind-blown 

forest belts and maple-linden latticed forest belts) as well as dry trees to make their nests. 

The highest number of nests of blackbirds (49 nests, 49%; n = 100) and song thrushes (168 

nests, 42%; n = 400) were recorded in dense mixed forest belts. The location of nests was 

directly proportional to the protection level in the selected site, the degree of 

anthropogenic impact on the biocenosis, and the structure and age of the plantations. The 

importance of forest belts as components of the ecological network was analysed. 

The research has been analysed the ecological and coenotical values of forest belts, 

identified the legislative principles of forest belt functioning, and revealed the main 

aspects affecting the increase of ecological awareness of the population. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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During the research, a number of recommendations were developed and provided, 

concerning to environmentally sustainable management in the agrocenoses that 

encompasses field protection forest belts. 

Keywords: forest belt, avian community, bird numbers, species diversity, floristic 

composition. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

Умовні позначення місць гніздування птахів: 

Кр- крона дерева, 

 Н – наземногнізні,  

Д- дуплогнізні птахи, 

 Пр-ч – будують гнізда у придземно-чагарниковому ярусі,  

Ас – будують гнізда на антропогенних спорудах. 

Умовні позначення екологічних груп птахів (за Беліком,2000):  

Д- дендрофіл,  

К - кампофіл, 

Л- лімнофіл, 

С -  склерофіл. 

Умовні скорочення показників відносної чисельності (за Беліком,2000) 

ССС - дуже багаточисельний, 

СС - багаточисельний,  

С - звичайний,  

Р - малочисельний, 

РР - рідкісний,  

РРР - дуже рідкісний менше  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Лісосмуги складна структурована мозаїка екосистем, 

кожна з яких характеризується різним ступенем антропогенного перетворення [91]. 

Для сучасної екосистеми характерний певний ступінь антропогенного тиску, який 

відображається на структурно-функціональній організації популяцій живих 

організмів. Вплив людини на екосистеми, перетворює значні площі природних і 

напівприродних територій на урбо та субурбанізоване середовище [33-34, 72, 222, 

223].  

Лісосмуги є штучними екосистемами, де видовий склад, структура населення 

птахів, особливості формування орнітокомплексів, екологія видів залежить від 

впливу низки природних та антропічних факторів. Поглиблення і розширення 

антропогенного впливу на фауну та їх екологію робить актуальним дослідження 

характеру, послідовності і наслідків цих змін. Для ефективного впровадження 

природоохоронних заходів необхідно досліджувати закономірності динаміки 

орнітокомплексів у просторі та часі. Слід враховувати географічне положення 

населених пунктів, ландшафтно-кліматичні зони, особливості рельєфу, 

антропогенну трансформацію досліджуваних екосистем, інші параметри, що 

впливають на стан орнітофауни. Важливим є провести аналіз орнітофауни лісосмуг 

по всій території України. До цього часу дослідження стосувалися, переважно, 

центральних та південних областей України. Орнітофауна лісосмуг північного сходу 

України є маловивченою та потребує комплексного аналізу та деталізації.  

 Лісосмуги як проміжний біотоп між природним середовищем гніздування та 

урбоценозом відіграють важливу роль у формуванні нової гніздової поведінки 

птахів на шляху до синантропізації та урбанізації [180]. 

В епоху тотальних екологічних змін на склад орнітофауни частини північного 

сходу України почали різко впливати непрямі антропогенні чинники: поява 

селітебних ландшафтів, забруднення навколишнього середовища, нерегульоване 

полювання, вирубка лісосмуг місцевим населенням та пожежі, порушення 

технології вирощування сільськогосподарських культур. Все це вплинуло на 

видовий склад орнітокомплексу полезахисних лісосмуг [47– 50, 77, 90, 96]. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Робота виконана в межах наукових досліджень, що проводяться на кафедрі 

зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди згідно з темою «Вивчення механізмів підтримання біорізноманіття на 

різних рівнях організації біологічних систем» (державна реєстрація: №0119U002295, 

2017-2021рр.). 

Мета і завдання дослідження. 

Мета роботи – встановити структурно-функціональні закономірності 

формування орнітокомплексів лісосмуг різних типів північного сходу України. 

Для досягнення мети поставлені такі завдання: 

1. Встановити сучасний видовий склад, географо-генетичну та екологічну 

структуру орнітокомплексів лісосмуг різного типу (полезахисних, лісосмуг вздовж 

автомобільних доріг та залізничних магістралей); 

2. Визначити ступінь схожості орнітокомплесів лісосмуг різного типу та 

основні фактори, що впливають на просторово-часову структуру гніздових 

орнітокомплексів; 

3. Установити сезонну динаміку щільності та видового складу орнітофауни 

полезахисних лісосмуг; 

4. Виявити закономірності консортивних зв’язків птахів із деревними 

автотрофами при розташуванні гнізд фонових видів (на прикладі Turdus merula та 

T.philomelos) у полезахисних лісосмугах різного типу; 

5. Оцінити значення плодово-ягідних рослин в трофічних зв’язках птахів 

різних типів полезахисних лісосмуг; 

6. Проаналізувати біогеоценотичне значення полезахисних лісосмуг при 

формуванні агроценозів та екомережі під час міграції і післягніздових кочівель 

птахів;  

7. Розробити рекомендації до спрямованого формування та збереження 

орнітокомплексів лісосмуг різного типу. 

Об’єкт досліджень: орнітокомплекси лісосмуг різного типу північного сходу 

України. 
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Предмет дослідження: структурно-функціональний аналіз орнітокомплексів 

лісосмуг різного типу. 

Методи дослідження: Збори матеріалів проведені виключно прижиттєвими 

методами, без вилучення птахів з природи, з дотриманням усіх біоетичних норм. 

При проведенні досліджень використані такі методики: загальнозоологічні та 

орнітологічні – для проведення обліків, моніторингу, збору первинного матеріалу; 

зоогеографічні – для встановлення щільності населення птахів; картографічні – для 

досліджень просторового розподілу птахів та аналізу матеріалів; статистичні – для 

опрацювання отриманих результатів. 

Наукова новизна роботи: 

- вперше вивчено сучасний стан орнітокомплексів лісосмуг різних типів 

північного сходу України, де прослідковується вплив різних екологічних 

факторів;  

- досліджено багаторічну та сезонну динаміку структури орнітокомплексів 

лісосмуг різних типів північного сходу України у період міграцій і після 

гніздових кочівель птахів та при формуванні агроценозів; 

- встановлено вплив різних природних та антропогенних факторів на видове 

різноманіття орнітокомплексів лісосмуг, які можуть бути науковою базою при 

створенні стратегії дій раціонального використання лісосмуг та при 

збереженні рідкісних видів. 

Практичне значення роботи: 

- отримані дані є важливими для розробки заходів з охорони та збереження 

біорізноманіття антропогенно змінених штучних біогеоценозів; 

- основні наукові положення дисертації використовуються при викладанні 

навчальних дисциплін «Охорона природи та заповідна справа», «Екологія 

птахів» на факультеті природничої, спеціальної та здоров’язбережувальної 

освіти ХНПУ імені Г.С.Сковороди; 

- на основі отриманих наукових данних розроблено та надано для впровадження 

рекомендації для голів та депутатського корпусу об'єднаних територіальних 
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громад, щодо охорони та екологічно обґрунтуованого використання 

полезахисних лісосмуг. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним оригінальним 

дослідженням. Авторка особисто проаналізувала літературні джерела з обраної 

тематики. Самостійно підібрала методи польових досліджень, провела збір 

первинного матеріалу та проналізувала отримані дані. В опублікованих роботах із 

співавторами особистий внесок здобувачки становить від 20 до 60%, що зазначено в 

«Списку публікацій здобувача за темою дисертації». 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації викладено 

в доповідях  та обговорено на наукових конференціях та семінарах, а саме:  

- XІI міжнародній конференції молодих науковців «Біологія: від молекули до 

біосфери» (Харків, 29 листопада – 1 грудня 2017);  

- І Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Екологічні дослідженння у вищих навчальних закладах» (Херсон 16 

листопада 2018);  

- міжнародній зоологічній конференції «Фауна України на межі ХХ – ХХІ ст. 

Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій». (Львів-

Шацьк, 12-15 вересня 2019);  

- міжнародній науковій конференції «100 років державної заповідності в 

Україні: результати і перспективи» (Біосферний заповідник «Асканія-Нова» 

23–25 квітня 2019 р.);  

- другій міжнародній конференції молодих учених «Харківський природничий 

форум». (Харків, 19-20 квітня 2019);  

- міжнародній конференції молодих учених, ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

(Харків, 15-16 травня 2020);  

- ХІІ Міжнародній Інтернет-конференції «Соціальні та екологічні технології: 

актуальні проблеми теорії і практики». (Мелітополь, 21-23 січня 2020 року); 

-  XV Міжнародній орнітологічній конференції Північної Євразії (Мінськ, 2–7 

листопада 2020);  
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- ХIX Всеукраїнській науково-практичній інтернет конференції молодих учених 

«Молоді вчені у розв'язанні актуальних проблем біології, тваринництва та 

ветеринарної медицини» (Львів, 3–4 грудня 2020 р.); 

-  ІХ Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми дослідження 

довкілля». (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. 

Макаренка. Суми, 25-27 травня 2021). 

Публікації. 

Основні результати теоретичних і експериментальних досліджень за темою 

дисертації опубліковані у 17 наукових працях: зокрема 5 публікацій у фахових 

виданнях, які входять до переліку МОН України, зокрема, одній статті у виданні 

включеному до Міжнародних наукометричних баз даних Scopus/Web of Science, 1 

статті у науковому виданні Польші та 11 – матеріалах конференцій і тез доповідей. 

Структура та обсяг дисертацiї. 

Дисертацiя складається зi змiсту, вступу, семи роздiлiв, рекомендацій, 

висновків та списку використаних джерел (всього 294 найменування, з них – 88 

латиницею) та 2 додатків. Обсяг загального тексту дисертацiї – 164 сторiнки, 

включає 26 рисунків і 22 таблиць. 

Подяки. 

Авторка висловлює щиру подяку науковому керівнику д.б.н, професору А.Б. 

Чаплигіній, за цінні поради та активну підтримку на всіх етапах підготовки 

дисертаційної роботи. Вчителю біології Здору Сергію Вікторовичу за міцні базові 

біологічні знання.  

 

 

  



20 
 

РОЗДІЛ 1.  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОСМУГ РІЗНОГО ТИПУ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

1.1. Історія орнітологічних досліджень лісосмуг 

ХХІ століття ставить перед людством нові завдання у взаємодії з іншими 

живими істотами, - збереження біорізноманіття є основною умовою виживання 

нашого виду. Функціонування біорізноманіття прямо залежить від структурно-

функціональних характеристик біогеоценозів, біомаси організмів, її складових. Це 

проявляється через прямий зв'язок між видовим розмаїттям і трофічною структурою 

угрупування, поділом екологічних ніш між видами. Найважливішим фактором 

формування різноманітності є просторова гетерогенність середовища, яка дозволяє 

інтегруватися в біотопи новим видам [66, 127, 186].  

Антропогенна діяльність призвела до суттєвих змін природних територій 

північного сходу України. Сформувались нові штучні елементи та екосистеми, 

трансформувались природні, що, з одного боку, приваблюють і сприяють 

розширенню місця існування птахів та сприяють синантропізації й урбанізації 

раніше виключно лісових видів, а з іншого боку, створюють перешкоди для 

існування видів. Статичність природних елементів, яка була раніше, змінюється, 

тому виживання деяких видів та угрупувань стає утрудненим, натомість інші види 

ефективно пристосовуються, що призвело до різких змін в розповсюдженні і 

продуктивності видів та біоценозів [78]. Досліджувані лісосмуги належать до 

штучно створених екосистем, які стали функціональною складовою загальної 

екологічної мережі [196, 196]. 

Лісосмуги унікальні штучні біоценози різних типів призначення, які 

виконують низку функцій антропогенного та біогенного значення. Лісосмуги 

відрізняються низкою особливостей просторово-цільовими формами, умовами 

місцезростання, структурою, фітоценотичними, біогеоценотичними складовими. 

Залежно від типу лісосмуг виконують низку різних функцій: захисні, 

лісомеліоративні, продукційні, рекреаційні, ландшафтно-екологічні, крім того 

природоохоронні, середовищеперетворюючі, соціальні та утилітарні [37]. Лісові 
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насадження лінійного типу виконують роль екологічних коридорів і є важливою 

складовою екологічної мережі регіону досліджень [106, 192, 196].  

За призначенням і просторовим розташуванням лісосмуги належать до 

декількох великих груп, які своєю чергою об’єднуються у підгрупи: полезахисні, 

лісосмуги вздовж автомобільних доріг, лісові насадження залізничних магістралей, 

лінійні насадження водних об’єктів.  

Основна функція полезахисних лісосмуг – це підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур, покращення мікроклімату, запобігання ерозії 

ґрунту. Полезахисні лісосмуги створені по межах полів для затримки снігу та 

рівномірного його розподілення по всій площині поля, запобігання видуванню 

гумусу. Зберігаючи ґрунт та навколишнє середовище від негативного впливу, 

полезахисні лісові насадження сприяють посиленню процесу інтенсифікації 

сільськогосподарського виробництва та підвищують ефективність додаткових 

вкладень в лісову меліорацію. На полях, які захищені лісосмугами швидкість вітру 

знижується на 20-30%, вологість повітря збільшується на 3-5%, в два рази 

знижується непродуктивне випаровування вологи [17,18]. Полезахисні лісосмуги 

скорочують винос дрібнозернистої фракції ґрунту.  

Лісосмуги вздовж автомобільних шляхів є важливою складовою в організації 

напрямів автомобільного руху. Виконують екологічні та санітарно-технологічні 

функції. Захист від шуму, зменшують забруднення повітря вихлопними газами, а 

також виконують універсальні для всіх захисних насаджень функції – снігозахисні, 

вітрозахисні, покращення мікроклімату [194]. Система автошляхів є одним з 

потужних чинників антропогенного впливу на популяції диких тварин. Наявність 

автошляхів та рух транспорту впливає на останніх,  змінюючи їхні біотичні 

особливості: характер розмноження, міграцій, вікову, статеву, просторову структуру 

популяції, темпи народжуваності та смертності [248]. Закордонні вченні приділяють 

значну увагу дослідження екологічної та генетичної диференціації популяцій 

внаслідок їхньої просторової ізоляції автошляхами. Заходам з охорони диких 

тварин, що підлягають антропогенному впливу у лісових насадженнях поблизу 

автошляхів. Значна увага закордонних колег сконцентрована на вивчення кількості 
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загибелі птахів на автошляхах та пошуку шляхів охорони і захисту [247]. В Україні 

ця проблема залишається майже не вивченою і потребує масштабного дослідження. 

Наша країна розташована на перетині міграційних шляхів багатьох видів диких 

тварин, зокрема птахів. Лісосмуги мають важливу роль, як тимчасові місця 

перебування та живлення видів під час міграції [261]. 

Головною метою, з якою насаджували лісосмуги вздовж залізничної 

магістралі є забезпечення безпеки залізничного руху [13]. Основною функцією 

даних лісосмуг є усунення снігових заметів на залізничних коліях [12]. З 1951 року 

почали створювати насадження лінійного типу, непродувні, але з 15-25-метровими 

інтервалами між лаштунками і польовою колією шириною 25-30 м. [116,117]. В 

останні роки за даними Укрзалізниці проводилось достатньо лісогосподарських, 

агротехнічних, лісовідновних і охоронних заходів в лісонасадженнях вздовж 

залізниці. Актуальним сьогодні є екологічний моніторинг лісосмуг, адже ці 

насадження є коридорами-резерватами для поширення більшості шкідників, 

паразитів та карантинних бур'янів [12]. Місцем існування значної кількості 

безхребетних та хребетних тварин. 

Залізничні лісонасадження унікальний біотоп зі значним антропогенним 

навантаження, що значно впливає на видове, кількісне різноманіття птахів та 

поведінкові реакції. Важливим для формування видового складу орнітокомплексу 

залізничних лісосмуг є біотоп, з яким межує лісосмуга, поле чи автошляхи, ліси чи 

водні об’єкти, населені пункти. Що суттєво впливає на особливості формування 

гнізд та живлення птахів [107-108, 111, 116-18, 124]. 

Передумовою формування мережі штучних лісонасаджень в Україні була 

постанова тодішнього керівництва держави датована 1948 роком. Ухвалили рішення 

про розроблення п’ятнадцятирічного плану перетворення природних умов у 

степових та лісостепових районах європейської частини колишньої СРСР. Проєкт, 

який стосується захисного лісорозведення, висадки штучних лісів різного типу 

розрахований на період з 1949 по 1965 рр. Що стало поштовхом до детального 

наукового вивчення лісосмуг різного віку, встановлення видового складу тварин, 

зокрема птахів [6,9].  
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Лісосмуги, як середовище існування птахів, одними із перших почали 

вивчати М.П.Акімов [2] та А.Н.Мельниченко [119, 120]. Пізніше дана проблематика 

привернула увагу інших вчених. У середині ХХ століття у зв’язку з інтенсивним 

розвитком сільського господарства створені умови для формування систем захисних 

лісових насаджень, мета яких створити систему, що забезпечує оптимізацію 

мікроклімату агроценозів. Захищається угіддя відповідно до екологічних вимог 

вирощуваних сільськогосподарських культур і охорону навколишнього середовища 

в умовах інтенсивного сільськогосподарського виробництва при мінімальному 

вилученні землі під насадження і витратах на їх вирощування. Передумовою 

досліджень екологічних особливостей та ролі орнітофауни в агроландшафтах були 

агролісомеліоративні роботи, які активно проводили в умовах північного сходу 

України в другій половині XX ст. [45-48, 63-64].  

Під час досліджень сформовано практичні регіональні рекомендації щодо 

формування агроценозу з урахуванням необхідності рівномірного розподілу птахів 

на сільгоспугіддях [44]. Після циклу досліджень І.Б. Волчанецького [45-49],  

присвячених формуванню орнітофауни півдня України під впливом молодих 

лісосмуг, тематика стає актуальною та важливою в орнітологічному науковому колі. 

Загалом з другої половини ХХ століття орнітологічні дослідження стали 

невід'ємною складовою комплексного вивчення лісових смуг [28-32, 37, 44-46, 59, 

60, 63,59, 123 177].  

Пізніше вивчали особливості формування орнітокомплексів штучних лісових 

насаджень зоологи Дніпропетровського університету на чолі з В.Л. Булаховим [35, 

36]. Вчені проаналізували перші етапи заселення птахів в лісові насадження, а також 

типологічні особливості формування орнітокомплексов. Дослідили функціональну 

роль деяких видів птахів в лісових екосистемах: їх живлення, гніздобудування, 

особливості розміщення гнізд, паразити тощо [5, 37, 38, 60]. 

На спеціальних наукових конференціях обговорювали досягнення у 

створенні мережі штучних лісів. Найбільш інтенсивно орнітологічні дослідження 

лісосмуг проводилися в перші роки їх масових посадок. Дослідження повязані з 

відомими вченими-зоологами: П.П Орлов [123]; А.С. Будниченко [29-32]; А.А. 
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Губкин [59,60]; В.В. Стаховский [177]; І.Б.  Волчанецкий [45-49]; В.Л. Булаховим 

[35, 36]; В.В. Шевченко [198] та іншими. Згодом  інтерес до даної проблематики згас 

і, як наслідок, відсутність даних за цей період в орнітологічній науці [100, 101]. 

Лише на початку ХХI століття інтерес до даної тематики поступово відновлюється. 

Низка вчених продовжують дослідження лісосмуг, переважно у південній і західній 

частині України. М.А. Листопадський [99] досліджував полезахисні лісосмуги на 

півдні України. Зокрема, вчений дослідив особливості впливу освітленості, 

ґрунтуового зволоження, типу деревостану, роль водопоїв, штучного зрошення 

лісосмуг, а також ряд теоретичних проблем, пов'язаних з формуванням фауни птахів 

штучних лісових насаджень [80, 90, 98, 101]. 

На території Полісся та Лісостепу Лівобережної України дослідження 

орнітофауни агроландшафтів та полезахисних лісосмуг різного типу проводила Т.М. 

Кузьменко [89]. Орнітофауна агроландшафтів представлена 109 видами птахів. Як 

зазначає автор, у сезонному аспекті найбільша кількість видів (88 видів) та 

щільність населення птахів (43,8-244,6 ос/км² залежно від виду культур) характерні 

для періодів міграцій та після гніздових кочівель. За даними Т.М. Кузьменко 

гніздова орнітофауна полезахисних лісосмуг Полісся представлена 57 видами птахів 

та Лісостепу – 51 видами [89, 90]. Комплексні дослідження орнітофвуни лісосмуг 

півдня України Запорізької області проводив В.А. Кошелев [82-83] зі спіавторами.  

На території Вознесенського району Миколаївської області видовий склад 

птахів лісосмуг вивчала О.З. Петрович [129]. Основну увагу авторка приділила 

дослідженню судинних рослин та  видового складу птахів лісосмуг. Як зазначає 

авторка видове багатство птахів окремих лісосмуг у весняно-літній період перебуває 

в межах від 2 до 38, і у середньому становить 18 видів. Щільність населення птахів у 

лісосмугах варіює від 3,6 до 42,3 пар/га, та у середньому становить 22,5 пар/га і 

пов’язана з кількістю ярусів у деревостанах. За даними авторки  видове різноманіття 

птахів лісосмуг характеризується значною часткою узлісно-лісових (39 %), узлісних 

видів (30 %) та лісових видів (16 %). Тоді, як частки характерних для степової зони 

узлісно-польових (13 %) та польових видів (2 %) - невеликі. Значну увагу О.З. 

Петрович приділила визначенню природоохоронного значення лісосмуг [129]. 



25 
 

Пізніше значення лісосмуг для формування орнітофауни півдня України 

вивчала Е.М. Аюбова [6-9, 211]..За даними авторки гніздове населення птахів у 

досліджуваних лісосмугах представлено 62 видами птахів. Представники належать 

до 11 рядів, 22 родин та 41 родів, де домінантами є Горобцеподібні – 37 видів (60,0 

%). Обраховано відносну чисельність та щільність населення птахів: «звичайних» – 

34,5 % (6,4–10,7 пар/км²), «присутніх» – 36,4 % (0,8–4,1), «рідкісних» – 20,0 % (0,4–

2,0) та «дуже рідкісних» – 9,1 % (0,3–0,7 пар/км ²) видів. Авторка проаналізувала 

природоохоронне значення лісосмуг різного типу [6, 211-212].  

Закордонні вчені важливим вважають дослідженням екологічної та 

генетичної диференціації популяцій, внаслідок їхньої просторової ізоляції 

автошляхами. Розробляють та впроваджують заходи з охорони диких тварин, які 

підлягають антропогенному навантаженню у лісових насадженнях поряд з 

автошляхами. Більшість їх публікацій спрямована на виявлення кількісної загибелі 

птахів на автошляхах, пошуки заходів їх охорони та захисту [270, 277].  

Закордонні вчені приділяють значну увагу вивченню питань штучних 

лінійних лісових насаджень різного типу. Лісонасадження вздовж водних об’єктів 

розглядають, як буферну зону, яка запобігає ерозії берегів річок, допомагають 

підтримувати водний потік, що сприяє збереженню біорізноманіття в 

агроекосистемах. Завданням досліджень є документація видового складу птахів та 

встановлення їх ролі у потенційних місцях існування. Вивчали питання видового 

різноманіття птахів лісосмуг  різного типу  у сільськогосподарському ландшафті 

південного Квебеку (Канада). Завданням цього дослідження було вивчити 

орнітокомплекси цих смуг, для встановлення їх значення у збереженні птахів та 

потенційних місць існування для агроценозів та впливу на врожайність. Чисельність 

птахів та їх багатство були більшими у лісистих та високих чагарникових смугах 

ніж у інших прибережних ділянках [247, 248].  

Екологічні умови формування орнітокомплексів лісосмуг України різні. До 

основних екологічних факторів, які впливають на формування орнітокомплексів 

лісосмуг можна віднести наступні фактори. По-перше, вікова структура насаджень, 

що має важливе значення. Заселення птахами полезахисних лісонасаджень 
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відбувалося поступово, в міру зростання дерев і зміни ценотичних умов в них – від 

відкритих місцеперебувань в перші роки існування лісосмуг, до клімаксних стадій 

сформованих біоценозів. Значення видового складу насаджень для птахів 

оцінювалося виключно лише відносно їх використання птахами для будівництва 

гнізд [1, 15]. Зв'язки формуються зазвичай опосередковано: через дію порід-

едифікаторів лісонасаджень, зокрема на їх захисні властивості і на кормову базу 

птахів [3, 5, 30, 40, 46, 59, 131-133]. 

За цей час отримано та опрацьовано значну кількість інформації по видовому 

складу, щільності, біотопічному розподілу птахів лісосмуг. Найбільш поширеною 

формою цих насаджень є лісові смуги, що виконують агромеліораційне значення - 

полезахисні лісосмуги. Попри незначне видове різноманіття птахів, більшість 

орнітологів підкреслює їх важливість у формуванні сучасної орнітофауны 

агроландшафтів  [89,90, 99-100]. Вивчений видовий склад птахів залежно від віку 

лісосмуг та їх структури. Показані шляхи його формування, детально вивчене 

живлення птахів полезахисних лісосмуг та показане значення птахів для 

сільськогосподарського виробництва. На сьогоднішньому етапі досліджень вивчено 

окремі питання аутекології видів, що заселили лісові смуги  [98-99], а також питань, 

пов'язаних з визначенням критично мінімальних острівних лісових екосистем для 

заселення їх птахами і оцінки взаємодії орнітофауни лісосмуг з прилеглими 

біотопами [100, 241]. 

У кінці XX століття та на початку ХХІ століття на склад орнітофауни 

північного сходу України почали різко впливати непрямі антропогенні чинники: 

поява селітебних ландшафтів, забруднення навколишнього середовища, 

нерегульоване полювання, вирубка лісосмуг місцевим населенням та пожежі, 

порушення технології вирощування сільськогосподарських культур. Все це згодом 

вплинуло на видовий склад орнітокомплексу лісосмуг [82,84,89]. 

Сучасні захисні лісосмуги – велика, складна та важлива частина біосфери.  

Штучні, комплексні біоценози, в яких успішно існують як типові лісові види птахів, 

синантропні та види з суміжних територій. В результаті такої взаємодії формуються 

унікальні орнітокомплекси нехарактерні для інших територій. Лісосмуги можуть 



27 
 

використовуватись окремими видами птахів (дрізд чорний, дрізд співочий), як місця 

існування на шляху до синантропізації та урбанізації [138]. Лісосмуги, як зазначено 

вище, відіграють важливу  роль під час міграції птахів, як місця присад та живлення 

[261]. 

1.2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНИХ ЛІСОВИХ 

НАСАДЖЕНЬ 

Після впровадження земельної реформи відбувається зміна форми власності, 

запровадження приватної власності на землю. До розпочатої реформи 

функціонування лісосмуг та іншими штучними насадженнями було у 

компетентності колективних сільськогосподарських підприємств, які здійснювали 

висадку, догляд та контроль за насадженнями. Після зміни форм власності землі 

відбулися зміни щодо підпорядкування лісосмуг (полезахисних) та захисних 

насаджень інших типів. Під час розпаювання земель, оговорювалося питання, чи 

включати до земельного паю полезахисні лісосмуги [130, 205]. Внаслідок 

обговорення питання вирішено, що лісосмуги є загальнонаціональним надбанням і 

мають бути доступним кожному громадянину України, кожній особі. В результаті, 

представники земельного відділу визначили: лісосмуги до складу земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, що надається для розпаювання - не входять. 

Полезахисні лісові смуги перейшли у володіння та під контроль органів місцевого 

самоврядування в межах населених пунктів, органів виконавчої влади на місцях 

[130].  

Відповідно до статті 22 Земельного кодексу України розкрито поняття землі 

сільськогосподарського призначення та їх склад: сільськогосподарські угіддя й 

несільськогосподарські угіддя. Полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження 

належать до несільськогосподарських угідь. У науковій літературі є думка, що 

лісосмуги можна вважати лісовими насадженнями. Виходячи з цього, згідно зі 

статтею 55 Земельного кодексу України до земель лісогосподарського призначення 

належать землі вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, 

нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства 

[152, 153].  
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Згідно зі статтею 79 Лісового кодексу України [102] відтворення лісів 

здійснюється шляхом їх відновлення і лісорозведення. На призначених для 

створення лісів землях, не вкритих лісовою рослинністю, насамперед, 

низькопродуктивних і непридатних для використання в сільському господарстві 

(яри, балки, піски тощо), на землях сільськогосподарського призначення, 

призначених для створення полезахисних лісових смуг та інших захисних 

насаджень. Спираючись на Земельний кодекс України для лісорозведення належать 

до земель лісогосподарського призначення. Тож варто звернути увагу на 

неузгодженість законодавчих норм у віднесенню земель сільськогосподарських 

угідь до земель лісового фонду [102].  

Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної 

екологічної мережі України на 2000–2015 роки» [154] формує поняття екологічної 

мережі, до якої належать лісосмуги різного типу та  інші природоохоронні, 

господарські та рекреаційні території [154]. Спираючись на законодавчий акт, 

можна вважати полезахисні лісосмуги та лісосмуги інших типів об'єктами, що 

підлягають особливій охороні. Про це більш детально розглянемо у подальших 

розділах.  

У Законі України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2020 року» в межах поліпшення екологічної ситуації 

й підвищення рівня екологічної безпеки, наголошується: «Збільшення до 2020 року 

площі заліснення території до 17% території держави шляхом відновлення лісів та 

лісорозведення на земельних ділянках лісового фонду, створення захисних лісових 

насаджень на землях несільськогосподарського призначення й землях відведених 

для заліснення, відновлення та створення нових полезахисних лісових смуг, крім 

природних степових ділянок».  

 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» [158] 

визначає полезахисні лісосмуги на ряду з іншими типами територій та об’єктами, 

що визначаються законодавством України, як об’єкти особливої охорони природних 

територій.  
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До 2020 року діяла Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних 

лісових ділянок». Що здійснювала розподіл лісів на категорії залежно виконуваних 

функцій. Одна з наведених у Постанові категорій: захисні ліси – «лісові ділянки, що 

виконують функцію захисту навколишнього природного середовища й інженерних 

об’єктів від негативного впливу природних та антропогенних факторів, зокрема й 

лісові насадження лінійного типу (полезахисні лісові смуги, державні захисні лісові 

смуги, лісові смуги вздовж забудованих територій населених пунктів)». Відповідно 

до постанови полезахисні лісові смуги належать до захисних лісів [152-159]. 

 У постанові Кабінету міністрів України від 22 липня 2020 р. № 650 «Про 

затвердження Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, 

розташованих на землях сільськогосподарського призначення» [155] визначено 

основні правила користування полезахисними лісосмугами, які є обов’язковими для 

виконання усіма власниками, орендарями та користувачами земельних ділянок. 

Згідно з постановою саме землекористувачі проводять необхідні заходи з утримання 

та збереження полезахисних лісосмуг. Нагляд за діяльністю та створення комісій з 

контролю за цією діяльністю покладено на місцеві органи влади територіальним 

органом Держгеокадастру. Для обстеження насаджень обов’язковим є включення до 

комісії представників структурного підрозділу у сфері охорони навколишнього 

природного середовища обласної держадміністрації. В документі чітко прописано 

перелік заборон та обмежень, щодо господарської діяльності у полезахисних 

лісосмугах [155, 205]. 

 

1.3. ЗНАЧЕННЯ ЛІСОСМУГ У ФОРМУВАННІ АГРОЕКОСИСТЕМ 

 Лісосмуги виконують низку важливих функцій у збереженні стійкості 

ландшафтів, зокрема аграрних екосистем. Мають значення в меліорації ґрунтуів і 

виконують суттєві екологічні функції сприяють створенню і покращенню 

мікроклімату в агроландшафтах: зниження швидкості вітру та інтенсивності вітрової 

ерозії влітку, що запобігає видування верхнього, самого родючого шару ґрунту; 

снігозатримання і зменшення поверхневого стоку, як талої води, так і дощової, що 
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сприяє збереженню запасів вологи в ґрунтуі й також перешкоджає водній ерозії. 

Водопоглинання в лісовій смузі шириною 50 м становило в середньому 150,0 мм, 

при ширині 20 м близько 170,0 і ширині 10 м - 225,0 мм. У літній період лісова 

смуга шириною 55 м повністю переводила в ґрунту зливові опади обсягом 60,0 мм 

[18].  

На площі агроценозу захищеного лісовими смугами, знижується на 30% 

випаровування води ґрунтуом і рослинами. При наявності лісосмуг коефіцієнт 

транспірації у рослин знижується, а продуктивність рослин збільшується. 

Полезахисні лісові смуги змінюють також вологість повітря. Так, над полем, 

захищеному лісовими смугами, вологість повітря підвищується на 4-5%. 

Прибалкові лісові смуги роблять помітний вплив на зменшення поверхневого 

стоку талих і зливових вод і знижують їх розмивну силу [18]. У лісосмузі середня 

швидкість інфільтрації становить 3,5, в міжряддях 5,6, а в рядах - 12,6 мм/хв, що у 2 

рази вище, ніж у трав'янистому покриві. 

Лісові насадження в аграрному ландшафті здійснюють захист ґрунтів від 

водної та вітрової ерозії, а також інших несприятливих явищ природи. Лісові смуги 

стримують вітрові потоки, знижують швидкість вітру на полях з підвітряного і 

навітряного боку; з невітряної сторони швидкість вітру знижується на відстані до 

10-кратної довжини лісосмуги, а вітрозахисна дія з підвітряного боку дорівнює 

приблизно 25-30-кратній висоті лісових насаджень. Природно, чим вище смуга, тим 

на більшу відстань поширюється захист поля від вітру.  

Лісові смуги затримують сніг у зимовий період в межах агроценозу, де вітер 

часто здуває сніг в яруги, балки і інші понижені місця. На полях захищених 

мережею лісосмуг, опади розподіляються рівномірно, менше здуваються вітром, що 

охороняє озимі культури від вимерзання. На полях з лісовими смугами ґрунту 

взимку промерзає менше, ніж у відкритому незахищеному полі. При розтаванні 

снігу навесні велика частина талої води, при наявності лісосмуг, вбирається в 

ґрунту, а в умовах незахищеного поля, особливо на нерівному рельєфі, основна 

частина талої води стікає по поверхні мерзлого ґрунту. Лісові смуги позитивно 

впливають на ґрунт, підвищуючи вміст  гумусу, а також рухомого, 
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легкозасвоюваного рослинами фосфору. Загалом полезахисні лісові смуги 

впливають на мікрокліматичні умови в агроландшафтах, вологість ґрунту, її 

родючість, підвищують врожайність сільськогосподарських культур, особливо в 

посушливих районах [18, 109].  

Лісосмуги зменшують швидкість вітру в приземному шарі ґрунту. Значний 

вітрозахисний вплив спостерігається при перпендикулярному розташуванні до його 

напрямку. Зменшення швидкості вітру до 10 % вважається ефективним в самій 

лісосмузі і при виході з неї. Швидкість вітру відновлюється на відстанях до 15-20 

висот лісосмуги. Зі швидкістю зміни вітрового потоку пов'язано розподіл снігу, 

економний розподіл вологи на випаровування і транспірацію, поліпшення водного 

режиму ґрунтуів і підвищення врожайності агроландшафту. Зниження 

випаровуваності води у  захищених лісосмугами полях спостерігається на відстані, 

рівному 30 Н [3].  

Рослини лісосмуг поглинають вуглекислий газ з атмосфери, що сприяє 

регулюванню кліматичних показників. Розрахунки показують, що 1 га лісових 

насаджень щорічно поглинає до 5,0 т вуглецю, або до 20 т СО2 на рік з 1 га. При 

середньому терміні функціонування полезахисних лісових смуг (12 років) потенціал 

поглинання вуглекислого газу з захисними насадженнями можна оцінити як (20 т / × 

/ 12 років), або 240 т / О2 [18]. 

Система лісових смуг захищає посіви від пилових бурь, що виникають в 

осінньо-літній і зимовий періоди. Пилові бурі в зимовий період призводять до того, 

що на відкритих полях культури підмерзають, видувають ґрунт. На захищених 

лісовими смугами полях видування ґрунту влітку і взимку не відбувається і тому 

ефективність застосування мінеральних добрив підвищується до 20% [3]. Завдяки 

захисту лісовими смугами формується зерно озимої пшениці з кращими 

технологічними властивостями: поліпшуються показники фізико-хімічних 

властивостей кукурудзи і насіння соняшника, збільшується цукристість цукрових 

буряків та якості інших культур. Вплив лісових смуг підвищує урожай і покращує 

якість продукції рослинництва, і загальний економічний ефект істотно зростає. 

Лісосмуги мають також додаткову ефективність пов'язану із збиранням грибів та 
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ягід, деревини тощо [18]. Агроландшафт, що складається з комплексу 

взаємозалежних природних складових і елементів системи землеробства, 

характеризується автономними водними, тепловими та іншими режимами з 

ознаками єдиної екологічної системи. Урожайність культур на полях оточених 

лісосмугами різна і залежить від ряду факторів, включаючи і конструкцію лісосмуг, 

що сприяє зниженню осипання дозрілих злакових культур внаслідок зниження 

швидкості вітру. У незахищених лісовими смугами ділянках агроландшафта 

сильний вітер зменшує врожайність на 3-4 ц/га.   

 Лісосмуга – важливий екологічний фактор, що стабілізує природне 

середовище, тому питання про збереження та відновлення штучних насаджень 

дотепер є актуальними.  Лісові смуги сприяють міграції деяких речовин як з нижніх 

глибин підстилаючих порід, так і навпаки - з верхньої частини ґрунтуових систем в 

більш глибокі (до 20-30 м) нижні шари. Коріння деревних порід формують в ґрунтуі 

проміжки, для виділення газоподібних речовин і знижують певним чином тиск 

нижніх горизонтів, наприклад, при значному скупченні радону та інших газів. 

Зростання коренів утворює значні ущелини підстильної кори, які сприятливо 

впливають на формування зв'язків підземного та надземного середовищ [3, 17].  

У лісових смугах сприятливі умови для мешкання птахів і тварин, які 

знищують шкідників полів. Значна частина рослин, що росте в лісосмугах -  є 

медоносними, що покращують врожайність меду. Значення живих організмів в 

системі лісових смуг вивчена ще недостатньо, хоча це питання має важливе 

практичне і теоретичне значення.  

Створенню лісосмуг в прибережних смугах малих річок є актуальним 

завданням, якому повинно передувати детальне агролісомеліоративне обстеження.  

Головними функціями лісонасаджень в охороні водойм є: перехід поверхневого 

стоку під внутрішньоґрунтуовий і зниження розвитку ерозійних процесів на берегах 

річок; твердий стік і надходження його в річку; зниження швидкості вітру та 

інтенсивності випаровування з поверхні води; поліпшення хімічних показників 

води, що надходить в річище річки і формування її берегів. Система захисних 

насаджень є найбільш прийнятним засобом меліорації ґрунтуів, поліпшення 
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агроценозів водоохоронних зон малої річки завдяки зниженню негативних проявів 

сільськогосподарського виробництва і впливу тваринницьких ферм на стан водойм 

[18].  

Екологічна ефективність лісосмуг важлива для запобігання замулення та 

забруднення малих річок, поліпшення санітарного стану їх територій і ґрунтів, 

запобігання їх деградації. Внаслідок оздоровлення і поліпшення умов середовища, - 

покращуються  соціальні умови проживання населення.  

Особливості проєктування лісових смуг повинна відповідати ґрунтово-

кліматичним умовам району насаджень. Берегові лісонасадження створюються 

щільною конструкцією, рядовим способом з деревних культур і чагарників з 

розміщенням рослин 3×1 м при їх кількості на 1 га понад 3000 шт.; кількість рядів у 

прибережній смузі 7-8, а в агроценозах - 4-5. Висадку лісосмуг необхідно проводити 

восени і навесні: навесні висадку слід починати до розпускання бруньок, а восени - 

відразу ж після викопування сіянців з розплідника, які необхідно висаджувати без 

листя у вологий ґрунту. Використовувати для посадки слід доброякісний матеріал з 

добре розвиненою кореневою системою і приживанням 95-98%. Берегові 

насадження рекомендовано формувати, шляхом механізованої посадки сіянців у 

підготовлений ґрунту. Догляд за лісонасадженнями полягає в культивації міжрядь 

протягом 5 років; в перші 3 роки необхідний догляд з розпушування ґрунту і 

видалення бур'янів [17,18]. 

Основна екологічна вимога до аграрних ландшафтів сьогодні - це приведення 

темпів експлуатації природних і антропогенних територій у відповідність з 

інтенсивністю відновлення і ступенем стійкості цих систем. Антропогенне 

навантаження на екосистеми загалом вище за її здатності до саморегуляції. Для 

вирішення проблеми слід застосовувати нові методи і нові підходи в ландшафтно-

екологічних дослідженнях механізмів сталого землекористування. Перехід до 

ландшафтного землевпорядкування з урахуванням екологічних особливостей і їх 

поєднання в сівозмінах: поєднання культур, які висівають, моніторинг земель, 

стабілізуючі агротехнології, посадка лісових насаджень, відведення земель під ліси і 

луки, ̶  створюють екологічні ніші, які визначають формування стійкого 
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землеробства, що впливає на якість і кількість сільськогосподарської продукції [17, 

18].  

Лісосмуги є екологічним каркасом агросистеми, де при системній взаємодії 

забезпечується синергічний ефект, який сприятиме можливості переходу до 

агроекологічних принципів ведення сільського господарства та забезпечення 

екологічно чистої сільськогосподарської продукції. Лісосмуги створюють геохімічні 

бар’єри, що є засобом біоконверції площ, що зменшить агрохімічну деградацію. 

Полезахисні лісосмуги у агроценозах формують континумне середовище [106]. 

Створення лісосмуг має стати важливим засобом в загальному оздоровленні 

порушених природних комплексів. Створення багаторівневої комплексної 

екологічної системи лісосмуг, в якій представлений широкий спектр різних груп 

біоти. Сприятиме екологічно здоровому функціонуванню екосистем та біосфери 

загалом [17,18].  

 

1.4. ЗНАЧЕННЯ ЛІСОСМУГ, ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ 

На початку ХХІ століття однією з найважливіших глобальних проблем 

екології і охорони довкілля є залучення природних та штучних біоценозів в 

глобальну природоохоронну систему, шляхом формування екологічної мережі [206]. 

Міжнародним союзом охорони природи за підтримки комітетів експертів ради 

Європи з питань екологічних мережах і була створена робоча група з розв’язання 

питань екологічної мережі Північної Євразії, яка функціонує з 1997 року. З метою 

збереження біорізноманіття України створено природоохоронне законодавство, а 

саме закон України "Про природно-заповідний фонд" № 2456-XII від 16 червня 1992 

року Україна, концепцію збереження біологічного різноманіття України (№ 439 від 

12 травня 1997 року) [159], національну екологічну мережу [154] та інші. Концепція 

створена відповідно до Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та 

ландшафтного різноманіття. Формування Всеєвропейської екологічної мережі як 

єдиної просторової системи, до якої входили території країн Європи, в тому числі і 

територія України з природними, антропогенно зміненими та штучно створеними 

ландшафтами важлива умова збереження біорізноманіття [154,121]. Головним 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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завданням екологічного управління і науковців різного профілю є створення умов 

для включення природоохоронних територій України до Всеєвропейської 

екологічної мережі [154]. 

До складу екомережі окрім об’єктів природно-заповідого фонду входять 

курортні, лікувально-оздоровчі та рекреаційні об’єкти. Важливими, хоч і не 

основними об’єктами екологічної мережі регіону досліджень є водозахисні та 

полезахисні лісосмуги. Лісосмуги різного типу, як складові екологічної мережі, 

виконують низку ландшафтноутворюючих функцій та є середовищем існування 

рідкісних та зникаючих представників флори та фауни регіону. Лісомуги є 

елементом глобальної системи екологічних коридорів, які під час міграцій та 

кочивель є осередком забезпечення життєдіяльності значної групи перелітних та 

кочових видів птахів: середовищем для живлення, місце для маскування та укриття 

птахів під час осінніх та весняних міграцій.  

Важливою умовою збереження біорізноманіття є підвищення рівня 

екологічної свідомості громадян (особливо молодого покоління), формування 

позитивного ставлення громадськості до проблем збереження біорізноманіття та 

збалансованого використання природних ресурсів. Екологічна ситуація, що склалася 

нині на території України, зокрема, в Харківській області викликає занепокоєння та 

вимагає пошуку шляхів вирішення ускладненої екологічної ситуації [206]. 

Таким чином, просторово-функціональна роль лісосмуг є важливою та 

комплексною. Лісосмуги беруть участь у меліорації ґрунтуів, сприяють створенню і 

покращенню мікроклімату в агроландшафтах, що забезпечує підвищення врожаю 

культур та збереження біорізноманіття, як елемент глобальної системи екологічних 

коридорів. З моменту висадки, лісосмуги з молодих насаджень, якими вони були у 

перші роки досліджень перетворилися у середньо та старовікові, що суттєво змінило 

екологічні умови у даному біоценозі. За цей час полезахисні лісосмуги 

перетворилис у помітний елемент місцевого ландшафту, який сприяє заселенню 

відповідної фауни та флори. Дослідження лісосмуг північного сходу України вчені 

проводили давно та фрагментарно. Дотепер орнітокомплекси лісосмуг у районі 

досліджень потребують уточнення та деталізації видового та кількісного складу. 
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РОЗДІЛ 2. 

 МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Методи збору первинного матеріалу  

Польові дослідження проводили протягом 2016-2020 років на північному 

сході України на території: Харківської, Луганської областей. В адміністративних 

межах Куп’янського (околиці сіл Нечволодівка, Кругляківка, Глушківка, 

Колісниківка, Берестове, Піщане, Кислівка, Петропавлівка, Кіндрашівка, 

Смородьківка, Моночинівка, Старовірівка, Сподобівка, Біле, Сенькове, Синиха, 

Лісна Стінка, Гетьманівка, Великі Хутори,  Василенкове, Вільшана), Ізюмського 

районів (околиці сіл Каліново, Чистоводівка, Загризове, Богуславка) та Харківського 

району Харківської області. На території Сватівського району Луганської області. У 

різних типах штучних лінійних насадженнях різного типу (полезахисних лісосмугах, 

лісосмугах вздовж автомобільних доріг та залізничних магістралях), штучних 

байрачних лісах, окремих лісових масивах та урбаценозах. 

Дослідження полезахисних лісосмуг проводилися протягом 2016-2018 років. 

Протягом 2018-2020 років проводили дослідження орнітофауни лісосмуг 

вздовж залізничної магістралі сполученням Харків-Лисичанськ (Південна 

залізниця). Орнітофауну лісосмуг, що межують з автошляхами вивчали протягом 

2018-2020 років на трасі обласного значення «Харків-Мілове» (зі значним 

транспортним навантаженням) та трасах районного значення (з незначним 

транспортним навантаженням)  в територіальних межах Харківської та Луганської 

області. 

Для обліку видового складу та чисельності птахів використовували польові 

методи: фенологічні, облік чисельності: А.П. Кузякин, 1962 [92]; Ю.С. Равкин, 1967 

[166], Е.С. Равкін, Н.Г. Челинцев, 1990 [167] та математично-статистичні методи 

дослідження. 

Гніздові території птахів протягом репродуктивного періоду виявляли як по 

голосу, так і за візуальними спостереженнями окремих особин. У гніздовий період 

птахів обліковували через 1,5-2 години після світанку. Щорічно проводили 10 

обліків у кожному біотопі. Кожного співаючого самця вважали за пару. На маршруті 
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реєстрували всіх особин. У постгніздовий період проводились 2-3 обліки у кожному 

біоценозі (в залежності від погодних умов та висоти снігового покриву) птахів 

виявляли переважно за візуальними зустрічами. Для аналізу сезонної динаміки 

орнітофауни виділені наступні періоди: літній (15 травня – 30 липня), осінній (1 

серпня – 31 жовтня), зимовий (1 листопада – 1 березня) і весняний (2 березня – 14 

травня). Дослідження проводили пішки, або з використанням, вело- та 

автотранспорту (у лісосмугах вздовж автомобільних доріг та полезахисних 

лісосмугах).  

Для обліку чисельності птахів використовували метод багатократного 

картографування, що дозволило елімінувати прольотну частину їх популяцій. 

Основні обліки чисельності птахів здійснювали у репродуктивний період. На 

маршруті реєстрували всіх особин без врахування відстані до них, що обумовлено 

невеликою шириною лісосмуг. Більшість з яких мають 3-4 ряди насаджень та 

ширину 20 м, зрідка – до 30 м, деякі лісосмуги 1-3 рядові з шириною 5-10 м, що дає 

можливість здійснити детальний облік птахів. У гніздовий період щільність птахів 

оцінювали числом пар/особин або гніздових територій на одиницю площі. В осінній, 

зимовий і весняний періоди повторні обліки проводили на територіях, які раніше 

досліджували. Щільність населення птахів виражалася числом особин на одиницю 

площі. Порівняння сезонної динаміки чисельності птахів, щільності їх населення 

оцінювали числом особин на одиницю площі (2 особини вважались парою).  

Дослідження особливостей гніздування представників родини   проводили 

протягом 2016–2019 р.р. на території Куп’янського (Шевченківського, 

Дворічанського до об'єднання) та Ізюмського (до об'єднання Борівського) районів 

Харківської області. Загалом знайдено й описано 500 гнізд, з них, Turdus philomelos 

Brehm, 1831 – 400 та Turdus merula Linnaeus, 1758 – 100. Дослідження проводили у 

різних типах полезахисних лісосмуг (мішані щільні лісосмуги, мішані продувні 

лісосмуги, кленово-ясенові продувні лісосмуги та кленово-липові ажурні 

лісосмуги). Трансформація ландшафтів обумовлена дією природних та 

антропогенних факторів, серед яких найбільший вплив мають вирубування дерев, 

пожежі, техногенна та рекреаційна діяльність.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Brehm
https://ru.wikipedia.org/wiki/1831
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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У період польових досліджень здійснено 180 польових обліків, загальною 

протяжністю 250 км. Вивчали таксономічну та просторову структуру 

орнітокомплексів лісосмуг різного типу. 

Для аналізу екологічної структури орнітофауни проводили розподіл птахів на 

екологічні угруповання. Для визначення екологічної групи використовували 

класифікацію В.П. Бєліка (1981) [14]. Географо-генетичну структуру гніздової 

фауни визначали за типологією Б.К. Штегмана (1938) [199], який виділив 7 типів 

фауни (європейський, транспалеарктичний, середземноморський, сибірський, 

арктичний, китайський та монгольський) з доповненнями В.Л. Булахова (1982) [36]; 

В.П. Бєліка (2000, 2009) [15-16].  

Всі польові дослідження проводили відповідно до норм біоетики, без 

вилучення тварин з природи. Згідно положення «Європейської конвенції про захист 

хребетних тварин, яких використовують для експериментальних та інших наукових 

цілей» з дотриманням норм «Конвенції про охорону дикої флори та фауни та 

природних середовищ існування в Європі» (Бернська конвенція), Закону України 

«Про тваринний світ» (03.03.1993) [157], Закону України «Про охорону 

навколишнього середовища» (26.06.1991) [158].   

2.2. Методи обробки та аналізу матеріалу  

Аналіз видового різноманіття орнітокомплексів досліджуваних біоценозів 

подано у вигляді індексів Шеннона, Пієлоу, Маргалефа, Сімпсона, Бергера – 

Паркера, Жаккара.  

Дані індекси розразовувалися за формулою: 

– індекс Шеннона (H) 

i

N

i
i plogpH 

=

−=
1

2  ; 

– індекс Пієлоу (h) 

h = H/Hmax ,  

де найбільше різноманіття (Hmax) відповідає log2N; 

р – ймовірність; 

N – кількість елементів в системі. 
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Видове богатство орнітофауни розраховувалося з використанням індекса 

Маргалефа (DMg): 

NSDMg ln/)1( −= , 

де S – число виявлених видів; N – загальна кількість особин всіх S видів; 

Структура домінування орнітофаун відображається індексом Сімпсона, 

полідомінантності (оснований на індексі Сімпсона) и Бергера-Паркера. Які 

розраховувалися за формулами: 

– індекс Сімпсона (D) 

)1(

)1(

−

−
=


NN

nn
D ii  

 – індекс полідомінантности (Sλ) 

 −

−
==

)1(

)1(
1λ

ii nn

NN
D/S  , 

де ni – число особин кожого вида; N – сума всіх особин; 

– індекс Бергера–Паркера (DBP) 

N

nmax=BPD , 

де nmax – максимальне число особин одного вида вибіркою обсягом N. 

 Якщо індекс полідомінантності інтегрально характеризує всю спільноту 

орнітофауни, то індекс Бергера-Паркера дає уявлення тільки про одну домінанту у 

вигляді з найбільшою чисельністю в угрупуванні. 

Коефіцієнти подібності між орнітокомплексами різних типів полезахисних лісосмуг, 

визначено за формулами Жаккара: 

KJ (%) = NAB *100 / (NA + NB – NAB), 

де KJ –коефіцієнт Жаккара; NA – кількість видів на першій ділянці; NB – кількість 

видів на другій ділянці; NAB – кількість видів, загальних для двох ділянок. При 

повній відсутності загальних видів коефіцієнт дорівнює нулю, а при повному 

фауністичному схожості, тобто коли NA = NB = NAB дорівнює 100 %. 
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Коефіцієнти подібності між орнітокомплексами різних типів полезахисних 

лісосмуг, визначено також за формулою Серенсена: Cs = 2j /(a+b); де J – число видів, 

загальних для обох угруповань птахів, що гніздяться, a – число видів першого 

угруповання, b – число видів другого угруповання.  

Для анлізу данних використовували програмне забезпечення: Excel, Statgraphics 

та CorelDRAW. 
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РОЗДІЛ 3 ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ 

 

3.1. ГЕОЦЕНОТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Район досліджень розташований в межах Придніпровської низовини та 

Полтавської рівнини. В адміністративних межах Харківської та Луганської області 

(Рис. 3.1).   

 

Рис. 3.1. Географічне розташування району досліджень 

Рельєф регіону рівнинний. Характеризується пониженням абсолютних висот у 

південно-східному напрямку. Середньоруська височина переходять в акумулятивну 

плесову Полтавську рівнину та Придніпровську низовину. Територія являє собою 

підвищену рівнину з добре розвинутим давнім водно-ерозійним рельєфом. 

Для регіону характерна яружно-балкова система з глибоко розчленованими 

долинами річок. Водозабезпечення регіону здійснюють річки Дніпро, Ворскла, 

Сіверський Донець, Сейм, Псел, Десна, Хорол та низка малих рік. Район відносно 

добре забезпечений водними ресурсами. У південно-східній частині Харківської 

області спостерігається дефіцит водних ресурсів. 

Регіон розташований у Степовій зоні України.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF
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Клімат – помірний, характеризується ознаками континентальності. 

Диференціація залежить від природних зон [103,75] .  

Упродовж року кліматоутворювальні фактори проявляються неоднозначно та 

розрізняються за сезонністю. Для холодного сезону головне значення відіграє 

циркуляція атмосфери, у теплий – зростає значення радіаційного фактору [103,75]. 

Для клімату регіону характерна чітко виражена кліматичність сезонів (зима, весна, 

літо, осінь). Зими холодні, період зі стійким сніговим покривом триває 110–115 днів, 

безморозний період – 150-160 днів, період активної вегетації – 145-160 днів, сума 

активних температур – 2300-2600 С. Середній показник кількості опадів становить 

600 мм. У східній та південно-східній частині регіону спостерігається дефіцит 

опадів і підвищений температурний фон. Дана різноманітність кліматичних умов 

пов’язана з неоднорідністю підстильної поверхні, яка змінюється від рівнинної до 

гірської. На рівнині широтний хід метеорологічних величин порушують височини, 

що проявляється у зниженні температури повітря, швидкості вітру, незначному 

збільшенні опадів, ожеледно-паморозевих явищах та зміні тривалості залягання 

снігового покриву [74]. 

Глобальні зміни клімату впливають на кліматичні умови України, в тому 

числі, й північного сходу України та безпосередньо позначаються на його 

складових. Пряма й сумарна радіація змінилася більше за умов середньої хмарності, 

ніж за ясної погоди; розсіяна радіація зросла як у хмарну, так і в ясну погоду. 

Атмосферний тиск помітно знизився в січні та підвищився в липні. На всій території 

спостерігається зменшення середньої швидкості вітру на 10-15%. Температура 

повітря взимку зросла, а влітку знизилася, тобто зменшилися контрасти між 

зимовою та літньою температурами. Кількість опадів збільшилася (на 10-15%) на 

південному сході та зменшилася (на 5–10%) на північному заході. Для Лісостепу 

характерна менша кількість опадів у порівнянні з Поліссям (450–550 мм). Крім того, 

тут вища середньорічна температура повітря.  

У останні роки почастішали випадки екстремального стану погоди, що 

пов’язано зі значними флуктуаціями клімату. Особливо небезпечні зливи, повені, 

інтенсивні відлиги, ранні заморозки, збільшення максимальної швидкості вітру 
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тощо. Глобальне потепління зумовило пом’якшення клімату по всій території 

Україні (в тому числі і в північно-східній її частині). 

Лісистість території незначна – близько 12%.  

Основні ґрунтоутворюючі породи – леси та лесоподібні суглинки, вони 

містять до 15% СаСО3, пористі і тому здатні накопичувати вологу. Кальцій лесів 

сприяє закріпленню в ґрунтах органічних речовин (гумусу) та створенню 

агрономічно-цінних структурних окремостей (структура ґрунту). Ґрунтовий покрив 

характеризується зміною в зональному відношенні. У Лісостеповій частині, яка 

займає переважну більшість району, поширені чорноземи (типові, опідзолені, 

вилугувані та реградовані), вони утворились під трав'янистою рослинністю. Окрім 

типових чорноземів наявні сірі опідзолені ґрунти (світло-сірі, сірі та темно-сірі), що 

утворились під лісовою рослинністю. Плодючими є типові чорноземи, які мають 

найвищий вміст гумусу 4-6 % та слабко-кислу або нейтральну реакцію ґрунтового 

розчину. На півдні району, в степовій зоні поширені чорноземи звичайні [103]. 

За агрокліматичним районуванням район входить до складу недостатньо 

вологої теплої зони. Зональність впливає на територіальну різноманітність 

розміщення сільського й лісового господарства, будівництва, транспорту, 

економічну ефективність галузей господарства, дає змогу вирощувати різноманітні 

сільськогосподарські культури лісостепової та степової зон. Для областей регіону 

характерний високий рівень розвитку сільського господарства (обсяг продукції в 

розрахунку на одного жителя, наприклад, Полтавської області, майже на 50% 

більший, ніж у середньому по країні). Урожайні чорноземні ґрунти й сприятливі 

кліматичні умови дають можливість вирощувати товарне зерно, зокрема, пшеницю, 

кукурудзу, а також цукрові буряки, соняшник, розвивати овочевництво і 

садівництво, м'ясо-молочне і м'ясо-сальне тваринництво [75, 103]. 

 

3.2. Загальна характеристика лісосмуг різного типу 

3.2.1. Характеристика полезахисних лісосмуг різного типу 

На досліджуваній території класифіковано лісосмуги за флористичним 

складом та особливістю формування підліску. За структурою, особливості 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF
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формування підліску лісосмуги поділяють на продувні (без підліску), ажурні (з 

середнім розвитком підліску) та щільні (з густим підліском) А.С. Будніченко [32]; 

Т.М. Кузьменко [89]. Визначено типи лісосмуг: кленово-ясенові продувні лісосмуги, 

мішані продувні лісосмуги, мішані ажурні, мішані щільні лісосмуги, робінієві 

продувні лісосмуги та кленово-липові ажурні лісосмуги. Визначені полезахисні 

лісосмуги мають невелику ширину, більшість 3-4 ряди насаджень (20 м, зрідка - 30 

м), рідше 1-2 ряди (5-10 м). Переважно старовікові (30-50 років.) З різною щільністю 

насаджень: щільні (з добре розвиненим підліском), ажурні (з середньорозвиненим 

підліском) і продувні (без підліска, або зі слабо розвиненим підліском) і 

відрізняються флористичним складом: монофлорні та поліфлорні (табл.3.1). 

Таблиця 3.1 

Характеристика полезахисних лісосмуг 

№ 

з\п 

Тип лісосмуги Флористичний 

склад 

Особлливості 

формування 

підлісок 

1 Кленово-ясенові продувні 

лісосмуги 

Acer platanoides Linnaeus,1753 – 30%, Fraxinus excelsior 

Linnaeus,1753 [22] 

Без підліску 

2 Мішані продувні лісосмуги Tilia cordata, Mill,1768, Quercus robur Linnaeus,1753, 

Fraxinus excelsior Linnaeus,1753, Populus alba L., Acer 

tataricum Linnaeus,1753) [22] 

Без підліску 

3 Мішані ажурні лісосмуги Tilia cordata, Mill,1768, Quercus robur Linnaeus,1753,  Acer 

platanoides Linnaeus,1753,  Fraxinus excelsior 

Linnaeus,1753, Fraxinus excelsior Linnaeus,1753, Populus 

albaL., Acer tataricum Linnaeus,1753) [22] 

Сформований 

підлісок 

4 Мішані щільні лісосмуги Tilia cordata, Mill,1768,  Quercus robur Linnaeus,1753, Acer 

platanoides Linnaeus,1753, Fraxinus excelsior 

Linnaeus,1753, Prunus spinosa Linnaeus, 1753, Sambucus nigra 

Linnaeus, 1753, Crataegus sp., Populus alba L., Acer 

tataricum Linnaeus,1753) 

Добре сформований 

підлісок. Лісосмуга 

загущена. 

5 Робінієві продувні 

лісосмуги 

Robinieae pseudoacacia L. 1753 Без підліску 

6 Кленово-липові ажурні 

лісосмуги 

Tilia cordata, Mill,1768, Acer platanoides Linnaeus,1753 Підлісок 

сформований 

 

Характеристика полезахисних лісосмуг, що у флористичному складі мають 

плодово-ягідні культури: 

Досліджувані полезахисні лісосмуги мають невелику ширину, більшість 3-4 

ряди насаджень (20 м, зрідка – 30 м). Рідше 1-2 ряди (5-10 м). Переважно старовікові 

(30-50 років.) З різною щільністю насаджень: щільні (з добре розвиненим 

підліском), ажурні (з середньорозвиненим підліском) і продувні (без підліска, або зі 
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слабо розвиненим підліском) і відрізняються флористичним складом (у 

флористичному складі присутні плодово-ягідні культури). Кленово-ясенові продувні 

лісосмуги    (К-япл), кленово-липові ажурні лісосмуги (К-лал), дубово-кленово-

тополеві продувні лісосмуги (Дктпл), дубово-кленово-липові щільні лісосмуги 

(Дклщл). 

Ярусність лісосмуг виражена слабко, але для всіх типів характерний 

чагарниковий ярус. Щільні і ажурні лісосмуги формують підлісок. У досліджуваних 

лісосмугах визначили рівень зімкнутості крони, у кленово-ясенових продувних і 

кленово-липових ажурних лісосмугах показник становив 0,3-0,4 або 30-40%, в 

дубово-кленово-тополевого продувних лісосмугах – 0,4 (40%). Для дубово-кленово-

липових щільних лісосмуг  показник зімкнутости крони становить 0,5-0,6 або (50-

60%). 

Таблица 3.2 
Видовий склад рослинності та ярусність полезахисних лісосмуг 

 
Тип 

лісосмуг 

I ярус II ярус Підлісок Чагарниковий ярус 

% рослин у видовому складі 

Кленово-

ясенові 

продувні 

лісосмуги (К-

япл) 

 Fraxinus excelsior 

Linnaeus,1753 – 60% 

Acer platanoides 

Linnaeus,1753 – 20% 

Без 

подлеска 

 Prunus spinosa Linnaeus,1753 – 

5%, Crataegus sp. – 10%, 

Sambucus nigra Linnaeus,1753 

–5% 

Кленово-

липові ажурні 

лісосмуги (К-

лал) 

Acer platanoides 

Linnaeus,1753 – 30%, 

 Tilia cordata, Mill,1768 

– 20% 

- 
 Crataegus 

sp. – 10% 

Prunus spinosa Linnaeus, 1753 – 

20%, 

Sambucus nigra Linnaeus, 1753 

– 20% 

 

Дубово-

кленово-

тополеві 

продувні 

лісосмуги 

(Дктпл ) 

 Quercus robur 

Linnaeus,1753 – 30% 

Acer platanoides 

Linnaeus,1753 – 20%, 

Mórus nígra L. – 10%, 

Populus alba 

Linnaeus,1753 – 10% 

Без 

подлеска 

Crataegus sp. Poir,1825 –15 %, 

Rosa sp. – 15% 

Дубово-

кленово-

липові щільні 

лісосмуги 

(Дклщл) 

Quercus robur 

Linnaeus,1753 – 20%, 

Ácer negúndo Linnaeus, 

1753–20%,  

Acer tataricum 

Linnaeus,1753) – 10%,  

 Tilia cordata Mill,1768 

– 10 % 

Acer platanoides 

Linnaeus,1753 – 5 %,  

 Ulmus laevis Pall –5%, 

 Sorbus aucuparia 

Linnaeus,1753 

(4%), Mórus nígra 

Linnaeus – 3%, Prunus 

cerasus Linnaeus – 2%,  

Prunus padus 

Linnaeus,1753 [22] – 

3% 

Crataegus 

sp. – 2%,  

Rhamnus 

cathartica 

Linnaeus, 

1753 – 1%, 

 

Prunus spinosa, Linnaeus, 1753 

– 5%, Rosa sp. – 5%. Prunus 

cerasus Linnaeus – 3%, 

Sambucus nigra Linnaeus 1753 

– 2%.  
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1.2.2. Характеристика лісосмуг вздовж автошляхів  

 

Досліджувані лісосмуги об’єднали у кілька груп, які відрізняються 

флористичним складом, шириною лісосмуги (кількість рядів) та різним 

транспортним навантаженням автошляху. Досліджувані лісосмуги межували з 

агроценозом засіяним соняшником та пшеницею. Варто зазначити, що дерева у 

досліджуваних лісосмугах уражені омелою білою (Víscum album Linnaeus,1753 ) та 

трутовиком справжнім (Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx 1867). Спостерігається 

значна кількість сухостою (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3  

Характеристика лісосмуг вздовж автошляхів 

 

№ 

з\п 

Тип лісосмуги 

 

Флористичний склад 

 

Ширина 

 лісосмуги 

(кількість рядів) 

Автомобільна  

завантаженість траси 

(обласного або 

місцевого значення) 

1. Тополеві продувні лісосмуги 

(лісосмуга1). 

Populus alba Linnaeus,1753 до 2 м 

1 ряд   

з незначним 

транспортним 

завантаженням 

2.  Мішані ажурні  лісосмуги  

(лісосмуга 2 ). 

Acer platanoides, Acer tataricum 

L., Prunus spinosa, Sambucus 

nigra L., Fraxinus excelsior L., 

Rosa canina Linnaeus,1753 З 

добре вираженим підліском та 

чагарниковий ярусом. 

20-30 м  

3 ряди 

зі незначним 

транспортним 

завантаженням 

3.  Кленові продувні  лісосмуги 

(лісосмуга 3) 

Acer platanoides L. до 2 м 

1 ряд 

зі значним транспортним 

завантаженням 

4. Мішані ажурні  лісосмуги 

(лісосмуга 4) 

 

Acer platanoides, Prunus spinosa, 

Tilia cordata, Mill. Без підліску та 

чагарникового ярусу. 

20-30 м. 

3 ряди 

з значним транспортним 

завантаженням 

Примітка: 

*лісосмуга 1 та лісосмуга 

3 – монофлорна однорядова; 

**лісосмуга 2 та лісосмуга 4 – поліфлорні багаторядові лісосмуги 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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3.3.3 Характеристика лісосмуг вздовж залізничних колій 

Лісосмуги вздовж залізничних колій характеризуються невеликою шириною, 

більшість з яких мають 3-4 ряди насаджень та ширину 20 м, зрідка – до 30 м. В ході 

досліджень виділено три групи лісосмуг: мішані лісосмуги вздовж колій, що 

межують з агроценозом (лісосмуга 1); мішані  лісосмуги вздовж колій, що межують 

з водними об’єктами (лісосмуга 2); міщані лісосмуги вздовж колій, що межують з 

населеними пунктами та антропогенними спорудами (лісосмуга 3) (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Характеристика лісосмуг вздовж залізничних колій 

 
№ 

з\п 

Тип лісосмуги 

 

Флористичний склад 

 

Ширина 

лісосмуги 

(кількість 

рядів) 

Підлісок та 

чагарниковий ярус 

1. Мішана лісосмуга вздовж колій, 

що (межують з агроценозом 

(лісосмуга1). 

Populus albaL. Acer 

platanoides, Acer tataricum L., 

Fraxinus excelsior L Prunus 

spinosa, ., Sambucus nigra L., 

Rosa canina L. 

до 2 м 

1 ряд 

З добре вираженим 

підліском та 

чагарниковим ярусом. 

2.  Мішана лісосмуга вздовж колій, 

що межують з водними 

об’єктами (лісосмуга 2 ). 

Acer platanoides, Acer 

tataricum L., Prunus spinosa, 

Fraxinus excelsior L, Sambucus 

nigra L., Rosa canina L.  

20-30 м  

3 ряди 

З добре вираженим 

підліском та 

чагарниковиймярусом. 

3.  Мішана лісосмуга вздовж колій, 

що межують з населеними 

пунктами та антропогенними 

спорудами (лісосмуга 3) 

Acer platanoides, Acer 

tataricum L., Prunus spinosa, 

Fraxinus excelsior L., 

Sambucus nigra L., Rosa canina 

L. 

до 2 м 

1 ряд 

Зі слабовираженим 

підліском 

 

Таким чином, район досліджень розташований в межах Придніпровської 

низовини та Полтавської рівнини. Лісосмуги різного типу об’єднали у три великі 

групи. Полезахисні, в межах якої виділили: кленово-ясенові продувні лісосмуги, 

мішані продувні лісосмуги, мішані ажурні, мішані щільні лісосмуги, робінієві 

продувні лісосмуги та кленово-липові ажурні лісосмуги. Лісосмуги вздовж 

автошляхів, в межах яких виділили: тополеві продувні лісосмуги (лісосмуга 1), 

мішані ажурні  лісосмуги (лісосмуга 2 ), кленові продувні  лісосмуги (лісосмуга 3), 

мішані ажурні  лісосмуги (лісосмуга 4). Лісосмуги, що межують з залізничними 

коліями, в межах яких виділили: мішані лісосмуги вздовж колій, що (межують з 

агроценозом (лісосмуга 1), мішані лісосмуги вздовж колій, що межують з водними 

об’єктами (лісосмуга 2 ), мішані лісосмуги вздовж колій, що межують з населеними 

пунктами та антропогенними спорудами (лісосмуга 3). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ОРНІТОКОМПЛЕКСІВ ЛІСОСМУГ 

РІЗНОГО ТИПУ 

4.1. Загальна характеристика орнітокомплексів лісосмуг різного типу 

Орнітокомплекс лісосмуг різних типів предсталений 68 видами птахів. 

Представники 12 рядів (Ciconiiformes, Anseriformes, Falconiformes, Galliformes, 

Columbiformes, Cuculiformes, Strigiformes, Apodiformes, Passeriformes, Upupiformes, 

Piciformes, Gruiformes). Переважають представники ряду Passeriformes. Спільними 

для орнітокомплексів різних типів лісосмуг є 32 вид птахів (Додаток А). 

Проаналізовано природоохоронний статус видів: 4 види занесені до Червоної книги 

України [193] (Milvus migrans Boddaert,1783, Casarca ferruginea Pallas, 1764, Circus 

pygargus Linnaeus, 1758, Columba oenas Linnaeus, 1758); 7 – до Червоної книги 

Харківської області [150]. Бернською конвенцією додаток (II) та додаток (ІІІ) 

охороняється 58 видів. Під  охороною Боннської конвенції додаток (II та ІІІ) 

знаходиться  – 20 видів, Вашингтонської конвенції (В) – 4 види. Директива ЄС про 

охорону диких птахів охоплює 5 видів птахів. Варто зазначити, що види одночасно 

мають декілька охоронних статусів. 9 видів птахів не мають природоохоронного 

статусу (Рис. 4.1). 

 

 

Рис. 4.1. Аналіз природоохоронного статусу птахів лісосмуг різного типу 
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Проведено аналіз географо-генетичної структури  (тип фауни) орнітофауни 

лісосмуг за класифікацією Б.К. Штегмана [199] та В.П. Беліка [15]. У районі 

дослідження домінують представники європейського типу фауни, а саме Parus major 

Linnaeus, 1758, Parus caeruleus Linnaeus, 1758, Emberiza calandra Linnaeus, 1758, 

Luscinia luscinia Linnaeus, 1758 та інші. Значна кількість видів належить до тропічної 

групи, що представлена: Fulica atra Linnaeus, 1758, Cuculus canorus Linnaeus, 1758, 

Milvus migrans Boddaert, 1783 та інші. Бореальна група представлена: Anas 

platyrhynchos Linnaeus, 1758, Motacilla alba Linnaeus, 1758, Motacilla flava Linnaeus, 

1758 (Белик, 2000). Лісостеповий фауністичний комплекс представлений: Corvus 

cornix Linnaeus, 1758, Lanius minor L., Lanius collurio Linnaeus, 1758 Давньо-

лісостепной комплекс: Buteo buteo Linnaeus, 1758 До неморального фауністичного 

комплексу належать: Parus major L., Parus caeruleus L., Hippolais icterina Vieillot, 

1817 та давньо-неморальний фауністичний комплекс представлений: Sitta europaea 

Linnaeus, 1758, Garrulus glandarius Linnaeus, 1758, Dendrocopos major L. та інші. До 

Пустельно-гірського фауністичного комплексу належать: Chloris chloris Linnaeus, 

1758, Passer montanus Linnaeus, 1758, Passer domesticus Linnaeus, 1758 та інші. 

Альвіофільна еколого-фауністична група представлена: Remiz pendulinus Linnaeus, 

1758, Saxicola rubetra Linnaeus, 1758. Варто зазначити, що деякі види птахів 

одночасно належать до декількох типів фауни за різними класифікаціями (Рис 4.2; 

табл. 4.1, 4.2, 4.3).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vieillot
https://ru.wikipedia.org/wiki/1817
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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Рис. 4.2. Аналіз географо-генетичної структури орнітофауни лісосмуг різного 

типу [16] 

Орнітокомплекс полезахисних лісосмуг у гніздовий період представлений 44 

видами птахів, які належать до 10 рядів: Falconiformes, Galliformes, Columbiformes, 

Cuculiformes, Upupiformes, Piciformes, Passeriformes, Ciconiiformes, Apodiformes, 

Strigiformes (рис.4.3; табл. 4.1). Кількість видів менша порівняно з лісосмугами на 

території Лівобережного лісостепу, де на гніздуванні зареєстровано 51 видів птахів. 

Це представники таких рядів: Соколоподібні – 4 види (8% від загальної кількості 

видів), Куроподібні – 1 вид (2%), Голубоподібні – 2 види (4%), Зозулеподібні – 1 

вид (2%), Совоподібні – 1 вид (2%), Одудоподібні – 1 вид (2%), Дятлоподібні – 5 

видів (10%), Горобцеподібні – 36 видів (71%) [89].  
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Рис. 4.3. Таксономічна характеристика орнітокомплексу полезахисних лісосмуг 

 Таблиця 4.1   

Видовий склад та екологічна характеристика птахів полезахисних лісосмуг  

№ Назва виду 
Характер 

перебування 

Екологічна 

група 

Відносна 

чисельність 

(за  

В. Беликом) 

Тип 

гніздування 

Географо-генетична 

структура  

(тип фауни) 

Штегман, 1938; 

Белік, 2000  

1 
Ciconia ciconia 

 Linnaeus, 1758 
перебуває лімніофіл C Ас 

Європейский тип,  

Лісостеповий 

фауністичний 

комплекс 

2 
Milvus migrans 

Boddaert, 1783  
перебуває дендрофіл Р Кр Тропічна група видів 

3 Buteo buteo L. перебуває дендрофіл РРР Кр 
Давньо-лісостепной 

комплекс 

4 

Phasianus 

colchicus Linnaeus, 

1758 

гніздовий кампофіл С Н Тропічна група 

5 
Columba palumbus

 Linnaeus, 1758 
гніздовий дендрофіл С Кр 

 

Європейський тип, 

Лісостеповий 

фауністичний 

комплекс 

6 

Streptopelia 

decaocto 

Frivaldszky, 1838  

гніздовий дендрофіл С Кр 

Лісостеповий 

фауністичний 

комплекс 

7 
Streptopelia turtur 

Linnaeus, 1758 
гніздовий Дендрофіл С Кр 

Європейський тип, 

Лісостеповий 

фауністичний 

комплекс  

2 1 3

31

1 1 1 2 1 1
к

іл
ь

к
іс

т
ь

 в
и

д
ів

Назва ряду

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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8 
Cuculus canorus 

Linnaeus, 1758  
гніздовий дендрофіл СС Кр Тропічна група видів 

9 
Asio otus Linnaeus, 

1758 
осілий дендрофіл С Кр 

Давньо-лісостеповий 

комплекс 

10 
Apus apus 

Linnaeus, 1758 
гніздовий дендрофіл СС Кр 

Пістельно-гірський 

фауністичний 

комплекс 

11 
Upupa epops 

 Linnaeus, 1758 
гніздовий дендрофіл С Кр Тропічна група видів 

12 
Jynx torquilla L. 

Linnaeus, 1758 
гніздовий дендрофіл СС Кр 

Давньо -неморальний 

комплекс 

13 
Dendrocopos major 

Linnaeus, 1758   
осілий дендрофіл СС Д 

Давньо -неморальний 

комплекс 

14 
Hirundo rustica 

Linnaeus, 1758 
перебуває склерофіл СС Ас 

Пустельно-гірський 

комплекс 

15 Motacilla alba L. гніздовий кампофіл ССС Н Бореальна група 

16 
Lanius collurio 

Linnaeus, 1758  
гніздовий дендрофіл ССС Кр 

Лісостеповий 

фауністичний 

комплекс 

17 
Lanius minor L. 

Gmelin, 1788 
гніздовий дендрофіл С Кр 

Китайський тип, 

лісостеповий 

фауністичний 

комплекс 

18 
Sturnus vulgaris 

Linnaeus, 1758 
гніздовий дендрофіл С Кр 

Пустельно-гірський 

комплекс 

19 
Garrulus 

glandarius L.   
осілий дендрофіл СС Кр 

Давньо-неморальний 

фауністичний 

комплекс 

20 
Pica pica Linnaeus, 

1758 
осілий дендрофіл ССС Кр 

Давньо-лісостеповий 

фауністичний 

комплекс 

21 
Corvus cornix 

Linnaeus, 1758 
осілий дендрофіл ССС Кр 

Лісостеповий 

фауністичний 

комплекс 

22 
Hippolais icterina 

Vieillot, 1817 
мож. гніздовий дендрофіл РРР Пр-ч 

Неморальний 

фауністичний 

комплекс 

23 
Ficedula albicollis 

Temminck, 1815 
гніздовий дендрофіл ССС Д 

Європейський тип, 

Неморальний 

фауністичний 

комплекс 

24 
Ficedula parva 

Bechstein, 1794 
гніздовий дендрофіл СС Д 

Сибірський тип, 

Бореальна група 

25 
Saxicola rubetra 

 Linnaeus, 1758 
гніздовий кампофіл С Н 

Альвіофільна 

еколого-фауністична 

група 

26 Erithacus rubecula гніздовий дендрофіл С Кр Європейський тип, 

Продовження таблиці 4.1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1788
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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Linnaeus, 1758 Неморальний 

фауністичний 

комплекс 

27 
Luscinia luscinia 

Linnaeus, 1758 
гніздовий дендрофіл ССС Н 

Європейський тип, 

Неморальний 

фауністичний 

комплекс 

28 
Turdus merula  

Linnaeus, 1758 
гніздовий дендрофіл СС Кр 

Європейський тип, 

Неморальний 

фауністичний 

комплекс 

29 
Turdus philomelos 

Brehm. 
гніздовий дендрофіл ССС Кр 

Європейський тип, 

Неморальний 

фауністичний 

комплекс 

30 
Emberiza calandra 

Linnaeus, 1758 
гніздовий дендрофіл СС Н 

Європейський 

комплекс, Пустельно-

степовий 

фауністичний 

комплекс 

31 
Sitta europaea 

Linnaeus, 1758 
осілий дендрофіл СС Д 

Давньо -неморальний 

фауністичний 

комплекс 

32 
Passer domesticus 

L. 
осілий дендрофіл СС Ас 

Пустельно-гірський 

фауністичний 

комплекс 

33 Passer montanus L. осілий дендрофіл ССС Ас 

Пустельно-гірський 

фауністичний 

комплекс 

34 
Fringilla coelebs 

Linnaeus, 1758 
гніздовий дендрофіл ССС Кр 

Європейський тип,  

Неморальний 

фауністичний 

комплекс 

35 
Chloris chloris 

Linnaeus, 1758 
гніздовий дендрофіл ССС Кр 

Лісостеповий 

фауністичний 

комплекс 

36 
Carduelis carduelis 

Linnaeus, 1758 
гніздовий дендрофіл ССС Кр 

Європейський тип, 

лісостеповий 

фауністичний 

комплекс 

37 
Turdus pilaris 

Linnaeus, 1758 
гніздовий дендрофіл Р Кр 

Європейський тип, 

бореальна група 

38 
Sylvia nisoria 

Bechstein, 1795 
мож. гніздовий дендрофіл РРР Кр 

Європейський тип, 

Субсредиземноморсь

кий фауністичний 

комплекс 

39 Emberiza citrinella гніздовий кампофіл СС Н Лісостеповий 

Продовження таблиці 4.1  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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Linnaeus, 1758 фауністичний 

комплекс 

40 
Anthus campestris 

Linnaeus, 1758 
гніздовий дендрофіл С Кр 

Пустельно-степовий 

фауністичний  

комплекс 

41 
Oriolus oriolus 

Linnaeus, 1758 
гніздовий дендрофіл СС Кр 

Європейський тип, 

неморальний 

фауністичний 

комплекс 

42 
Sylvia atricapill 

a Linnaeus, 1758 
гніздовий дендрофіл С Кр 

Європейський тип, 

Неморальний 

фауністичний 

комплекс 

43 Parus major L. осілий дендрофіл ССС Д 

Європейський тип, 

неморальний 

фауністичний 

комплекс 

44 
Parus caeruleus 

Linnaeus, 1758 
гніздовий дендрофіл С Д 

Європейський тип, 

неморальний 

фауністичний 

комплекс 

* Кр- крона дерева, Н – наземногнізні, Д- дуплогнізні птахи, Пр-ч – будують гнізда у 

придземно-чагарниковому ярусі, Ас – будують гнізда на антропогенних спорудах 

Аналізуючи характер перебування видів на території дослідження можна 

стверджувати, що 29 видів (65,9 %) гніздові, 2 види (4,5%) можливо гніздяться на 

даній території, 9 видів (20,5%) осілих та 4 види (9,1%) перебувають під час 

добування корму (Рис.4.4). 

 

Рис. 4.4. Аналіз видового різноманіття птахів полезахисних лісосмуг за 

характером перебування   
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Визначено тип гніздування зареєстрованих видів: кроневі – 27 видів (61,4%), 

де переважають зяблик (Fringilla coelebs L.), зеленяк (Chloris chloris L.); 

наземногнізні – 6 видів (13,6 %): вівсянка звичайна (Emberiza citrinella L.), просянка 

(Emberiza calandra L.), соловейко східний (Luscinia luscinia L.), фазан (Phasianus 

colchicus L.); дуплогнізні – 6 видів (13,6%): повзик (Sitta europaea L.), синиця велика 

(Parus major L.), синиця блакитна (Parus caeruleus), мухоловка білошийка (Ficedula 

albicollis Temm.); приземно-чагарникові – 1 вид (2,3 %) берестянка звичайна 

(Hippolais icterina L.); антропогенні спорудження – 4 види ( 9,1%) (горобець 

польовий Passer montanus L.), горобець хатній (Passer domesticus L.), ластівка 

сільська (Hirundo rustica L.), лелека білий (Ciconia ciconia L.). 

Розподіл птахів за екологічними групами: дендрофіли – 38 видів (86,3%), а 

саме зяблик (Fringilla coelebs L.), зеленяк (Chloris chloris L.), одуд (Upupa epops L.), 

вивільга (Oriolus oriolus L. ) та інші; кампофіли – 4 види ( 9,1%) вівсянка звичайна 

(Emberiza citrinella L.), трав’янка лучна (Saxicola rubetra L. ), фазан (Phasianus 

colchicus L.), 1 вид (2,3 %) - склерофіл – ластівка сільська (Hirundo rustica L.)  та 1 

вид (2,3%) лімніофіл (Ciconia ciconia L.) [131] (Рис.4.5).  

 

 

Рис.4.5. Екологічні групи птахів полезахисних лісосмуг (В. Белік, 2000) 

Визначено відносну чисельність зареєстрованих видів за запронованою 

класифікацією В.П.Беліка: найбільш чисельними є зяблик (Fringilla coelebs L.), 

зеленяк (Chloris chloris L.), щиглик (Carduelis carduelis L.), співочий дрізд (Turdus 
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philomelos Brehm.), сорокопуд терновий (Lanius collurio L.), соловейко східний 

(Luscinia luscinia L), сорока (Pica pica L.), ворона сіра (Corvus cornix L.). Рідкісними 

видами є берестянка звичайна (Hippolais icterina L.), канюк звичайний (Buteo buteo 

L.), кропив’янка рябогруда (Sylvia nisoria L.) [16]. 

Орнітокомплекс лісосмуг вздовж залізничних колій представлений 59 видами 

птахів, які належать до 12 рядів. Переважають представники ряду Горобцеподібні 

(табл.4.2; рис.4.6). 

 

 

Рис. 4.6. Таксономічний аналіз орнітокомплексу лісосмуг, що межують з 

залізничними коліями 

Таблиця 4.2 

Видовий склад та екологічні особливості птахів залізничних лісосмуг 

 

№ 

з\п 
  Назва виду 

Характер 

перебування 

Екологічна  

група 

Тип 

гніздування 

Географо-генетична структура 

(тип фауни) 

Штегман, 1938; 

Белік, 2000 

1 

Ixobrychus minutus  

Linnaeus,1766 

 

 

Перебуває 

 

лімнеофіл 

 

Острівці на 

водоймах 

 

 

Європейский тип, 

Тропічна група 

2 
Nycticorax nycticorax 

Linnaeus, 1758 
перебуває лімнеофіл Пр-ч Тропічна група  

3 
Egretta alba Linnaeus, 

1758 
перебуває лімнеофіл Н Тропічна група 

4 
Egretta garzetta 

Linnaeus, 1766 
перебуває лімніофіл 

Н, поблизу 

водойм 

Тропічна група 

5 Ardea cinerea перебуває лімніофіл Кр інколи Н Тропічна група 

7

2 3

1

4

1 1 1

3
5

1 2 1

к
іл

ь
к

іс
т

ь
 в

и
д

ів

назва ряду
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Linnaeus, 1758 

6 
Ardea purpurea 

Linnaeus, 1766  
перебуває лімніофіл 

Н, поблизу 

водойм 
Тропічна група 

7 Ciconia ciconia L. перебуває лімніофіл Ас 

Європейский тип, 

Лісостеповий фауністичний 

комплекс 

8 
Casarca ferruginea 

Pallas  
перебуває лімніофіл Пр-ч 

Лиманська еколого 

фауністична група 

9 Anas platyrhynchos L.  перебуває лімніофіл 
Н,поблизу 

водойм 
Бореальна група 

10 Milvus migrans Bod. перебуває дендрофіл Кр Тропічна група видів 

11 
Accipiter gentilis  

Linnaeus, 1758 
перебуває дендрофіл Кр 

Давньо-неморальний 

комплекс 

12 Buteo buteo L. перебуває дендрофіл Кр Давньо-лісостепной комплекс 

13 
Phasianus colchicus 

L.  
перебуває кампофіл Н 

Неморальний фауністичний 

комплекс 

14 
Fulica atra Linnaeus, 

1758 
перебуває лімніофіл 

На воді, з 

заростях 
Тропічна група  

15 
Columba oenas L.  

 
перебуває дендрофіл Ас 

Лісостеповий фауністичний 

комлекс 

16 Columba palumbus L.  гніздовий дендрофіл Кр 

Європейський тип, 

Лісостеповий фауністичний 

комплекс 

17 
Streptopelia decaocto 

Frivaldszky 
гніздовий дендрофіл Кр 

Лісостеповий фауністичний 

комплекс 

18 Streptopelia turtur L. гніздовий дендрофіл Кр 

Європейський тип фауни, 

Лісостеповий фауністичний 

комплекс 

19 Cuculus canorus L. гніздовий дендрофіл Кр Тропічна група видів 

20 Asio otus L. осілий дендрофіл Кр Давньо-лісостеповй комплекс 

21 Apus apus L. гніздовий дендрофіл Кр 
Європейський тип,  

Пустельно-гірський комплекс 

22 Upupa epops L. гніздовий дендрофіл Кр Тропічна група видів 

23 Jynx torquilla L. гніздовий дендрофіл Кр 
Давньо-неморальний 

комплекс 

24 Dendrocopos major L.  осілий дендрофіл Д 
Давньо-неморальний 

комплекс 

25 
Riparia riparia 

Linnaeus, 1758 
перебуває склерофіл Н Пустельно-гірський комплекс 

26 
Hirundo rustica 

Linnaeus, 1758 
перебуває склерофіл Ас Пустельно-гірський комплекс 

27 Galerida cristata L.  передуває кампофіл Н Пустельно-гірський комплекс 

28 Anthus campestris L.  перебуває кампафіл Н Пустельно-степовий комлекс 

29 Motacilla flava L.  гніздовий кампофіл Н Бореальна група 

30 Motacilla alba L. гніздовий кампофіл Н Бореальна група 

31 Lanius collurio L.  гніздовий дендрофіл Кр 
Лісостеповий фауністичний 

комплекс 

32 Lanius minor L.  гніздовий дендрофіл Кр 
Китайський тип, лісостеповий 

фауністичний комплекс 

33 Oriolus oriolus L. гніздовий дендрофіл Кр 

Європейский тип, 

Неморальний фауністичний 

комплекс 

34 Sturnus vulgaris L. гніздовий дендрофіл Кр\Д Пустельно-гірський комплекс  

35 
Garrulus glandarius 

L. 
осіло-кочовий дендрофіл  Кр 

Давньо-неморальний 

фауністичний комплекс 

36 Pica pica L.  осіло-кочовий дендрофіл Кр 
Давньо-лісостеповий 

фауністичний комплекс 

Продовження таблиці 4.2 
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37 Corvus cornix L. осіло-кочовий дендрофіл Кр 
Лісостеповий фауністичний 

комплекс  

38 Hippolais icterina L.  мож. гніздовий дендрофіл Пр-ч 
Неморальний фауністичний 

комплекс 

39 
Sylvia nisoria 

Bechstein, 1795 
мож. гніздовий дендрофіл Кр 

Європейський тип, 

Субсредиземноморський 

фауністичний комплекс 

40 Sylvia atricapilla L. гніздовий дендрофіл Кр 

Європейський тип,  

Неморальний фауністичний 

комплекс 

41 
Ficedula albicollis 

Temm. 
гніздовий дендрофіл Д 

Європейський тип, 

Неморальний фауністичний 

комплекс 

42 Ficedula parva Pallas гніздовий дендрофіл Д 
Сибірський тип,  

Бореальна група видів 

43 Saxicola rubetra L.  гніздовий кампофіл Н 
Альвіофільна еколого-

фауністична група 

44 
Erithacus rubecula L.  

 
перебуває дендрофіл Кр 

Європейський тип,  

Неморальний фауністичний 

комплекс 

45 Luscinia luscinia L. гніздовий дендрофіл Н 

Європейський тип, 

Неморальний фауністичний 

комплекс 

 

46 Turdus pilaris L. перебуває дендрофіл Кр 

Європейський тип,  

Бореальна група 

 

47 Turdus merula L. гніздовий дендрофіл Кр 

Європейський тип, 

Неморальний фауністичний 

комплекс 

 

48 
Turdus philomelos 

Brehm. 
гніздовий дендрофіл Кр 

Європейський тип, 

Неморальний фауністичний 

комплекс 

49 
Remiz pendulinus 

Linnaeus, 1758 
перебуває дендрофіл Кр 

Альвіофільна еколого-

фауністична група 

50 Parus caeruleus L. гніздовий дендрофіл Д 

Європейський тип, 

неморальний фауністичний 

комплекс 

51 
Parus major L. 

 
осілий дендрофіл Д 

Європейський тип, 

неморальний фауністичний 

комплекс 

52 
Sitta europaea L.  

 
осілий дендрофіл Д 

Давньо-неморальний 

фауністичний комплекс 

53 Passer domesticus L. осілий дендрофіл Ас 
Пустельно-гірський 

фауністичний комплекс 

54 Passer montanus L. осілий дендрофіл Ас 

Пустельно-гірський 

фауністичний комплекс 

 

55 Fringilla coelebs L. гніздовий дендрофіл Кр 

Європейський тип,  

Неморальний фауністичний 

комплекс 

 

56 Chloris chloris L. гніздовий дендрофіл Кр 
Пустельно-гірський 

фауністичний комплекс 

57 
Carduelis carduelis 

Linnaeus, 1758  

 

гніздовий дендрофіл Кр 
Лісостеповий фауністичний 

комплекс 

58 
Emberiza calandra L. 

  
гніздовий дендрофіл Н 

Пустельно-степовий 

фауністичний комплекс 

Продовження таблиці 4.2 
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59 
Emberiza citrinella L. 

  
гніздовий дендрофіл Н 

Лісостеповий фауністичний 

комплекс  

 

*C – звичайний, P – присутній, R – рідкісний , V – дуже рідкісний види 

** Кр- крона дерева, Н – наземногнізні, Д- дуплогнізні птахи, Пр-ч – будують гнізда 

у придземно-чагарниковому ярусі, Ас – будують гнізда на антропогенних спорудах 

 

Аналіз характеру перебування видів на досліджуваній території: 26 видів 

(44,1%) птахів – гніздові, 22 види (37,3%) – перебувають на досліджуваній території 

з метою живлення, 6 види (10,2%) мають статус осілих, 3 види (5,1%) – осіло-кочові 

та гніздування 2 видів (3,3%) нами не підтверджено (Рис. 4.7).  

 

Рис. 4. 7. Аналіз видів птахів за екологічним статусом  

 Визначено екологічну групу досліджуваних видів за системою В. Беліка [16], 

де переважають дендрофіли – 41 вид (69,5%), 10 видів (16,9%) – лімніофіли, 6 видів 

(10,2%) птахи - кампофіли та 2 види (3,4%) – склерофіти (Рис. 4.8). 
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Рис. 4.8. Аналіз екологічних груп (В.П. Белік, [16]) 

Визначено тип гніздування досліджуваних видів, дана екологічна 

характеристика виду досить умовна, оскільки багато видів птахів демонструють 

гніздову пластичність, змінюючи місця гніздування. В нашому аналізі враховували 

типові місця гніздування. Нами підтверджені, що найбільш часто зустрічаються. В 

кроні дерева гніздиться – 29 (49,2%) видів птахів, наземногнізних видів – 14 (23,7%), 

типово дуплогнізних птахів – 6 (10,2%) видів, 5 (8,4 %) видів використовують для 

гніздування антропогенні споруди, 3  (5,1%) види птахів будують гнізда в приземно-

чагарниковму ярусі та 2 (3,4%) види птахів гніздяться на острівках з водної 

рослинності та на воді (Рис.4.9). 

 
Рис. 4.9. Особливості розташування гнізд птахів лісосмуг 
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Чисельність птахів проаналізована за п’ятибальною шкалою [8]. «Дуже 

рідкісні» - 1-6 особин або 0,01 %–0,07 % від загальної кількості; «Рідкісні» – 7-36 

особин (0,08 %–0,45 %); «Присутні» – 37-213 особин (0,46 %–2,80 %); «Звичайні» - 

214-1275 особин (2,81 %–16,73 %); «Чисельні» – понад 1276 особин (16,74 %–100 

%). 38 видів мають статус - звичайний (С), присутній (Р) - 14 видів птахів. До 

рідкісних (R) належать 4 види птахів. Дуже рідкісний (V) статус характерний для 3 

видів птахів.  

В орнітокомплексі лісосмуг вздовж автошляхів виявлено 44 види, 

представників 9 рядів, де переважали птахи ряду Горобцеподібні (рис. 4.10; 

табл.4.3).  

 

Рис. 4.10. Таксономічна характеристика орнітокомплексу лісосмуг, що межують з 

автошляхами 

Таблиця 4.3 

Видовий склад та екологічні особливості птахів лісосмуг вздовж автошляхів 

4 1 1

32

1 1 1 2 1

к
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к
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ть
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и
д

ів

Назва ряду

№ Назва виду 
Характер 

перебування 

Екологічна 

група 

Тип  

гніздування 

Географо-генетична 

структура  

(тип фауни) 

Штегман, 1938; 

Белік, 2000 

1. 1 Milvus migrans Bod. перебуває Д Кр Тропічна група видів 

2. 2 
Accipiter gentilis Linnaeus, 

1758 
перебуває Д Кр 

Давньо-неморальний 

фауністичний комплекс 

3. 3 
Circus pygargus  Linnaeus, 

1758 
перебуває Д Кр 

Аллювіофільна еколого -

фауністична групировка 

4. 4 Buteo buteo L. гніздовий Д Кр 
Давньо-лісостепной 

комплекс 

5. 5 Phasianus colchicus L. гніздовий К Н Тропічна група 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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6. 6 Streptopelia turtur L. перебуває Д Кр 

Європейській тип,  

Лісостеповий 

фауністичний комплекс 

7. 7 Asio otus L. осіло-кочовий Д Кр 
Древно лісостеповий 

комплекс 

8. 8 
Merops apiaster Linnaeus, 

1758 
перебуває С Н 

Средиземноморський 

тип фауни, Пустельно-

гірський фауністичний 

комплекс 

9. 9 Apus apus L. гніздовий Д Кр 
Пустельно-гірський 

комплекс 

10. 10 Upupa epops L. гніздовий С Кр Тропічна група видів 

11. 11 Jynx torquilla L. перебуває Д Кр 
Давньо-неморальний 

комплекс 

12. 12 Dendrocopos major L. 
осіло-кочовий 

Д Д 
Давньо-неморальний 

комплекс 

13. 13 Galerida cristata L.  
перебуває 

К Н 
Пустельно-степовий 

фауністичний комплекс 

14. 14 
Alauda arvensis   Linnaeus, 

1758 

перебуває 
К  Н 

Пустельно-степовий 

фауністичний комплекс 

15. 15 Anthus campestris L.  
перебуває  

К  Н 
Пустельно-степовий 

фауністичний комплекс 

16. 16 Motacilla flava перебуває К Н Бореальна група 

17. 17 Motacilla alba L. гніздовий К Н Бореальна група 

18. 18 Lanius collurio L. гніздовий К Кр 
Лісостеповий 

фауністичний комплекс 

19. 19 Oriolus oriolus L. гніздовий Д Кр 
Неморальний 

фауністичний комплекс 

20. 20 Sturnus vulgaris L. 
гніздовий 

зимуючий 
Д Кр 

Пустельно-гірський 

комплекс 

21. 21 Garrulus glandarius L. 
осіло-кочовий 

Д Кр 
Давньо-неморальний 

фауністичний комплекс 

22. 22 Pica pica L. 
осіло-кочовий 

Д Кр 
Древно-лісостеповий 

фауністичний комплекс 

23. 23 Corvus cornix L. 
осіло-кочовий 

Д Кр 
Лісостеповий 

фаунистичний комплекс 

24. 24 
Coloeus monedula  Linnaeus, 

1758 

гніздовий 
С Ас 

Пустельно-гірський 

фауністичний комплекс 

25. 25 
Corvus frugilegus  Linnaeus, 

1758 

гніздовий 
Д Кр 

Давньо-лісостеповий 

фауністичний комплекс 

26. 26 Corvus corax  L. гніздовий Д Кр Бореальна група видів 

27. 27 
Sylvia nisoria 

  Bechstein, 1795 
гніздовий Д Кр 

Європейський тип, 

субсредиземноморський 

фауністичний комплекс 

28. 28 Sylvia atricapilla L. гніздовий Д Кр 
Неморальний 

фауністичний комплекс 

29. 29 Sylvia communis Latham гніздовий Д Пр-ч 
Субсредіземноморський 

фауністичний комплекс 

30. 30 Ficedula albicollis Temm. гніздовий Д Д 

Європейський тип,  

Неморальний 

фауністичний комплекс 

31. 31 Phoenicurus phoenicurus  L.  осіло-кочовий Д Д 
Неморальний 

фауністичний комплекс 

32. 32 Turdus pilaris L. гніздовий Д Кр 
Європейський тип,   

Бореальна група 

33. 33 Turdus merula L. гніздовий Д Кр 

Європейський тип, 

неморальний 

фауністичний комплекс 

34. 34 Turdus philomelos Brehm. гніздовий Д Кр 

Європейський тип,  

Неморальний 

фауністичний комплекс 

Продовження таблиці 4.3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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Примітка: ** Кр- крона дерева, Н – наземногнізні, Д- дуплогнізні птахи, Пр-ч – 

будують гнізда у придземно-чагарниковому ярусі, Ас – будують гнізда на 

антропогенних спорудах 

 

Проведено екологічний аналіз орнітокомплексів лісосмуг вздовж автошляхів. 

Визначено характер перебування видів: 21 вид (47,7%) гніздиться на території 

дослідження, 13 видів (29,6%) – перебувають, 10 видів (22,7%) осіло-кочові та 1 вид 

зимує (окрім того, що є гніздовим).  

Визначено тип гніздування у досліджених видів. У кроні дерева гніздиться – 

24 (54,6%) видів птахів, наземногнізних видів – 9 (20,5%), типово дуплогнізних 

птахів – 6 (13,6%) видів, 3 (6,8 %) види використовують для гніздування 

антропогенні споруди, 2 (4,5%) види птахів будують гнізда в приземно-

чагарниковму ярусі. 

Визначено екологічну групу 32 види птахів ( 72,7%) – дендрофіли, 9 видів 

(20,5 %) – кампофіли, 3 види (6,8%)– склерофіти (табл.4.3, рис.4.11).  

35. 35 Cyanistes caeruleus  L.  перебуває Д Д 

Європейський тип, 

неморальний 

фауністичний комплекс 

36. 36 Parus major L. осіло-кочовий Д Д 

Європейський тип, 

неморальний 

фауністичний комплекс 

37. 37 Sitta europaea L. осіло-кочовий Д Д 
Древно-неморальний 

фауністичний комплекс 

38. 38 Passer domesticus L. 
осіло-кочовий 

Д Ас 
Пустельно-гірський 

фауністичний комплекс 

39. 39 Passer montanus L. 
осіло-кочовий 

Д Ас 
Пустельно-гірський 

фауністичний комплекс 

40. 40 Fringilla coelebs L. гніздовий Д Кр 

Європейський тип 

Неморальний 

фауністичний комплекс 

41. 41 Chloris chloris L. гніздовий Д Кр 
Лісостеповий 

фауністисний комплекс 

42. 42 Acanthis cannabina L.  передуває К Пр-ч 

Європейський тип, 

Лісостеповий 

фауністичний комплекс 

43. 43 Emberiza calandra L. перебуває Д Н 

Пустельно-степовий 

фауністичний комплекс 

 

44. 44 Emberiza citrinella L. гніздовий К Н 
  Лісостеповий 

фауністичний комплекс 

Закінчення таблиці 4.3 
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Рис. 4.11. Аналіз екологічних груп (В.П. Белік, [16]) 

 

Висновки розділу 4: 

Орнітокомплекс лісосмуг різних типів представлений 68 видами, 12 рядів, де 

переважають птахи ряду Passeriformes. В орнітокомплексах полезахисних лісосмуг 

та лісосмуг вздовж автошляхів виявлено по 44 види птахів. Орнітокомплекс 

лісосмуг вздовж залізничних колій – 59 видів. 

Досліджені птахи лісосмуг мають природоохоронне значення: 4 види занесено 

до Червоної книги України; 7 видів – Червоної книги Харківської області; 58 видів – 

Бернської конвенції (додатки II-ІІІ); 21 вид – Боннської конвенції (додатки II – ІІІ) та 

4 види – до Вашингтонської конвенції.  

На формування орнітокомплексів впливають такі фактори: флористичний та 

віковий склад лісосмуг; загущеність та ширина лісосмуг, об’єкти з якими межує 

лісосмуга, інтенсивність антропогенного навантаження.  

 

Список наукових публікацій за тематикою розділу: 

1. Пісоцька В. В. «Порівняльний аналіз видового складу орнітофауни лісосмуг 

транспортних систем Харківської області. Актуальні проблеми дослідження 

довкілля. Збірник наукових праць» (за матеріалами ІХ Міжнародної наукової 

конференції). Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. 

(Суми, 25-27 травня 2021). Суми, 2021. С. 96. 
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РОЗДІЛ  5. ОСОБЛИВОСТІ  ОРНІТОФАУНИ  ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОСМУГ 

5.1. Аналіз сезонних аспектів орнітофауни полезахисних лісосмуг  

Сезонність важливий фактор формування орнітокомплексів. З кожним сезоном 

року у птахів змінюється етапи життєдіяльності: міграція, репродуктивний період, 

кочівлі [51,175]. Сезонність також впливає на видовий та кількісний склад птахів в 

орнітокомплексі. У ході проведених досліджень у різні сезони року (весняний, 

літній, осінній та зимовий) сумарно зареєстровано 54 види птахів [132], які належать 

до 11 рядів: Ciconiiformes, Passeriformes, Columbiformes, Anseriformes, Piciformes, 

Cuculiformes, Galliformes, Strigiformes, Falconiformes, Apodiformes, Upupiformes 

(табл.5.1). За даними В.А. Кошелева та Т.І. Матрухан [82], орнітокомплекс 

полезахисних лісосмуг Півдня Запорізької області представлений 37 видами птахів. 

Серед гніздових птахів найбільш чисельними є куріпка (Perdix p  erdix 

Linnaeus, 1758), садова вівсянка (Emberiza hortulana), горлиця звичайна (Streptopelia 

turtur), сорока (Pica pica), зеленяк (Chloris chloris), щиглик (Carduelis carduelis), 

коноплянка (Carduelis cannabina), сорокопуд чорнолобий (Lanius minor), сорокопуд 

терновий (Lanius collurio), кропив'янка сіра (Sylvia сommunis), соловейко східний 

(Luscinia luscinia) і зозуля звичайна (Cuculus canorus).  

За даними Т.М. Кузьменко [89] в період міграцій та післягніздових кочівель на 

території Полісся  зареєстрували в лісосмугах 32 види птахів. Які належать до 5 

рядів (Соколоподібних, Голубоподібних, Совоподібних, Дятлоподібних, 

Горобцеподібних). В орнітокомплексах спостерігається нерівномірний розподіл 

(особливо         навесні). У весняний та осінній періоди лісосмуги Полісся та 

Лісостепу є важливими міграційними шляхами для багатьох видів птахів. Їх 

населення в цей період характеризується невеликою кількістю видів (32 види) та 

значною нерівномірністю територіального розподілу. Орнітофауна представлена 

переважно денними хижими птахами (яструб великий Accipiter gentilis Linnaeus, 

1758, яструб малий A. nisus Linnaeus, 1758, канюк звичайний Buteo buteo, зимняк 

Buteo lagopus Pontoppidan, 1763, припутнем Columba palumbus та численними 

зграями в’юркових (щигликів, коноплянок, чечіток звичайних тощо) [89].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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Порівнюючи дані з лісосмугами Миколаївської області спираючись на 

дослідження О.З. Петрович [129] птахів у полезахисних лісосмугах різного типу 

протягом гніздового періоду виявлено 57 видів 8-ми рядів. Індекси концентрації 

видового багатства птахів в лісосмугах варіюються від 0,46 до 6,93. Найбільш 

чисельні види: сорокопуд терновий, зяблик, зеленяк та вівсянка садова. 

Орнітокомплекси лісосмуг північнго сходу мають більше видове різноманіття 

порівняно з Поліссям та півднем Запорізької області, але менше порівняно з 

лісосмугами Миколаївської області [129]. 

На території дослідження домінантна роль серед екологічних груп птахів, 

належить дендрофілам, з відсотком чисельності – 81,5%, кампофілам – 11,1%, 

лімніофілам – 5,6% та склерофілам – 1,8%. 

За статусом перебування більшість видів є гніздовими –53,7 %; менше осіло-

кочових – 22,2 % та 16,7% птахів, які перебувають (використовують деревостан 

лісосмуг з метою присади), а також 7,4% зимуючих (табл.5.1). 

Таблиця 5.1 

Видовий склад та сезонні аспекти розміщення птахів полезахисних лісосмуг 

№ Назва виду 
Характер 

перебування 

Еко 

група 

Відносна чисельність птахів 

 у різні сезони (за Беліком, 2000)  

Літній Осінній Зимовий Весняний 

1. Ardea cinerea  L. перебуває Л    С 

2. Ciconia ciconia L. перебуває Л С   С 

3. Anas platyrhynchos L. перебуває Л    С 

4. Milvus migrans  Bod. перебуває Д Р Р Р Р 

5. Buteo buteo L. гніздовий Д Р Р Р Р 

6. Phasianus colchicus L. гніздовий К С   С 

7. Columba palumbus  L. гніздовий Д С   С 

8. Columba oenas L. перебуває Д Р Р Р Р 

9. Streptopelia turtur L. гніздовий Д С   С 

10. Cuculus canorus L. гніздовий Д СС   СС 

11. Asio otus L. осіло-кочовий Д С С С С 

12. Apus apus L. гніздовий Д С   СС 

13. Upupa epops L. гніздовий Д С   С 

14. Jynx torquilla L. гніздовий Д СС   С 

15. Picus canus Gmelin осіло-кочовий Д РР РР РР РР 

16. Dendrocopos major L. осіло-кочовий Д ССС ССС ССС ССС 

17. Dendrocopos minor L. осіло-кочовий Д Р Р Р Р 

18. Hirundo rustica L. перебуває С С   С 

19. Motacilla alba L. гніздовий К ССС   СС 

20. Motacilla flava перебуває К CCC   СС 

21. Lanius collurio L. гніздовий Д ССС   ССС 

22. Lanius minor L.  гніздовий Д С   С 

23. Sturnus vulgaris L. гніздовий Д С  С С 
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Проаналізовано відносну чисельність  видів за класифікацією В.П.Беліка (Белик, 

2000) (Літній сезон): ССС– 13 видів (26% ), СС– 13 видів (26% ), С  – 16 видів (32%), 

Р – 6 видів (12% ), РР– 1 вид (2%), РРР– 1 вид (2% ). 

Відносна чисельність видів за класифікацією В.П.Беліка (Белик, 2000) (Осінній 

сезон): ССС – 4 види (25%), СС – 4 види (25%), С – 2 види (12,5%), Р – 5 видів 

(31,2%), РР – 1 вид (6,3%). 

Відносна чисельність видів за класифікацією В.П.Беліка (Белик, 2000) [16] 

(Зимовий сезон): ССС – 5 види (25%), СС – 2 види (10%), С – 7 види (35%), Р – 5 

видів (25%), РР – 1 вид (5%). 

Відносна чисельність видів за класифікацією В.П.Беліка (Белик, 2000) (Весняний 

сезон): ССС – 9 види (17,4 %), СС – 14 види (26,9%), С – 21 види (40,4%), Р – 6 видів 

(11,5%), РР – 1 вид (1,9%), РРР – 1 вид (1,9%). 

зимуючий 

24. Garrulus glandarius L. осіло-кочовий Д СС СС СС СС 

25. Pica pica L. осіло-кочовий Д СС СС ССС СС 

26. Corvus cornix L. осіло-кочовий Д ССС ССС ССС ССС 

27 Hippolais icterina L. 
можливо 

гніздовий 
Д РРР   РРР 

28. Sylvia nisoria, Bechstein гніздовий Д С   С 

29. Sylvia atricapilla L. гніздовий Д СС   СС 

30. Sylvia communis Latham гніздовий Д СС   СС 

31. Ficedula albicollis Temm. гніздовий Д ССС   ССС 

32. Ficedula parva Pallas гніздовий Д С   С 

33. Saxicola rubetra L. перебуває  К С   С 

34. Erithacus rubecula L. гніздовий Д С   С 

35. Luscinia luscinia L. гніздовий Д ССС   ССС 

36. Turdus merula L. гніздовий Д СС   СС 

37 Turdus philomelos Brehm. гніздовий Д ССС   ССС 

38. Turdus pilaris  зимуючий Д Р  Р Р 

39. Parus major L. осіло-кочовий Д ССС ССС ССС ССС 

40. Cyanistes caeruleus L. гніздовий Д С   С 

41. Passer domesticus L. осіло-кочовий Д ССС ССС С ССС 

42. Passer montanus L. осіло-кочовий Д СС СС С ССС 

43. Sitta europaea L. осіло-кочовий Д СС СС СС СС 

44. Fringilla coelebs L. гніздовий Д ССС   СС 

45. Chloris chloris L. гніздовий Д ССС  С С 

46. Carduelis carduelis L. гніздовий Д ССС   С 

47. Emberiza calandra L. гніздовий Д СС   СС 

48. Emberiza citrinella L. гніздовий К СС С  С 

49. Emberiza hortulana гніздовий К СС   СС 

50. Anthus campestris L. перебуває Д С   С 

51. Oriolus oriolus L. гніздовий Д СС   СС 

52. Pyrrhula pyrrhula L. зимуючий Д   С  

53. Coccothraustes  coccothraustes L. осіло-кочовий Д Р Р С Р 

54. Bombycilla garrulus L. зимуючий Д   ССС  

Продовження таблиці 5.1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Pallas
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Літній сезон. Орнітокомплекс у цей сезон представлений 50 видами (Рис.5.1). 

Домінують Fringilla coelebs L., Sylvia atricapilla L., Parus major L. Щільність 

населення птахів у літній період висока, у порівняні з іншими сезонами й становить 

140,4 особин/10 га, саме в період гніздування, даний показник поступово суттєво 

знижується і до кінця періоду становий 50,8 особин/10 га (у 2016 році). В наступні 

роки показник щільності населення птахів збільшився і становив у 2017 році 150,4 

особин/10 га та 54,8 особин/10 га; у 2018 році даний показник суттєво не змінився і 

становив 148,4 особин/10 га та 52,8 особин/10га. Аналізуючи отримані показники 

щільності населення, необхідно враховувати, що методика обліків птахів у 

гніздовий та післягніздовий період різна. Щільність населення, встановлена 

методом виявлення гніздових територій, за допомогою багатократного 

картографування не може бути повністю зіставлена з даними, отриманими методом 

одноразового картографування окремих особин в післягніздовий період.  

До кінця періоду помітно знижується чисельність птахів, що пов’язано з 

закінченням гніздового періоду, поступовим відльотом птахів на південь, 

погіршення умов для комахоїдних птахів та кочівлі. З початком осіннього періоду 

спостерігається помітне зменшення чисельності та видового складу птахів.  

 

Рис.5.1. Аналіз видового різноманіття птахів у різні сезони року 

 Осінній період. Орнітокомплекс в осінній період представлений – 16 видами 

(Рис.5.1). Домінує Pica pica L., Parus major L., Corvus cornix L. Як зазначено, до 

осіннього періоду чисельність птахів неухильно зменшується і до середини періоду 
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становить 30,5 особин/10 га (у 2016 році), у наступні роки чисельність збільшується 

й у даний період становить 31,0 особин/10 га у 2017 році. Чисельність птахів у 2018 

році становить 31,8 особин/10 га. Спираючись на результати досліджень можна 

стверджувати, що в осінній період найнижчий показник чисельності птахів 

обумовлено масовим відльотом птахів на південь.  

Зимовий період. Видовий склад птахів у зимовий період представлений – 20 

видами (Рис.5.1). Домінує Parus major L., Bombycilla garrulus L., Dendrocopos 

majorL. У зимовий період щільність населення птахів в порівнянні з осіннім 

періодом, дещо підвищується і становить – 41,5 особин/10 га (2016 рік). У 2017 році 

цей показник становив – 39,5 особин/10 га та у 2018 році дещо збільшився – 42,5 

особин/10 га. В даний період чисельність збільшується за рахунок видів, що 

зимують та осіло-кочових видів. Взимку у зв'язку з погіршенням кормових умов на 

відкритих біотопах чисельність птахів в полезахисних лісосмугах знову 

підвищується.  

Весняний період. Орнітокомплекс у весняний період – 52 видами (Рис.5.1). 

Домінує Fringilla coelebs L., Sylvia atricapilla L., Parus major L. У весняний період 

щільність населення птахів підвищується у поєднанні двох основних процесів, які 

відбуваються у населенні птахів навесні, а саме формування гніздового 

орнітокомплексу та весняна міграція, зумовлює високу видову різноманітність. В 

середньому в цей період налічується до 80,3 особин/10 га (2016 рік). У 2017 році цей 

показник становив – 78,5 особин/10 га та у 2018 році дещо збільшився – 83,5 

особин/10 га. Поступово чисельність птахів збільшується.  

 

5.2. Гніздова орнітофауни полезахисних лісосмуг 

До основних екологічних факторів, які впливають на формування 

орнітокомплексів полезахисних лісосмуг можна віднести наступні: по-перше, вікова 

структура насаджень, що має важливу роль. Заселення птахами полезахисних 

лісонасаджень відбувалося поступово, в міру зростання деревостанів і зміни 

ценотичних умов в них – від відкритих місцеперебувань в перші роки існування 

лісосмуг, до клімаксних стадій сформованих біоценозів. Значення видового складу 
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насаджень для птахів оцінювалося виключно лише відносно їх використання 

птахами для будівництва гнізд [1,16]. Зв'язки формуються зазвичай опосередковано: 

через дію порід-едифікаторів лісонасаджень, зокрема на їх захисні властивості і на 

кормову базу птахів [32, 47-49, 63]. Також важливими факторами, які впливають на 

формування орнітокомплексів полезахисних лісосмуг є фітоценотичний склад 

лісосмуг, щільність рослинного покриву і наявність підліску у лісосмузі та вікова 

структура насаджень. Видовий склад рослин лісосмуги має важливе значення для 

місць гніздування та кормової бази птахів. Відповідно до видового складу 

рослинності лісосмуги ми розглянули різні групи полезахисних лісосмуг, а саме: 

кленово-ясенові продувні лісосмуги, мішані продувні лісосмуги, мішані щільні 

лісосмуги, мішані ажурні лісосмуги, робінієві продувні лісосмуги та кленово-липові 

ажурні лісосмуги (табл. 5.2). 

У ході проведених досліджень у гніздовий період, ми зареєстрували 44 види 

птахів, які належать до 8 рядів Falconiformes, Galliformes, Columbiformes, 

Cuculiformes, Upupiformes, Piciformes, Passeriformes, Ciconiiformes. Кількість видів 

менша порівняно з лісосмугами на території Лівобережного лісостепу, де на 

гніздуванні зареєстровано 51 вид птахів [90]. За даними Т.М.Кузьменко [89] на 

Поліссі у полезахисних лісосмугах Лівобережної України  зафіксовано 58 видів 

птахів, що гніздяться. Птахи, також належать до 8 рядів (Горобцеподібні, 

Соколоподібні, Куроподібні, Голубоподібні, Зозулеподібні, Одудоподібні, 

Дятлоподібні,  Совоподібні).  

У полезахисних лісосмугах Північно-Західного Приазов’я, за даними Е.М. 

Аюбової [6-9, 211-212], у гніздовий період орнітофауна налічує 62 види, які 

належать до 11 рядів. Домінують представники ряду Горобцеподібних – 37 видів, 

Лелекоподібних – 4 види, Соколоподібних – 5 видів, Голубоподібних, 

Совоподібних, Дятлоподібних та Куроподібних – по 3 види, Пеліканоподібних, 

Дрімлюгоподібніих, Одудоподібних та Зозулеподібних– по 1 виду.  
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Таблиця 5.2                    

Особливості формування орнітокомплексів лісосмуг різних за фітоценотичним 

складом 

№ Назва 

виду\чисельність 

(особин\км) 

Кленово-

ясенові 

продувні 

лісосмуги 

(Кяпл) 

Мішані 

продувні 

лісосмуги 

(Мпл) 

Мішані 

щільні 

лісосмуги 

(Мщл) 

Мішані 

ажурні 

лісосмуги 

(Мал) 

 

Робінієвих 

продувні 

лісосмуги 

(Гпл) 

Кленово- 

липові 

ажурні 

лісосмуги 

(К-лал) 

1 Ciconia ciconia L. 1.6 1.2 1.5 2 - 2.8 

2 Milvus migrans Bod. - - 2.5 2,7 - - 

3 Buteo buteo L. - 3.6 1.8 1,9 - 2.9 

4 Phasianus colchicus 

L. 

3.5 4.3 4.5 5,4 - - 

5 Columba palumbus L. 3.9 3.8 5.5 6,6 8.8 8.5 

6 Streptopelia decaocto  

Frivaldszky 

6,8 5.7 6.7 7,4 7.8 6.6 

7 Streptopelia turtur L. 6.1 4.2 5.5 7,8 10.4 10.5 

8 Cuculus canorus L. 4.8 3.9 9.5 7,7 - 8.9 

9 Asio otus L. 3.3 2.4 12 3,7 - 5.4 

10 Apus apus L. 16.5 16.9 13.5 16,4 11.7 19.7 

11 Upupa epops L. 4,2 4.9 9.3 6 21.4 7.4 

12 Jynx torquilla L. 10.4 7.4 19.7 9,4 10.6 9 

13 Dendrocopos major L. 17.5 22.8 18.9 20,3 - 16.4 

14 Hirundo rustica L. - 19.6 20.5 16,3 - 16.6 

15 Motacilla alba L. 19.5 21.4 16.5 20,2 17.2 15,6 

16 Lanius collurio L. 15,9 13.6 21.3 16,6 19.6 13.8 

17 Lanius minor L. 3 1.6 7.1 5,4 - 4.8 

18 Sturnus vulgaris L. - - 22.9 21,8 28.5 19.2 

19 Garrulus glandarius 

L. 

21.9 18.6 30.9 23,1 30.6 21.8 

20 Pica pica L. 30.5 34.1 34.9 31,2 28.3 27.4 

21 Corvus cornix L. 29.4 35.4 29.8 35,4 27.1 30.7 

22 Hippolais icterina L. 0.3 0.5 1.2 1 0.7 0.5 

23 Ficedula albicollis 

Temm. 

14.7 20.4 13.7 20,9 8.3 14 

24 Ficedula parva  Pallas  0.7 0.6 3.1 3,9 - 2.8 

25 Saxicola rubetra  L. 13,3 9,9 13,5 14,9 - 9,5 

26 Erithacus rubecula L. 8.2 8,1 13,7 13,5 7,9 9,6 

27 Luscinia luscinia L. 10 6.8 13.2 13,6 8.2 10.1 

28 Turdus merula L. 9.2 10.1 13.1 13,3 6.6 9.9 

29 Turdus philomelos 

Brehm. 

14.7 17.6 23.8 23,6 - 16.2 

30 Emberiza calandra L. 10.6 8.9 11.4 12,3 12.7 8.8 

31 Sitta europaea L. 7 -         31.7 11,1 10.8 9.3 

32 Passer domesticus L. 31.4 44.2 23.7 31,6 21.3 16.5 

33 Passer montanus L. 9.1 21.9 26.1 24 6.5 15.5 

34 Fringilla coelebs L. 17.9 17.6 15.5 26,1 9.1 - 

35 Chloris chloris L. 8.1 7.9 8.4 16,3 - 8.2 

36 Turdus pilaris L. 4.9 8.7 13.1 9,9 - 5.4 

37 Sylvia nisoria L. 8.9 10.2 13.1 13,2 11 9.4 

38 Emberiza citrinella L. 9.8 11.2 9.6 13,1 6.4 10.4 

39 Anthus campestris L. 6.5 10.3 10.7 14,4 - 10.3 

40 Oriolus oriolus L. 3.9 3.6 14.7 11,3 - 7 

41 Sylvia atricapilla L. 9.7 11.3 11.5 15,1 - 10.1 

42 Carduelis carduelis L. 10.4 5.4 10.7 15,3 10.9 12.6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Imre_Frivaldszky
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pallas
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Деревостан обраних модельних лісосмуг формують 25 видів дерев та 15 видів 

кущів; більшість з них мають мішаний видовий склад деревостану і підліску, 

неоднорідну структуру, порослеву генерацію, проміжки, прогалини та вирубки, 

велику кількість всихаючих та дуплистих дерев. 

Орнітофауна кленово-ясенових продувних лісосмуг представлена 39 видами 

птахів. Домінантними та субдомінантами є: Ficedula albicollis Temm., Fringilla 

coelebs L. У мішаних продувних лісосмугах гніздяться 38 видів птахів та перебуває 

під час добування корму 2 види. Мішані щільні та мішані продувні лісосмуги 

населяють 44 види птахів, дана біорізноманітність пов’язана з флористичним 

складом лісосмуги, значною щільністю та добре сформованим підліском у 

порівнянні з іншими лісосмугами.  Орнітофауна робінієвих продувних лісосмуг 

представлена 26 видами птахів, незначне біорізноманіття птахів пов’язане з бідним 

фітоценотичним складом лісосмуги що свідчить про значний вплив на 

біорізноманіття яких фітоценотичного складу лісосмуг. Орнітокомплекс кленово-

липових ажурних лісосмуг представлений 41 видами птахів. 

Аналізуючи чисельність досліджуваних видів спостерігаємо однорідність 

лісосмуг по чисельністі за індексом Пієлоу, який коливається в межах від 0,91 до 

0,96, що свідчить про однорідність лісосмуг різного типу за чисельністю. Найвищий 

показник даного індексу характерний для кленово-липових ажурних лісосмуг і 

становить 0,96, найнижчий показних характерний для мішаних продувних лісосмуг 

– 0,91 (табл. 5.3).  

Таблиця 5.3 

Аналіз індексів видового різноманіття орнітофауни полезахисних лісосмуг 

різного типу 

Ділянка Ентропічні індекси Індекси видового 

різноманіття 

Індекс 

Шеннона 

Індекс  

Пієлоу 

Маргалефа Менхиника 

Мішані продувні лісосмуги 4,86 0,91 6,3 1,81 

Мішані ажурні лісосмуги 5,19 0,95 6,68 1,76 

Кленово-ясенові продувні лісосмуги 4,92 0,93 6,36 1,87 

Мішані щільні лісосмуги 5,19 0,95 6,68 1,76 

Робінієві продувні лісосмуги 4,47 0,95 4,25 1,16 

Кленово-липові ажурні лісосмуги 5,12 0,96 6,61 1,90 

43 Parus major L. 25 29.8 25.9 28,9 17.3 18.3 

44 Parus caeruleus L. - - 8.7 7,6 - 2.1 

Закінчення таблиці 5.2 
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Аналіз ступеня домінування видів у лісосмугах можна стверджувати, що у 

мішаних продувних лісосмугах спостерігається висока частка, у порівняні з іншими 

лісосмугами багаточисельного виду, що підтверджується значенням індексу 

Бергера-Паркера (0,090), що призведе до зниження частки інших видів у біоценозі та 

вираженому домінуванню окремих видів. У робінієвих продувних лісосмугах індекс 

Бергера-Паркера дорівнює 0,085. Це досить високий показник, у порівняні з іншими 

лісосмугами, що свідчить про значне домінування окремих видів та зменшення 

частки в населенні інших птахів. Найнижчий показник у досліджуваних біоценозах 

індексу Бергера-Паркера (0,056), характерний для мішаних щільних лісосмуг, що 

свідчить про однорідність чисельності птахів у лісосмузі і зниження частки видів 

домінантів (табл.5.4). Що загалом говорить про видове багатство птахів та 

сприятливі умови існування у біоценозі. Різноманіття флористичного складу 

лісосмуги, значна щільність, наявність підліску сприяє заселенню значної кількості 

птахів. Аналіз показників індексу Сімпсона, найвище значення якого характерне для 

робінієвих продувних лісосмуг і становить 0,048, свідчить про значну частку в 

населенні окремих видів птахів та виражене домінування. Лісосмуги даного типу є 

сприятливими для обмеженої кількості пристосованих екологічно пластичних видів. 

Бідний флористичний склад лісосмуги, відсутність підліску не сприяють широкому 

заселенню, значною кількістю видів. Найнижчий показник індексу Сімпсона 0,029 

характерний для мішаних щільних та ажурних лісосмуг. Даний показник свідчить 

про зменшення частки в населенні окремих видів. Для лісосмуг даного типу 

характерне значне кількісне різноманіття птахів, дані біоценози сприятливі для 

існування великої кількості видів. Спостерігаємо закономірність, на чисельність 

видів у лісосмугах впливає її тип, а саме особливості флористичного складу (при 

флористичному різноманітті спостерігаємо кількісне орнітологічне різноманіття), 

структура, а саме щільність, кількість рядів та наявність підліску (табл. 5.3). 

Найвищий показник видового багатства характерний для мішаних щільних 

лісосмуг, що доводить показник індексу Маргалефа, який становить 6,68. Високі 

показники даного індексу свідчать про значне видове та кількісне багатство 

орнітофауни, мішаних щільних і ажурних лісосмуг та сприятливі умови 
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життєдіяльності для значної кількості видів. Нижчий індексу Маргалефа 

характерний для робінієвих продувних лісосмуг – 4,25. Індекс Менхиника 

підтверджує встановлені раніше закономірності. Найвищий показник характерний 

для кленово-липових ажурних лісосмуг – 1,90 та найнижчий характерний для 

робінієвих продувних лісосмуг і становить 1,16 (таб. 5.3). За даними індексами 

спостерігаємо закономірність, що на чисельність та видове багатство орнітофауни 

лісосмуг впливає її тип, а саме диференційованість рослинного складу, ширина, 

наявність підліску. Найвищий показник видового та кількісного різноманіття 

спостерігаємо у мішаних щільних, мішаних ажурних, у кленово-липових ажурних та 

мішаних продувних лісосмугах. Найнижчий показники кількісного різноманіття у 

монофлорній робінієвій продувній лісосмузі. 

Таблиця 5.4 

Характеристика індексів домінування орнітофауни полезахисних лісосмуг 

різного типу 

Ділянка Індекси домінування 

Сімпсона Полідомінантності Бергера-Паркера 

Мішані продувні лісосмуги 0,040 25,0 0,090 

Мішані ажурні лісосмуги 0,029 34,5 0,057 

Кленово-ясенові продувні лісосмуги 0,037 27,0 0,070 

Мішані щільні лісосмуги 0,029 34,5 0,056 

Робінієві продувні лісосмуги 0,048 20,8 0,085 

Кленово-липові ажурні лісосмуги 0,030 33,3 0,066 

  

Аналіз показників індексу Жаккара свідчить про подібність між різними типами 

полезахисних лісосмуг. Даний індекс коливається в межах 24% до 100 %. Найбільш 

однорідні між собою мішані продувні лісосмуги, мішані щільні лісосмуги та 

кленово-липові ажурні лісосмуги. Найнижчі показники схожості орнітокомплексів 

за даними індексу Жаккара для робінієвих продувних лісосмуг по відношенню до 

Орнітокомплексів інших лісосмуг. Тож, у робінієвих продувних лісосмугах 

формується особливий орнітокомплекс з незначним видовим різноманіттям, але 

вираженою збільшеною часткою у населенні окремих домінантних видів птахів 

(табл.5.5). 
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Таблиця 5.5  

Якісна спільність угруповань птахів у лісосмугах з різною їх продувністю 

 
Ділянка Мішані 

продувні 

лісосмуги 

(40) 

Мішані 

ажурні 

лісосмуги 

(44) 

Кленово-

ясенові 

продувні 

лісосмуги 

(39) 

Мішані 

щільні 

лісосмуги 

(44) 

Робінієві 

продувні 

лісосмуги 

(26) 

Кленово-

липові ажурні 

лісосмуги (41) 

Мішані продувні 

лосмуги (40) – 40 38 40 24 38 

Мішані ажурні 

лісосмуги (44) 90,9 – 39 44 26 41 

Кленово-ясенові 

продувні лісосмуги 

(39) 92,7 88,6 – 39 25 37 

Мішані щільні 

лісосмуги (44) 90,9 100,0 88,6 – 26 41 

Горобінієві продувні 

лісосмуги (26) 57,1 59,1 62,5 59,1 – 25 

Кленово-липові 

ажурні лісосмуги (41) 88,4 93,2 86,0 93,2 59,5 – 

 

Примітка: у дужках показано загальну кількість видів птахів на ділянці; угорі 

таблиці наведено кількість спільних видів; знизу – коефіцієнт Жаккра (у %). 

На основі отриманих даних проведено кластерний аналіз за чисельністю, на 

дендрограмі спостерігаємо подібність Орнітокомплексів мішаних продувних та 

мішаних щільних лісосмуг, що обумовлено ідентичним флористичним складом. 

Суттєві відмінності орнітокомплексу спостерігаємо у робінієвих продувних 

лісосмугах (Рис. 5.2). 

 

1 – Мішані продувні лісосмуги; 2 –Мішані ажурні лісосмуги;  

3 – Кленово-ясенові продувні лісосмуги; 4 – Мішані щільні лісосмуги;  

5 – Робінієві продувні лісосмуги; 6 – Кленово-липові ажурні лісосмуги 
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Рис. 5.2. Дендрограма кластеризації орнітофауни полезахисних лісосмуг різного 

типу за чисельністю) 

Вікова структура насаджень має важливу роль. Заселення птахами полезахисних 

лісонасаджень відбувалося поступово, в міру зростання дерев і зміни ценотичних 

умов в них – від відкритих місцеперебувань в перші роки існування лісосмуг до 

клімаксних стадій сформованих біоценозів. Значення видового складу насаджень 

для птахів оцінювали виключно лише відносно їх використання птахами для 

будівництва гнізд [16, 63].  

Аналіз особливостей досліджуваних полезахисних лісосмуг Харківської області, 

варто сказати, що більшість з них є середньовіковими (віком 20-30 років) та 

старовіковими (понад 50 років). Більшість досліджуваних лісосмуг зазнали значного 

антропогенного впливу, що пов’язано з незаконними вирубками, пожежами.    

5.3. Особливості розміщення гнізд (Turdus philomelos Brehm та T.merula L.) 

у полезахисних лісосмугах 

Біотопи складна структурована мозаїка екосистем, кожна з яких 

характеризується різним ступенем антропогенного перетворення [72]. Для сучасної 

екосистеми характерний певний ступінь антропогенного тиску, який відображається 

на структурно-функціональній організації популяцій живих організмів.  

Сучасний вплив на природні екосистеми, перетворює значні площі 

природних і напівприродних територій на урбо- та субурбізоване середовища [91]. 

Наслідком є прискорена синантропізація видів, одна із стратегій їх виживання [85, 

183]. 

 Види, які донедавна вважалися виключно лісовими, поширюються на нові 

території. Фіксується нетипове гніздування деяких лісових видів (зяблик (Fringilla 

coelebs L.), співочий (Turdus philomelos) та чорний дрозд (T. merula) у штучних 

насадженнях та урбоценозах [93,162].  

Детально вивчена синантропізація таких видів як припутень (Calumba 

palumbus) [184], грак (Corvus frugilegus) [24], сорока (Pica pica) [187], сойка 

(Garrulus glandarius) [55]. Вивчення структури популяцій дрозда чорного в градієнті 
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синантропізації на території України потребує уточнення та деталізації [26, 91, 185, 

186-192,  225-227, 291-292].  

Гніздування чорного та співочого дроздів постійно фіксується у полезахисних 

лісосмугах різного типу [89].  

Полезахисні лісосмуги як проміжний біотоп між природним середовищем 

гніздування та урбоценозом відіграють важливу роль у формуванні нової гніздової 

поведінки чорного та співочого дрозда на шляху до синантропізації та урбанізації 

[183]. 

 Полезахисні лісосмуги різних типів з необхідною структурою деревостану та 

достатнім підліском для маскування є ефективним місцем гніздування з низкою 

переваг пов’язаних з додатковим живленням у суміжних біотопів – агроценозів. 

Місце розташування гнізда птахів переважно залежить не стільки від 

видових особливостей біології, скільки від можливостей їх реалізувати. У різних 

кліматичних зонах є породи дерев, що переважають у розміщенні гнізд дроздів. Так, 

у зоні мішаних лісів і тайги найбільш типовими місцями для розташування гнізд 

співочого й чорного дроздів є підріст ялини та деревостани сосни [1, 10, 120, 

185,191]. Вічнозелені хвойні дерева створюють сприятливі умови для розташування 

та маскування гнізд розглядуваних видів. Таке їх розміщення можна вважати 

найбільш зручним і для лісостепової зони України, де багато хвойних порід є 

інтродуцентами. На даних деревах дрозди можуть гніздитися тільки в умовах 

антропогенного ландшафту [85]. 

За нашими даними у полезахисних лісосмугах для побудови гнізд співочий 

та чорний дрізд використовують 13 порід дерев та сухостій (17 гнізд, 17 % - чорний 

дрізд та 53 гнізда, 13,3% співочий дрізд). Найчастіше гнізда дроздів зустрічаються 

на Quercus robur L. (13 гнізд, 13% - чорний дрізд та 60 гнізд, 15,0% співочий дрізд), 

Acer negundo L. (13 гнізд, (13% n=100) - чорний та 43 гнізда, (10,8 % n=400) - 

співочий), Acer platanoides L.(12 гнізд, 12% - чорний дрізд і 39 гнізд, 9,7% - співочий 

дрізд), Acer tataricum L. (7 гнізд, 7 % - чорний та 25 гнізд, 6,2% співочий ). Рідше 

використовують наступні породи дерев: Ulmus laevis Pall (11 гнізд, 11 % - чорний 

дрізд та 22 гнізда, 5,7% - співочий дрізд), Alnus incana L. (4 гнізда, 4% - чорний дрізд 
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та 34 гнізда, 8,6% - співочий дрізд), Populus alba (5 гнізд, 5 % - чорний дрізд та 19 

гнізд, 4 % - співочий дрізд), Prunus spinosa L. (2 гнізда, (2 % n=100) - чорний дрізд та 

14 гнізд, (3,7% n=400) – співочий дрізд), Tilia cordata (4 гнізда, 4% - чорний дрізд і 

25 гнізд, 6,3 % - співочий дрізд). Також гнізда зафіксовані на Fraxinus excelsior (2 

гніздо, 2% - чорний дрізд і 20 гнізд, 5,0% - співочий дрізд), Caragana arborescens (3 

гнізда, 3% - чорний дрізд і 24 гнізд, 6,0 % - співочий дрізд), Pyrus communis L. (4 

гнізда, 4% - чорний дрізд і 12 гнізд, 3,0 % - співочий дрізд), Robinia pseudoacacia L. 

(3 гнізда, 3% - чорний дрізд і 10 гнізд, 2,7 % - співочий дрізд), тощо. 

За літературними даними на території Харківської області, співочий дрізд 

використовує для розміщення гнізд 41 вид рослин, чорний – 31, а також різні 

субстрати як природного, так і антропогенного походження [191]. 

Гнізда дрозда співочого на території Полісся, за даними М.В. Франчук [181], 

виявлені на 10 дерево-чагарникових породах. Найбільшу частку гнізд дрозда 

співочого становили гнізда, розміщені на ялині європейській (36,5%). Дещо меншу 

частку становлять гнізда, розміщені на дубі звичайному (Quercus robur, L.) (17,1%), 

сосні звичайній (Pinus sylvestris, L.,1753), грабові (Carpinus betulus, L.,1753), 

крушині ламкій (Frangula alnus, Mill, 1768) (по 9,8%) та незначну частку – інші 

породи дерев і чагарників [181,182].  

За даними Франчук М.В. зі співавторами [182], розподіл гнізд по видах дерев 

та чагарників в Західному Поліссі має неоднорідний характер. Частіше дрозди 

використовують хвойні дерева (Pinus sylvestris, Рісеа abies, Pinus banksiana) та 

чагарники (Juniperus communis), що характерно і для інших частин європейського 

ареалу, зокрема, у Поліській та центральній частинах Польщі  [181,182]. 

За даними В.В. Сахвона та В.В. Гричик [174] у Білорусії із 430 гнізд 

співочого дрозда 140 (32,5%) розташовані у дібровах, 106 (24,7 %) у вільшаниках, 83 

(19,3%) на соснових деревах, 69 (16%) та на ялинових деревах та 32 (7,5 %) у 

змішаних лісах [174].  

Дрозди співочий та чорний розповсюджені види в полезахисних лісосмугах 

Миколаївської області, гнізда трапляються на пеньках, повалених деревах, в кущах 

на узліссях і закрайках лісосмуг, надають перевагу лісосмугам без, або з 
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розрідженим трав’янистим покривом під пологом. Не гніздяться в освітлених та 

горіхових лісосмугах, хоча дрізд чорний відмічений в них під час живлення. Гнізда з 

яйцями та пташенятами знаходили з кінця квітня до початку червня, відмічені 

повторні кладки [129]. 

На розташування гнізд у різних типах полезахисних лісосмуг впливають 

структура насаджень, видовий склад рослинності та вік, які пов’язані з 

особливостями деревостану, строками вегетації, рівнем рекреаційного 

навантаження, погодними умовами. Тобто, розміщення гнізд залежить від 

можливостей маскування, зручності розташування та рівня фактора турбування. 

Найбільш сприятливі умови, що необхідні для гніздування співочого й чорного 

дроздів, відмічені нами для мішаних щільних та кленово-липових ажурних лісосмуг 

з деревостаном різного віку – 168 (42 %; n=400) і 49 (49 %) гнізд відповідно. Мішані 

продувні лісосмуги менш вдале місце гніздування, що пов’язано з погано 

сформованим підліском. Дрозди, виявляють різноманітні адаптивні реакції до умов 

середовища [138].  

Аналіз даних свідчить про те, що в кожного з розглядуваних видів дроздів 

переважним субстратом для влаштування гнізда є відповідні породи дерев. Причому 

це пов’язано не стільки з домінантним елементам деревостану в біоценозі, скільки з 

рівнем освітленості й архітектонікою крон, що передбачає зручність розташування 

гнізд та інші захисні умови. У мішаних щільних лісосмугах дуб є найбільш 

сприятливою породою дерев для влаштування гнізд чорним і співочим дроздами; на 

другому місці знаходиться сухостій. У всіх типах лісосмуг більш ніж половина всіх 

гнізд були розміщені на дорослому деревостані. Вибір тієї чи іншої породи цими 

видами перш за все залежить від переважання її у складі деревостану.  

На деревах і підрості більшість гнізд розміщувалися біля стовбура, де 

першорядні гілки утворюють міцну основу, яка забезпечує фіксацію гнізда знизу і з 

боків. Такі білястовбурові галуження є найбільш характерними місцями 

розташування гнізд дроздів – близько половини всіх випадків гніздування. Співочий 

дрізд найчастіше 140 гнізд (35,0%; n=400) влаштовує гнізда між центральним 

стовбуром і боковою гілкою дерева. Такий тип розміщення зареєстровано для 10 
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видів рослин насамперед для дуба,  в’яза, клену й деяких інших порід. Висотний 

діапазон розташування гнізд змінювався від 0,5 до 11,5, у середньому – 1,87 ± 0,39 

м. Гнізда розташовані на висоті від 0,5 до 10 м від субстрату. Чорний дрізд 

найчастіше будує гнізда біля стовбура у зоні кореневої шийки, звідки починається 

розгалуження таким чином розташовано 30 гнізд (30 %).  

У лісосмугах співочі дрозди віддають перевагу зоні природного поновлення і 

чагарникам 60 гнізд (15%), чорні дрозди тут гніздяться рідше 10 гнізд (10%).  

У різних типах лісосмуг, частіше після несанкціонованих вирубок, чорний і 

співочий дрозди гніздяться на підрості й чагарниках. Чагарники та кущовий підріст 

більш однорідні за своєю архітектонікою, тому гнізда відносно об’єму куща 

розподілені рівномірно, переважно влаштовані в центральній частині крони.  

 Однак, чимало пар (42,75% співочого і 46% чорного дроздів) все ж таки 

оселяються на деревах. Аналіз локалізації гнізд показав, що у кронах деревостану, 

підросту та на чагарниках вони розміщені дуже нерівномірно. Враховуючи 

структури, які забезпечують фіксацію та просторове розташування гнізд, ми 

розглядали, п’ять основних типів місць прикріплення, що можуть змінюватися у 

значних межах у залежності від специфіки галуження.  

У першому репродуктивному циклі біля стовбура розміщено 65% гнізд птахів 

(співочого дрозда – 35%, чорного дрозда – 30%). Це можна пояснити, що на початку 

весни температурний режим у лісосмугах, в яких відсутнє листя у нижньому ярусі, 

більш стабільний і не має різко виражених меж. 

У більшості деревних рослин зокрема дуба, в’яза та липи, у випадку 

пошкодження стовбура утворюється паросткове кільце, яке птахи використовують 

для гніздування (що частіше спостерігалося у другому репродуктивному циклі). 

Зафіксовані випадки розміщення гнізд дроздів (1,8 % співочий та 3,0 % - чорний) 

між двома стовбурами дорослого дерева та гілкою між ними (де гілка є підростком 

що росте поряд). 

Значна кількість гнізд нами зафіксована у нішах різного походження (зрубах 

дерев, у напівдуплах і навіть у дуплах, як правило, сухостою). 87 гнізд (21,8%; 

n=400) – співочий дрізд та 18 гнізд (18,0% n=100) – чорний дрізд. Такі місця 
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гніздування зручні та безпечні, добре маскують від хижаків та несприятливих умов 

середовища (варто зазначити у дощовий сезон зберігається загроза підтоплення). 

Загалом зазначений спосіб розташування гнізд забезпечує вдалий перебіг 

репродуктивного періоду птахів. Ніші, як місце гніздування часто використовують й 

інші представники орнітофауни зокрема Горобцеподібних [188]. 

Визначено будівництво гнізд на другорядних гілках, іноді на значній відстані 

від центрального стовбура: співочий – 31 гнізд (7,8%) та чорний – 16 гнізд (16,0%). 

Дрозди можуть гніздитися і на широкій суцільній опорі (зруб, товста гілка, поверхня 

якоїсь споруди людини тощо): чорний – 75 гнізд (18,7%), співочий – 23 гнізда 

(23,0%) (табл. 5.6). 

Таблиця 5.6 

Способи розміщення гнізд Turdus merula та T.philomelos 

Значення 

 

 

Назва  

виду 

Особливості розміщення гнізд 

Будують  

гнізда  

біля 

стовбура 

Будують  

гнізда  

на 

другорядних 

гілках 

Будують  

гнізда у 

чагарниках 

 

Опори 

різної 

етологіх 

Гніздяться у 

ніші, 

зруби, 

зломи 

Інші 

способи 

Загальна 

кількість  

гнізд 

 шт %  шт % шт % шт % шт % шт % шт % 

Дрізд 

співочий 

140 35,0 31 7,8 60 15,0 75 18,7 87 21,7 7 1,8 
400 100 

Дрізд 

чорний 

30 30,0 16 16,0 10 10,0 23 23,0 18 18,0 3 3,0 100 100 

 

 

5.4. Вплив плодово-ягідних рослин полезахисних лісосмуг на динаміку 

міграцій та кочівель птахів  

Щороку сезонні міграції пов'язують континенти, транспортуючі речовини, 

енергію між віддаленими спільнотами та екосистемами. Мігруючі тварини 

змінюють екосистеми, транспортуючи енергію, поживні речовини формуючі 

трофічні зв’язки [175, 215, 292, 255]. Отже, види, що мігрують глибоко змінюють 

динаміку трофічних зв’язків, процесів біоценозу та функціонування екосистеми як 

унікальної та дуже впливової складової різноманітності місцевого екоценозу. 

Міграції птахів є досить вивчені [234, 261, 268], які були поширені ще з часів 
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останнього льодовикового періоду [273]. Поведінка мігруючих птахів формувалася 

в різний час та на різних біогеографічних маршрутах, деякі з яких адаптувались до 

нових екологічних можливостей [237]. 

Сьогодні близько 20% видів птахів є мігруючими і їх сезонні переміщення 

впливають на перерозподіл видового різноманіття, що докорінно змінює видовий 

склад орнітофауни певних територій. З огляду на значні рухи, мігруючі птахи, в 

принципі, мають широкий спектр можливих місць розмноження та зимівлі, але 

кожен вид мігрує в межах свого ареалу [273-275]. Доцільність різних маршрутів для 

птахів залежить від географічної широти, напрямку міграції, сезону міграції та 

географічного розташування [251].  

Відомо три основні шляхи міграції птахів на зимівлю до районів Африки на 

південь від Сахари. Зони зимівлі та шляхи міграції різних популяцій можуть 

перекриватися, що найкраще описати як «слабкий (дифузний) зв’язок». 

Характеристики міграції, тобто час, тривалість, відстань і швидкість міграції, 

можуть бути напрочуд подібними для трьох маршрутів, незважаючи на різницю в 

характеристиках середовища існування  [283]. Глобальні моделі географічного 

розподілу птахів у світі вказують на сильне просторове різноманіття перелітних 

птахів, що може пояснити, сам процес міграції [273-276]. Сучасні мігруючі види 

мають унікальну можливість реагувати на температурні умови протягом року, 

уникати місцевої конкуренції та досягати районів з найкращим доступом до 

кормових ресурсів, мінімізуючи пройдену відстань відповідно до географічного 

положення виду [227, 273]. Визначаються особливості руху птахів з урахуванням 

різних параметрів: метеорологічні умови - туман з низькою хмарністю, напрямок 

вітру [240, 254, 257]; глобальні зміни клімату [230, 293]. Тенденція до потепління на 

північному заході Європи призводить до зменшення відстані між відповідними 

зонами зимівлі та місцями розмноження багатьох видів птахів, що позитивно 

впливає на визивання пташенят з пізніх кладок [286, 266]. 

У континентальному масштабі система прогнозування переміщення птахів від 

умов навколишнього середовища є важливою для зменшення зіткнень із будівлями, 

літаками, вітровими турбінами та іншими спорудами [235, 238]. Були вивчені 
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реакції птахів на потужні наземні джерела штучного світла вночі в міських районах 

[234, 271]. Урбанізація впливає, забезпечуються кормом птахи, що призводе до 

зменшення міграційної активністі [221]. Основним біологічним механізмом, що 

регулює сезонні коливання темпів міграції, є сезонна різниця у тривалості зупинок 

міграції. Восени птахи довше залишаються у пошуках корму, таким чином на місця 

зимівлі птахи добираються довше, ніж під час весняної міграції [268]. 

Під час міграції доступність їжі, яка впливає на успіх, характер і час 

пересування птахів, є критичною для багатьох видів [234-235, 253, 285, 289]. 

Важливим є взаємозв'язок між шляхами міграції та продуктивністю рослин [69] 

включаючи фрукти та ягоди [280]. Наявність якісної та доступної їжі визначає, де 

зупиняються перелітні птахи [249]. Відлов перелітних птахів восени виявив вищий 

щоденний приріст маси тіла в районах, де були доступні ягоди для живлення, 

порівняно з особами, які брали в районах, де плодово-ягідні рослини відсутні [213, 

281]. Експериментальне вилучення доступних плодів призвело до зменшення 

місцевої осінньої міграції в цих районах. Шовковиця раннього дозрівання дуже 

популярна серед птахів [76, 110]. Доведено також вплив давньо-чагарникових 

насаджень на склад орнітофауни в міському ландшафті [69]. Велика кількість 

сезонних фруктів є значним продовольчим ресурсом для перелітних птахів [89, 129]. 

Під час живлення, птахи несуть насіння рослин, іноді на значні відстані, що сприяє 

поширенню рослин. Деякі статті демонструють значення міграцій птахів у розподілі 

та поширенні рослин [82]. 

У дослідженнях глобального біорізноманіття багато питань міграції птахів 

залишаються дискусійними. Багато факторів, що регулюють міграційні потоки та 

міграційні шляхи, недостатньо вивчені [214]. Більшість птахів під час міграції 

використовують різні типи насаджень. Лісосмуги з відповідною структурою 

деревостану, підліском та ярусністю сприятливі як для маскування, так і для 

прикорму плодово-ягідними рослинами та сусідство з агроценозом. Вивчення 

раціону птахів також важливий з точки зору дослідження географічної мінливості 

живлення. Отже, поповнення лісосмуг плодово-ягідними рослинами та збереження 

навколишнього середовища вздовж шляху слідування птахів впливає на їх стан та 
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успішність міграції, що має вирішальне значення для виживання популяції в цілому 

[258, 256, 272]. 

Наявність плодово-ягідних рослин та загальне потепління клімату впливають 

на міграцію птахів та формування осілого способу життя деяких видів [188]. 

Одиночні або групові зимівлі стають все більш поширеними серед таких 

традиційних перелітних птахів, як Phoenicurus ochruros Gmelin, 1774 [202], Motacilla 

alba Linnaeus, 1758 [188], S. vulgaris [26], деякі види Fringillidae [203]. В 

антропогенних ландшафтах збільшується частка зимуючих видів Corvus frugilegus 

(Linnaeus, 1758), Turdus pilaris (Linnaeus, 1758), які зменшують кочові відстані [224]. 

У лісосмугах досліджуваного регіону птахи живляться плодами щонайменше 

15 видів рослин. Ми визначили 9 основних видів плодово-ягідних рослин, які є 

найпоширенішими рослинами для живлення птахів, під час літніх пересувань та 

міграцій. Більшість плодово-ягідних рослин ростуть у лісосмузі в корінних деревних 

формаціях регіону, де вони є місцевими видами, деякі з них інтродуковані. Окремі 

були висаджені в лісосмугах з основними породами дерев та чагарників, але багато 

з’явилися шляхом поширення через насіннєві зоохорії. 

Загалом зареєстровано 6 064 спостережень за окремими птахами з 43 видів, що 

живляться плодово-ягідними рослинами, 81,4% з яких – Горобцеподібні (табл. 5.7) 

[261]. 

Таблиця 5.7 

Розподіл птахів у різних типах лісосмуг за кількістю * (ос/км; n=13) 

 

Відді

л 
Назва виду 

Назва лісосмуг  

Кленово-

ясенові 

продувні 

лісосмуги 

(FB1)  

Кленово-

липові 

ажурні 

 (FB2) 

Дубово-

кленово- 

липові 

щільні 

лісосмуги 

(FB3) 

Дупово-

кленово-

тополеві 

птродувні 

(FB4) 

Коефіцієнт 

кореляції ** 

C
o

lu
m

b
if

o
rm

es
 Columba palumbus 

(Linnaeus,1758) 
0.92 ± 0.57 1.23 ± 0.71 0.92 ± 0.99 2.15 ± 0.65 

0.88 

C. oenas (Linnaeus,1758) 0.31 ± 0.43 0.77 ± 0.83 0.54 ± 0.66 1.15 ± 0.78 0.55 

Streptopelia turtur 

(Linnaeus,1758) 
0.31 ± 0.43 0.77 ± 0.95 0.31 ± 0.43 2.23 ± 0.66 

0.88 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B1
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U
p

u
p

if
o

rm
es

 
Upupa epops (Linnaeus,1758) 0.15 ± 0.26 0.38 ± 0.53 0.46 ± 0.64 0.62 ± 0.66 

 

0.17 
P

ic
if

o
rm

es
 

Jynx torquilla 

(Linnaeus,1758) 
0.15 ± 0.26 0.38 ± 0.47 0.53 ± 0.75 1.23 ± 0.98 

0.88 

Picus canus (Gmelin, 1788) 0.53 ± 0.50 0.77 ± 0.71 0.23 ± 0.36 0.46 ± 0.50 0.89 

Dendrocopos major 

(Linnaeus,1758) 
0.92 ± 0.43 0.92 ± 0.42 2.15 ± 0.96 2.38 ± 0.78 

0.90 

D. minor (Linnaeus,1758) 0.38 ± 0.47 1.00 ± 0.76 0.15 ± 0.26 0.31 ± 0.43 0.85 

P
as

se
ri

fo
rm

e 

 

 

    

Anthus campestris (Linnaeus, 

1758) 
1.15 ± 0.96 1.61 ± 0.99 1.38 ± 1.18 1.38 ± 1.18 

0.97 

Motacilla alba 

(Linnaeus,1758) 
0.53 ± 0.50 0.54 ± 0.50 2.15 ± 1.57 2.77 ± 1.75 

0.94 

Lanius collurio 

(Linnaeus,1758) 
1.38 ± 1.07 1.85 ± 1.70 4.23 ± 3.98 5.38 ± 4.05 

0.97 

L. minor (Gmelin, 1788) 0.53 ± 0.50 1.62 ± 1.99 1.31 ± 0.99 1.31 ± 1.30 0.90 

Oriolus oriolus 

(Linnaeus,1758) 
1.92 ± 2.07 1.08 ± 1.66 3.54 ± 3.74 2.23 ± 2.47 

0.97 

Sturnus vulgaris 

(Linnaeus,1758) 
3.84 ± 2.01 4.62 ± 2.11 19.38 ± 5.99 27.62 ± 5.24 

0.95 

Garrulus glandarius 

(Linnaeus,1758) 
1.07 ± 0.72 2.31 ± 0.47 0.77 ± 0.48 1.31 ± 0.53 

0.93 

Pica pica (Linnaeus,1758) 0.15 ± 0.26 0.38 ± 0.59 0.15 ± 0.26 0.23 ± 0.36 0.91 

Corvus cornix 

(Linnaeus,1758) 
1.31 ± 0.53 2.23 ± 0.63 0.84 ± 0.65 1.69 ± 0.90 

0.99 

Hippolais icterina (Vieillot, 

1817) 
0 ± 0 0.08 ± 1.14 0.38 ± 0.47 0.54 ± 0.66 

0.97 

Sylvia nisoria (Bechstein, 

1795) 
0.38 ± 0.53 2.31 ± 2.53 2.30 ± 2.73 3.69 ± 3.62 

0.94 

S. atricapilla  

(Linnaeus,1758) 
1.08 ± 0.85 2.62 ± 2.01 7.61 ± 5.95 7.08 ± 4.85 

0.95 

S. borin (Boddaert, 1783) 0.38 ± 0.53 0.69 ± 0.85 0.46 ± 0.64 0.46 ± 0.64 0.89 

S. communis (Latham, 1787) 0.46 ± 0.50 1.15 ± 1.27 2.08 ± 1.63 2.15 ± 1.57 0.94 

S. curruca (Linnaeus,1758) 0.23 ± 0.36 0.46 ± 0.64 0.31 ± 0.43 0.38 ± 0.47 0.97 

Ficedula albicollis 

(Temminck, 1815) 
0.09 ± 0.13 0.62 ± 0.95 3.15 ± 3.91 2.38 ± 2.99 

0.98 

F. parva (Bechstein, 1794) 0.08 ± 0.14 0.15 ± 0.28 0.23 ± 0.36 0.15 ± 0.26 0.94 

Saxicola rubetra (Linnaeus, 

1758) 
0.77 ± 0.71 0.85 ± 0.78 1.08 ± 0.88 0.85 ± 0.65 

0.89 

Erithacus rubecula 

(Linnaeus,1758) 
1.85 ± 0.52 1.85 ± 0.85 6.84 ± 2.83 7.54 ± 3.10 

0.91 

Luscinia luscinia (Linnaeus, 

1758) 
0.69 ± 0.75 0.46 ± 0.57 1.53 ± 1.43 1.54 ± 1.59 

0.95 

Turdus pilaris 

(Linnaeus,1758) 
2.31 ± 2.63 2.69 ± 3.37 4.31 ± 4.27 5.76 ± 4.64 

0.97 

T. merula (Linnaeus,1758) 1.31 ± 1.09 2.54 ± 1.20 10.23 ± 2.40 10.46 ± 2.96 0.90 

T. philomelos (C.L. Brehm, 

1831) 
3.31 ± 1.36 3.62 ± 1.40 13.69 ± 6.13 13.76 ± 6.37 

0.90 

Parus caeruleus 

(Linnaeus,1758) 
0.61 ± 0.47 0.62 ± 0.47 0.62 ± 0.47 0.77 ± 0.47 

0.77 

P. major (Linnaeus,1758) 1.31 ± 0.69 2.15 ± 1.31 2.15 ± 0.80 3.15 ± 1.62 0.94 

Sitta europaea (Linnaeus, 

1758) 
0.46 ± 0.50 0.38 ± 0.47 0.84 ± 0.52 0.85 ± 0.52 

0.96 

Passer domesticus (Linnaeus, 

1758) 
0.69 ± 0.64 0.92 ± 1.14 0.92 ± 0.85 0.85 ± 0.78 

0.91 

P. montanus (Linnaeus, 1758) 3.00 ± 1.38 3.23 ± 1.63 4.07 ± 1.93 5.23 ± 3.09 0.96 

Fringilla coelebs (Linnaeus, 6.53 ± 1.88 4.38 ± 1.02 16.15 ± 6.91 16.92 ± 6.22 0.95 

Продовження таблиці 5.7 
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1758) 

Chloris chloris (Linnaeus, 

1758) 
7.53 ± 1.81 7.54 ± 1.81 18.69 ± 4.02 18.69 ± 3.51 

0.89 

Carduelis carduelis 

(Linnaeus, 1758) 
1.77 ± 0.63 1.46 ± 0.97 1.84 ± 0.67 2.54 ± 1.43 

0.93 

Coccothraustes 

coccothraustes (Linnaeus, 

1758) 

8.31 ± 2.85 8.38 ± 2.66 6.85 ± 1.60 9.62 ± 2.17 

0.95 

Emberiza calandra 

(Linnaeus, 1758) 
0.15 ± 0.26 0.23 ± 0.36 0.31 ± 0.43 0.85 ± 1.17 

0.83 

E. citrinella (Linnaeus, 1758) 1.23 ± 0.59 1.31 ± 0.64 2.62 ± 0.66 2.46 ± 0.73 0.93 

E. hortulana (Linnaeus, 1758) 1.92 ± 0.58 2.08 ± 0.30 3.69 ± 1.98 4.69 ± 2.75 0.96 

Примітка: - * Середня абсолютна кількість птахів, які живляться соковитими 

плодами рослин, які ростуть у лісосмугах різних типів  

** - взаємозв’язок між типом лісосмуг та кількістю птахів 

 

Визначено природоохоронний статус досліджуваних видів: 9 видів птахів 

охороняються Боннською конвенцією, а саме Upupa epops (Linnaeus, 1758), Ficedula 

albicollis (Temminck, 1815), Ficedula parva (Bechstein, 1794), Saxicola rubetra 

(Linnaeus, 1758), і інші). До Бернськії конвенції (II) належить 17 видів, а саме: 

Motacilla alba (Linnaeus, 1758), Lanius collurio (Linnaeus, 1758), Lanius minor (Gmelin, 

1788), Parus major (Лінней, 1758), Sitta europaea (Linnaeus , 1758) та інші ; 18 видів 

охороняються Бернською конвенцією (Passer montanus (Linnaeus, 1758), Fringilla 

coelebs (Linnaeus, 1758), Chloris chloris (Linnaeus, 1758), Emberiza hortulana 

(Linnaeus, 1758) та інші). 1 вид занесений до Червоної книги України (Columba oenas 

Linnaeus, 1758), 1 види - до Червоного списку Харківської області (Emberiza 

calandra (Linnaeus, 1758). 6 видів не мають природоохоронного статусу. Більшість із 

них досліджувані види належать до кількох  категорій одночасно, які охороняються. 

Найбільша середня чисельність птахів, що живляться в лісосмугах (4,14 

осб./км), зафіксована в дубових та кленово-липових щильних лісосмугах, найменша 

(1,48 осб./км) - у кленово-ясенових лісосмугах. У дубово-кленово-липових та 

дубово-кленово-тополиних лісосмугах (як продувних, так і щільних) дисперсія 

чисельності висока (4,9 та 5,7 відповідно), що свідчить про високий антропогенний 

вплив на досліджуваний біоценоз. У кленово-липових та ясенево-липових 

лісосмугах дисперсія значно нижча (1,8 і 1,9). 

Продовження таблиці 5.7 
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У результаті обробки даних визначено коефіцієнт кореляції досліджуваних 

видів, який показав пряму кореляцію між кількістю птахів, що живляться плодово-

ягідними рослинами у лісосмузі та її типом. Високий коефіцієнт кореляції між 

чисельністю птахів та типом лісосмуги (кожна з яких характеризується певним 

рослинним складом та щільністю) був виявлений у 42 видів [261]. Серед яких можна 

виділити: F. albicollis (0,98), L. collurio (0,97), C. cornix (0,99), T. pilaris (0,97), O. 

oriolus (0,97), S. curruca (0,97) та інші (табл. 5.7). На основі отриманих даних можна 

стверджувати, що існує зв'язок між кількістю птахів та типом лісосмуги під час 

міграції. Найбільша кількість птахів була зафіксована в дубово-кленово-липових 

щільних лісосмугах, що свідчить про те, що специфічний склад рослинності та 

густота насаджень впливають на видовий та кількісний склад птахів. 

Для кленово-липових ажурних лісосмуг характерні високі дані показників ά-

різноманітності птахів. Лісосмуги мають найвищій показник індекси Шеннона та 

П'єлу, з найнижчими індексами Бергер-Паркера. В інших лісосмугах ά-

різноманітність птахів, що живляться дещо нижча, дані про видове різноманіття та 

рівномірність розподілу птахів у лісосмугах близькі. Дубово-кленово-липові щільні 

лісосмуги диференційовані за найсильнішим тиском панування (рис. 5.3).  

 

 

Рис. 5.3. ά-різноманітність птахів у лісосмугах різних типів, що мають плодово-

ягідні рослини 
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Згідно з результатами кластерного аналізу, скупчення птахів, що живляться в 

дубово-кленово-липових щільних та дубово-кленово-тополевих продувних 

лісосмугах, суттєво відрізняються від таких у кленово-ясено продувних та кленово-

липових ажурних лісосмуг (рис.5.4). 

 

 

Рис. 5.4. Подібність спільнот птахів у лісосмугах різних типів, що мають плодоносні 

ягідні рослини: 1 - Дубово-кленово- липові щільні лісосмуги (FB3), 2 - Кленово-

ясенові продувні лісосмуги (FB1), 3 - Дупово-кленово-тополеві птродувні (FB4), 4 - 

Кленово-липові ажурні (FB2) 

Соковиті фрукти та ягоди протягом літа-осені переважали в раціоні S. 

vulgaris - 11,8% (n = 6064), Ch. chloris - 11,3%, а також F. coelebs - 9,3%, T. 

philomelos - 7,3%, C. coccothraustes - 7,1%, T. merula - 5,4%. Для решти птахів вони 

мали незначне значення і займали менше 5% від загального вмісту раціону (табл. 

5.7). Кінець літа-осінь характеризується інтенсивними міграціями. Птахи які 

шукають корм протягом усієї своєї міграції, встановлюють таким чином трофічну 

взаємодію з місцевою популяцією птахів. Середні показники годівлі для 6 видів, що 

найчастіше спостерігаються, коливались від 1,3 до 2,0 плодів/хв. Ми зафіксували 

325 агресивних взаємодій, з них 55% були внутрішньовидовими. 

Залежно від виду дерев 12-42 видів птахів використовують його плоди для 

годівлі. Найбільш активно птахи живляться ягодами S. nigra, M. nigra, R. cathartica, 

P. padus. Визначено, що найменша кількість видів птахів живляться P. spinosa, R. 

canina, S. aucuparia. Значні відмінності у видовому складі птахів, що живляться на 
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різних плодових рослинах пов'язані з різницею в даних індексу Шеннона для 

трофічних консорціумів плодових дерев (рис. 5.5). Рівномірність розподілу птахів на 

всіх плодових деревах висока. Відмінності між даними індексу Бергер-Паркера та 

П'єлу для живлення птахів на різних плодових деревах не значні (Рис. 5.5). 

 

 

Рис. 5.5. ά-різноманітність птахів на плодових деревах: 1 - S. nigra; 2 - M. nígra; 3 - P. 

spinosa; 4 - C. laevigata; 5 - R. canina; 6 - R. cathartica; 7 - S. aucuparia; 8 - P. padus; 9 - 

P. cerasus 

За результатами кластерного аналізу кількість видів птахів, що живляться, 

була більш впливовим фактором розподілу скупчень на групи подібності, ніж дані 

індексів ά-різноманітності. Консорціум S. nigra та M. nigra розділений на одному 

фланзі дендрограми, а невеликі пронумеровані сукупності P. spinosa, R. sapipa та S. 

aucuparia - на протилежному фланзі. Центральний блок дендрограми займає блок з 

двох пар скупчень трофічного консорціуму: P. spinosa - P. cerasus та R. cathartica - 

P. padus. 

Основним у живленні птахів є S. racemosa. Представники 39 видів птахів 

живляться його ягодами. Основними споживачами його плодів є Ch. chloris (11,6%; 

n = 947), S. vulgaris (11,2%), F. coelebs (10,0%), S. atricapilla (8,2%), E. rubecula 

(7,7%), T. philomelos (5,1%) та інші (0,3-4,5). 

В період дозрівання плодів M. nígra (на початку червня) вони стають 

основним доповненням до раціону 42 видів птахів. Сезон плодоношення триває 3,0-

3,5 місяця, що забезпечує кормом більшість гніздових та кочових птахів. Ягоди M. 
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nigra найчастіше вживають S. vulgaris (24,5%; n = 922), Ch. chloris (14,8), F. coelebs 

(14,6), C. coccothraustes (10,3), T. philomelos (10,1), T. merula (7,3) та E. rubecula (7,3), 

P. montanus (6,1), S. atricapilla (5.7) та інші (0.2-4.1). Плоди R. cathartica 

приваблюють 32 види птахів. Домінуючими видами були Ch. chloris (10,6; n = 548), 

F. coelebs (10,2), T. philomelos (8,4), S. vulgaris (6,4%), E. rubecula (5,8), P. major 

(5,1%) та інші (0,4) -4,9). 

На плодоносних деревах P. padus зареєстровано 30 видів птахів. Ch. chloris 

(11,8%; n = 629), F. coelebs (9,7%), S. atricapilla (8,6%), S. vulgaris (7,3%), T. 

philomelos (6,8%), L. collurio (6,7%), Зареєстровано P. major (6,5%), T. merula (5,9%), 

S. nisoria (5,2%) та інших (0,2-4,9). 28 видів птахів живляться C. laevigata, серед яких 

переважали: C. coccothraustes (14,3%; n = 554), F. coelebs (13,7), Ch. chloris (12,3), S. 

vulgaris (11,2), L. collurio (6,9), T. philomelos (6,1) та інші (0,2-4,5). 

Участь P. cerasus у формуванні лісосмуг незначна; переважно потрапляє у 

біотоп із культурних плантацій завдяки орнітохоріям. Плоди вишні приваблюють 25 

видів птахів з лісосмуги, а також прилеглих біотопів. Її плоди переважно є кормом 

C. coccothraustes (20,7%; n = 752), Ch. chloris (12,5%), S. vulgaris (11,2%) і T. 

philomelos (11,0%), меншою мірою - F. coelebs (6,5%), T. merula (5,6%), O. oriolus 

(5,1%) та інші (0,1-4,0%). 

Ягоди S. aucuparia є кормом для 14 видів птахів, переважно T. pilaris (20,1%; 

n = 488), S. vulgaris (17,6%), Ch. chloris (15,8%), T. philomelos (11,5%), P. montanus 

(7,6%), F. coelebs (7,0%), T. merula (6,4%), C. coccothraustes (5,5%) та інші (0,4) -

4,3%). Ягоди P. spinosa споживають 13 видів птахів, серед яких найпоширенішими є 

S. vulgaris (18,7%; n = 225), C. coccothraustes (17,3) та T. merula (11,1), а також F. 

coelebs (9,7), T. pilaris (8,9), Ch. chloris (8,4), D. major (8,0), P. canus (5,3) та T. 

philomelos (5,3), інші (0,9-3,1). Ягоди R. canina споживали 13 видів птахів пізньої 

осені та взимку. Ch. chloris (15,6%; n = 294), F. coelebs (12,3%), T. merula (12,2%), T. 

pilaris (11,6), P. montanus (11,6), T. philomelos (10,9), S. vulgaris (8,8) та інші (1,0-

3,4%) були зареєстровані. 

 Більша половина (51,2%) видового складу птахів, що живляться плодово-

ягідними рослинами, належить до перелітних птахів, частка осілих видів становить 
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27,9%, кочових птахів - 20,9% (n = 43). Тому близько половини видів проттягом 

року використовують кормові ресурси лісосмуг. Саме рослини: P. spinosa, R. canina 

та S. aucuparia найбільш активно використовують осілі та кочові види. 

Використання цих рослин перелітними видами мінімальне: 14,3-15,4%. На відміну 

від цього, частка перелітних птахів, які використовують R. cathartica та P. padus, є 

значною - 59,4 та 60,0% відповідно. Розподіл орнітофауни за плодово-ягідними 

рослинами за вказаними показниками відповідає двом останнім блокам кластерного 

аналізу дендрограми. Роль інших рослин (S. nigra, M. nigra, C. laevigata, P. cerasus) 

можна вважати рівноцінною як для осілих, так і для перелітних видів птахів (Рис. 

5.5, Рис.5.6). 

 

Рис. 5.6. Подібність скупчень птахів на плодових деревах: 1 - S. nigra; 2 - M. nigra; 3 

- P. spinosa; 4 - C. laevigata 5 - R. canina; 6 - R. cathartica; 7 - S. aucuparia; 8 - P. 

padus; 9 - P. cerasus 
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Рис. 5.7. Поширення птахів різного осілого статусу на плодових деревах 

Resident: 1 - S. nigra; 2 - M. nigra; 3 - P. spinosa; 4 - C. laevigata. 5 - R. canina; 6 - R. 

cathartica; 7 - S. aucuparia; 8 - P. padus; 9 - P.cerasus 

Наявність плодово-ягідних рослин у лісосмугах різних типів дає можливість 

птахам знаходити корм в літньо-осінній та зимовий період [268]. Все це робить 

лісосмуги привабливими для птахів. Доведеним фактом є те, що рослинний корм, 

включаючи соковиті плоди та ягоди, у період гніздування для більшості птахів є 

вторинною або випадковою. Згідно з дослідженнями, пташенята першого циклу 

розмноження S. atricapilla [188], F. albicollis [190], E. rubecula [188], M. striata 

(Chaplygina et al., 2016; 2018) [198, 200] T. philomelos [292], F. coelebs [188], 

представники роду Phoenicurus та інші види [160-162] отримують переважно корм 

тваринного походження від батьків. Незважаючи на це, плоди є основним кормом 

більшості птахів та їх пташенят серед досліджуваних нами видів. Раціон пізнього 

циклу розмноження одного виду може, крім безхребетних тварин, складатися з 

різних ягід. Вважається також, що врожайність ягід часто визначає коливання 

чисельності багатьох видів птахів [253]. Вчені неодноразово вказують на плодово-

ягідні культури, як на важливий трофічний ресурс для перелітних птахів, який може 

покращити запаси жиру та імунітет під час зупинок [89, 129]. Вживаючи ягоди ти 

фрукти, птахи поширюють насіння рослин, іноді на значні відстані. У деяких 

статтях визначена значна роль птахів у розподілі та розповсюдженні рослин [82]. 

Отже, роль соковитих плодів у житті птахів у лісосмугах не слід недооцінювати. 

Нами зареєстровано 43 види птахів, що живляться плодово-ягідними рослинами. Це 

80% зареєстрованих видів птахів у лісосмугах  [131]. За літературними даними 16 

видів птахів живляться S. racemosa [165]. Основними з них є Turdus, P. major, P. 

caeruleus, S. vulgaris, P. domesticus, Ch. chloris та B. garrulus. М. nigra дуже 

популярна серед птахів, і її плоди є кормом як для дорослих птахів так і для 

пташенят, наприклад, для Streptopelia senegalensis (Linnaeus, 1766), Acridotheres 

tristis (Linnaeus, 1766), T. merula [76] та C. palumbus [110]. У літній сезон 

плодоношення M. nígra птахи активно беруть участь у поїданні безхребетних тварин 

на її плодах (M. striata, F. albicollis, M. alba, Sylvia та інші). За спостереженнями В. 
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А. Кошелева [77-79], 62 види лісових птахів їдять плоди М. nigra. Плоди Prunus 

avium (Linnaeus, 1755) вживають у значних кількостях G. glandarius, різні види роду 

Turdus, F. Coelebs.  

Птахи не спеціалізуються на живленні плодами певного виду, а живляться 

різними. Таким чином, у живленні S. vulgaris, Т. philomelos, T. merula, Ch. Chloris та 

F. coelebs ми зафіксували плоди всіх 9 видів рослин.  

Для годівлі птахів також важлива структура лісосмуги. П. Перейра та співавтори 

показали, що комахоїдні птахи були численнішими на густих дубових насадженнях 

з більш широким рослинним покривом підліску. Комахоїдні, частково через 

відсутність відповідних місць для гніздування, можуть також стикатися з нестачею 

корму, що обмежує їх розподіл.  

Для півночі степової зони України аналіз α-різноманітності виявив, що ажурні 

лісосмуги були найбільш привабливими для птахів. На схожість видового складу 

птахів у лісосмузі більше впливала кількість основних порід дерев, аніж їх 

структура насаджень [235]. 

Висновки розділу 5: 

Гніздова орнітофауна полезахисних лісосмуг Харківської області налічує 44 

види птахів з переважанням представників ряду Горобцеподібних. Видове 

різноманіття птахів залежить від флористичного складу лісосмуги, її щільності, 

завдяки сформованому підліску. Різноманіття орнітофауни зростає від 26 видів у 

горобінієвих продувних лісосмугах, 38 видів гніздових та 2 видів, що перебувають 

під час добування корму у мішаних продувних лісосмугах та 39 видів у кленово-

ясенових продувних лісосмуг до 41 виду у кленово-липових ажурних лісосмугах  та 

44 видів у мішаних щільних та мішаних ажурних лісосмугах.  

Орнітофауна полезахисних лісосмуг здійснюється за рахунок птахів різних 

екологічних груп, біотопів, типів живлення тощо. Тому полезахисні лісосмуги 

можна вважати унікальними орнітокомплесами. Полезахисні лісосмуги мають 

високий показник щільності населення птахів та значне видове різноманіття в усі 

сезони, що пояснюється екотонним ефектом лісосмуг та перебуванням у даному 

біоценозі птахів суміжних територій, зокрема, агроценозів. Найвищий показник 
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щільності птахів спостерігається у літній сезон і становив 146,4 особин/10 га 

(середній показник за роки досліджень), саме в період гніздування, який поступово 

знижується. У літній сезон також значне видове різноманіття птахів (50 видів), за 

роки досліджень видовий склад не змінився. Щільність населення птахів 

зменшується до пізньої осені і становить 31,1 особин/10 га (середній показник за 

роки дослідження). В осінній сезон спостерігається зменшення видового складу 

птахів, у порівнянні з літнім періодом, і становить 16 видів. Інвазивні види птахів 

взимку дещо підвищують загальну щільність населення птахів полезахисних 

лісосмуг, середній за роки дослідження показник становить 40,1 особин/10 га. 

Видовий склад птахів представлений 20 видами, показник дещо вищий порівняно з 

осіннім сезоном, за рахунок виключно зимуючих видів. У весняний сезон 

спостерігається найвищий показник видової різноманітності (52 види). Щільність 

населення птахів у цей період становить 80,7 особин/10 га. 

Для побудови гнізд співочий та чорний дрозди використовують 13 видів дерев 

у різних типах лісосмуг (мішані щільні лісосмуги, мішані продувні лісосмуги, 

кленово-ясенові продувні лісосмуги та кленово- липові ажурні лісосмуги) та 

сухостій. Найбільша кількість гнізд чорного (49 гнізд, 49%; n=100) і співочого 

дрозда (168 гнізд, 42%; n=400) зафіксована у щільних мішаних лісосмугах, що 

пояснюється значним флористичним різноманіттям та щільним підліском лісосмуг; 

менше гнізд розташовано у мішаних продувних лісосмугах співочого дрозда (140 

гнізд, 35% n=400) та чорного дрозда (23 гнізда, 23%). Знижується кількість гнізд у 

кленово-ясенових продувних лісосмугах – чорного дрозда (14 гнізд, 14%), співочого 

дрозда (38 гнізд, 9,5%) та кленово- липових ажурних лісосмугах – чорного дрозда 

(14 гнізд, 14%), співочого дрозда (54 гнізд,13 %). Наявність плодово-ягідних рослин 

у лісових масивах різних типів, дає можливість птахам знаходити додатковий корм 

як влітку-восени, так і взимку. В умовах північного сходу України плодами рослин 

полезахисних лісосмуг живляться 43 види птахів чотирьох рядів, 81,4% з яких - 

Passeriformes. Найбільш активно птахи відвідують дубово-кленово-липові щільні 

лісосмуги, найменше - кленово-ясенові продувні лісосмуги.  
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Найкращі показники ά-різноманітності орнітофауни зафіксовані для кленово-

липових ажурних лісосмуг: дані Шеннона (3,37) та П'єлу (0,90) є найвищими, дані 

Бергер-Паркера (0,11) найнижчі. На схожість трофічних консорціумів птахів 

впливає більше кількість основних порід дерев лісовосмуги, аніж їх структура. У 

літньо-осінньому раціоні соковиті фрукти та ягоди важливіші для живлення S. 

vulgaris (11,8%; n = 6064), Ch. chloris (11,3%), F. coelebs (9,3%), T. philomelos (7,3%), 

C. coccothraustes (7,1%), T. merula (5,4%). Для інших птахів частка фруктів та ягід у 

раціоні менше 5,0%.  

Найактивніше птахи живляться M. nigra, S. nigra, R. cathartica, P. padus. 

Найвищі показники індексу Шеннона (3,3) трофічних консорціумів характерні для 

M. nigra, яку використовує максимальна кількість видів птахів - 42. Близько 

половини (51,2%) видового складу птахів, що живляться плодово-ягідними 

рослинами є перелітними птахами. Решта птахів протягом року використовують 

кормові ресурси в лісосмугах: P. spinosa, R. canina та S. aucuparia. Найбільш активні 

трофічні звязки з плодами в осілих та кочових видиів, а їх використання для 

міграційних переміщень становить 14,3-15,4%. На відміну від цього, частка 

перелітних птахів, які використовують R. cathartica та, становить 59,4 та 60,0% 

відповідно. 
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РОЗДІЛ 6. 

ОСОБЛИВОСТІ ФОМУВАННЯ ОРНІТОКОМПЛЕКСІВ ЛІСОСМУГ 

ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 

6.1. Аналіз видового складу та чисельності орнітофауни залізничних лісосмуг 

Транспортний комплекс є одним з потужних чинників трансформації популяцій 

живих організмів. Важливими екологічними особливостями транспортних систем є - 

антропогенна трансформація біотопів. Насамперед, шкідливі викиди в атмосферу, 

шумове навантаження і смертність через рух транспорту. Особливостями таких 

біотопів є фрагментація та порушення міграційних шляхів. Дослідження екологічної 

та генетичної диференціації популяцій внаслідок їхньої просторової ізоляції 

транспортними комплексами займає чільне місце у публікаціях закордонних вчених, 

але ці дослідження стосуються в, більшій мірі, автотранспортних систем [12-13,39, 

54, 68, 71, 116-118]. Регулярно здійснюються заходи з охорони популяцій диких 

тварин, що підлягають такому впливу. Біотопи, що межують з транспортними 

шляхами та рух радикально впливають на характер розмноження, міграцій, вікову, 

статеву, просторову структуру популяцій, темпи народжуваності та смертності 

живих організмів [118, 124]. Залізничні лісонасадження – унікальні біотопи зі 

значним антропогенним навантаженням, що значно впливає на видове, кількісне 

різноманіття птахів, поведінкові реакції. Даний тип штучних лісонасаджень почали 

створювати у 1951 р. і до тепер. За даними Укрзалізниці проводилось достатньо 

лісогосподарських, агротехнічних, лісовідновних і охоронних заходів. Більш ніж за 

піввікове існування біотопи мають значне, специфічне значення у системі природи 

регіону та у формуванні унікальних антропогенно адаптованих орнітокомплексів 

[56, 61, 124-126, 208]. Проте в Україні ця проблема залишається не вивченою і 

потребує масштабного дослідження.  

Орнітокомплекс лісосмуг вздовж залізничних шляхів, як зазначалося раніше, 

представлений 59 видами птахів, де переважають представники ряду 

Горобцеподібні (табл.6.1) [136]. У даному типі лісосмуг формується унікальний 

багаточисельний орнітокомплекс, з не типовими для лісових насаджень видами 
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птахів, оскільки лісосмуги межують з водними екосистемами. В даному біоценозі 

спостерігаємо чисельну групу птахів-візитерів.  

Таблиця 6.1 

Видовий та кількісний склад птахів залізничних лісосмуг 

 

№ 

Тип лісосмуги 

 

Назва виду 

Мішані лісосмуги вздовж 

колій, що межують з 

агроценозом 

Мішані лісосмуги вздовж 

колій, що межують з 

водними об’єктами 

Мішані лісосмуги вздовж 

колій, що межують з 

населеними пунктами та 

антропогенними спорудами 

Середня 

чисельність  

(пар\10км 

маршрута)  

Середне 

відхилення 

 

Середня 

чисельність  

(пар\10км 

маршрута) 

Середне 

відхилення 

 

Середня 

чисельність  

(пар\10км 

маршрута) 

Середне 

відхилення 

 

1 Ixobrychus minutus L.  - - 
13 0,2 

- - 

2 Nycticorax nycticorax L.  - - 3,7 0,42 - - 

3 Egretta alba L.  - - 11 0,2 - - 

4 Egretta garzetta L. - - 
7,9 0,94 - - 

5 Ardea cinerea L.  - - 26,5 4,1 - - 

6 Ardea purpurea L.  - - 19,8 3,28 - - 

7 Ciconia ciconia L. - - 13 0,8 6,2 1,08 

8 Casarca ferruginea Pallas  - - 16,6 3,56 - - 

9 Anas platyrhynchos L.  - - 32,1 2,72 - - 

10 Milvus migrans Bod. 2,7 0,96 - - 2,6 0,88 

11 Accipiter gentilis L.  1,6 0,48 - - - - 

12 Buteo buteo L. 4,5 1,4 6,9 0,54 5,9 0,72 

13 Phasianus colchicus L.  58,5 7,5 39,7 10,62 42,5 3,4 

14 Fulica atra L.  - - 24,9 7,52 - - 

15 
Columba oenas L.  

 
- - 24,2 7,32 - - 

16 Columba palumbus L.  84,8 4,96 46,7 7,84 62,9 7,14 

17 
Streptopelia decaocto 

Frivaldszky 
28,9 4,28 - - 62,7 6,62 

18 Streptopelia turtur L. 43,1 5,88 49,2 7,88 37,1 9,12 

19 Cuculus canorus L. 29,9 1,3 24,1 1,92 16,3 6,5 

20 Asio otus L. 42,1 6,88 27,8 5,24 29,6 5,72 

21 Apus apus L. 105,5 8,6 86,6 3,28 81,6 3,4 

22 Upupa epops L. 47,4 6 29 2,8 37,8 3,04 

23 Jynx torquilla L. 108,4 9,92 64,9 10,48 86,9 5,92 

24 Dendrocopos major L.  113,3 6,76 101,9 7,28 108,2 13,4 

25 Riparia riparia L.  - - 31,6 1,6 - - 

26 Hirundo rustica L. 26 8,1 - - 163 28 

27 Galerida cristata L.  61,7 2,7 - - 149,3 29,96 

28 Anthus campestris L.  65,8 9,08 58,1 9,5 77,9 24,06 
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29 Motacilla flava L.  102,3 13,82 - - 54,9 2,1 

30 Motacilla alba L. 85,7 6,7 90 3,4 136,6 10,56 

31 Lanius collurio L.  42,7 6,78 93,9 6,08 53,5 10,6 

32 Lanius minor L.  23 2,6 30 2,6 - - 

33 Oriolus oriolus L. 66,3 8,64 49,9 3,96 35,8 11,56 

34 Sturnus vulgaris L. 147,2 7,64 144,4 5,44 167,7 11,3 

35 Garrulus glandarius L. 80,1 7,52 77,6 18,16 62,2 11,72 

36 Pica pica L.  136,9 17,3 150 7,8 157,7 6,5 

37 Corvus cornix L. 81,1 9,1 157 4,6 87,2 4,6 

38 Hippolais icterina L.  1,3 0,96 - - - - 

39 Sylvia nisoria L. 67,4 6,08 71,8 17,12 51,9 5,12 

40 Sylvia atricapilla L. 82,9 5,08  74,7 19,9 75,1 18,7 

41 Ficedula albicollis Temm. 73,7 8,7 68,3 3,04 59,3 2,96 

42 Ficedula parva Pallas 1,7 0,82 - - 1,7 0,62 

43 Saxicola rubetra L.  51,3 9,22 95,6 15,12 72,9 13,32 

44 Erithacus rubecula L.  69 10,6 98,5 15,7 76,7 9,76 

45 Luscinia luscinia L. 62 5,8 88,7 9,08 37,6 2,4 

46 Turdus pilaris L. 71,6 16,38 133,1 4,52 128,7 26,56 

47 Turdus merula L. 83,7 8,44 98,4 22,84 135,1 11,5 

48 Turdus philomelos Brehm. 128,9 7,7 101,5 23,5 134,2 9 

49 Remiz pendulinus  - - 16,6 3,44 - - 

50 Parus caeruleus L. 59,6 9,88 47,7 8,16 37,6 3,96 

51 Parus major L. 126,5 25,6 142,2 12,08 161,4 32,28 

52 Sitta europaea L.  62,3 6,96 66,5 5,2 61,1 13,52 

53 Passer domesticus L. 100,2 17,2 120,2 16,08 129,9 18,3 

54 Passer montanus L. 121,6 10,12 110,7 25,62 84,5 2,3 

55 Fringilla coelebs L. 127 8,2 148,6 5,2 116,7 2,82 

56 Chloris chloris L. 85,7 11,16 62,3 10,76 68,2 12,88 

57 Carduelis carduelis L.  90,7 19,98 50,4 7,48 53 6,6 

58 Emberiza calandra L.  43,9 9,7 70,8 3,32 45,8 3,88 

59 Emberiza citrinella L.  115,2 13,24 63,6 8,28 56,5 19,1 

 

Видове різноманіття птахів мішаних лісосмуг вздовж колій, що межують з 

агроценозом (лісосмуги № 1) представлено 46 видами. Домінує Sturnus vulgaris 

L.(147,2 пар\10км маршрута), Turdus philomelos Brehm. (128,9 пар\ 10 км), Motacilla 

flava L.(102,3 пар\10км) та інші. Високе біорізноманіття пояснюється сусідством 

біоценозу з агроценозом, наявності у лісосмузі птахів, поля та можливістю птахів 

додатково живитись у агроценозі (табл.6.1).   

51 видів птахів характерно для мішаних лісосмуг вздовж колій, що межують з 

водними об’єктами (лісосмуга 2). Домінантними видами є Pica pica L. (150 

пар\10км) Sturnus vulgaris L. (144,4 пар\10км) Parus major L. (142,2 пар\10км). 

Характерною особливістю даного орнітокомплекса є взаємодія лісових видів та 

птахів водно-болотного комплексу та значний вплив на формування 

орнітокомплексу птахів-візитерів суттєво збільшуючи його видове різноманіття 

(табл.6.1). 

Продовження таблиціці 6.1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Pallas
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Орнітокомплекс мішаних лісосмуг вздовж колій, що межують з населеними 

пунктами та антропогенними спорудами (лісосмуга 3) представлений 44 видами. 

Домінантними видами є Hirundo rustica L. (163 пар\10км), Parus major L. (161,4 

пар\10 км), Pica pica L. (157,7 пар\10 км), Corvus cornix L.(87,2 пар\10 км), Passer 

domesticus L., (129,9 пар\10 км) та інші. Характерною особливістю даного 

орнітокомплекса є наявність у лісосмузі синантропних видів (табл.6.1). 

Дослідження призалізничних лісосмуг проводилися на території Симбрівшини 

[61], в результаті яких виявлено 30 видів птахів, з густиною населення 2900 ос.\км2. 

В результаті досліджень зроблено висновки, що характерною рисою лісосмуг є 

значне різноманіття та щільність лісостепових і синантропних птахів [239].  

 Аналіз кількості досліджуваних видів свідчить про однорідність лісосмуг за 

чисельністю, що доводить індекс Пієлоу, який коливається в межах від 0,94 до 0,95. 

Найвищі показники даного індексу характерні для лісосмуг, що межують з 

агроценозом, який відповідає - 0,95, дещо нижчий показник характерний для 

лісосмуг, що межують з населеним пунктом – 0,94 та лісосмуг, що межують з 

водними об҆єктами – 0,94 (табл. 6.2).  

Таблиця 6.2 

Статистичний аналіз видового різноманіття орнітофауни лісосмуги вздовж 

залізничних колій різного типу 

Ділянка Ентропічні індекси Індекси видового різноманіття 

Індекс Шеннона Індекс 

Пієлоу  

Індекс Маргалефа Індекс Менхиника 

Мішані лісосмуги, що 

межують з агроценозом 
5,25 0,95 5,68 

0,80 

Мішані лісосмуги, що 

межують з населенним 

пунктом 

5,17 0,95 5,37 

0,73 

Мішані лісосмуги, що 

межують з водними об̓єктами 
5,34 0,94 6,34 

0,85 

 

Аналізуючи ступінь домінування видів у лісосмугах можна стверджувати, що 

у лісосмугах, що межують з населеним пунктом спостерігається висока частка, у 

порівнянні з іншими лісосмугами, чисельного виду, що підтверджується значенням 

індексу Бергера-Паркера (0,046). Що призведе до зниження частки інших видів у 
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біоценозі та вираженому домінуванню окремих видів. У лісосмугах, що межують з 

агроценозом індекс Бергера-Паркера дорівнює 0,045. Найнижчий показник, у 

досліджуваних біоценозах індексу Бергера-Паркера (0,043) характерний для 

лісосмуг, що межують з водними об҆єктами, що свідчить про однорідність 

чисельності птахів у лісосмузі й зниження частки видів домінантів. Дана 

закономірність підтверджується індексом Сімпсона, його показник становить 0,028 

для лісосмуги, що межує з агроценозом; 0,03 – для лісосмуги, що межує з населеним 

пунктом та 0,027 для лісосмуги, що межує з водними об´єктами. На чисельніть 

птахів у лісосмугах впливає її тип, а саме особливості структури об҆єкту, з яким 

межує лісосмуга (агроценоз, водні об´єкти або населений пункт). Для лісосмуги, що 

межує з водними обєктами спостерігається найнижчий показник індекс Сімпсона 

0,027, що свідчить про значне видове багатство біоценозу (табл.6.3). 

У лісосмугах, що межують з водними об҆єктами чисельність птахів однорідна, 

а у лісосмугах, що межують з населеними пунктами спостерігається збільшення 

частки в населенні домінантних видів. Найвищий показник видового багатства 

характерний для лісосмуг, що межують з водними об҆єктами, що доводить показник 

індексу Маргалефа, який дорівнює 6,34. Нижчий показник індекса Маргалефа 

характерний для лісосмуг, що межують з агроценозами – 5,68 та для лісосмуг, що 

межують з населеним пунктом, який становить – 5,37. Індекс Менхиника 

підтверджує уже наведені закономірністі й становить для лісосмуги, що межує з 

водними об҆´єктами – 0,85 та 0,80 для лісосмуги, що межує з агроценозом. 

Найнижчий показник індекса Менхиника характерний для лісосмуг, що межують з 

населеним пунктом, який становить 0,73 (табл.6.2). За даними індексами 

спостерігаємо закономірність, що на чисельність та видове багатство орнітофауни 

лісосмуг, що межують з залізничними коліями значний вплив має об´єкт, з яким 

межує біоценоз, забезпечуючи диференційованість місць існування, що дає змогу 

утворювати консорції птахам різних екологічних груп (табл.6.3).  
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Таблиця 6.3 

Характеристика індексів домінування орнітофауни лісосмуги вздовж 

залізничних колій різного типу 

 Ділянка Індекси домінування 

Сімпсона Полідомінантності Бергера-Паркера 

Мішані лісосмуги, що межують з 

агроценозом 0,028 35,4 

0,045 

Мішані лісосмуги, що межують з 

населенним пунктом 0,03 33,3 

0,046 

Мішані лісосмуги, що межують з 

водними об̓єктами 0,027 37,0 

0,043 

 

Проаналізовано показники індексу подібності Жаккара. Показники визначених 

коефіцієнтів свідчить про подібність видового та кількісного складу птахів 

досліджуваних лісосмуг. Високий показник подібності спостерігається між 

штучними насадженнями вздовж колій, що межують з агроценозом та штучними 

насадженнями вздовж колій, що межують з населеними пунктами й становить 

91,5%. Дещо нижчий показник характерний для лісосмуг, що межують з водними 

об҆єктами та лісосмуг, що межують з агроценозом – 66,7%. Лісосмуг, що межують з 

водними об҆єктами та лісосмуг, що межують з населеним пунктом також 66,7 %. 

Найменш подібними за чисельністю та видовим складом птахів є лісосмуги, що 

межують з водними об҆єктами та, що межують з населеним пунктом зі значенням 

індексу - 38% (табл.6.4). 

Таблиця 6.4 

Якісна спільність угруповань птахів дослідних ділянок 
 

Ділянка Мішані лісосмуги, 

межують з 

агроценозом (46) 

Мішані лісосмуги, що 

межують з населенним 

пунктом(44) 

Мішані лісосмуги, що 

межують з водними 

об̓єктами (51) 

Мішані лісосмуги, межують 

з агроценозом (46) 

- 43 39 

 Мішані лісосмуги, що 

межують з населенним 

пунктом(44) 

91,5 - 38 

Мішані лісосмуги, що 

межують з водними 

об̓єктами (51) 

66,7 66,7 - 

 

Примітка: у дужках показано загальну кількість видів птахів на ділянці; угорі 

таблиці наведено кількість спільних видів; знизу – коефіцієнт Жаккара (у %) 
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На основі отриманих даних проведено кластерний аналіз за чисельністю, на 

дендрограмі виражено подібність між лісосмугами, що межують з агроценозами та 

лісосмугами, що межують з населеними пунктами. Досить різними за чисельністю 

птахів є лісосмуги, що межують з агроценозами та лісосмуги, що межують з 

водними об´єктами (Рис.7.1). 

 
1 – Мішані лісосмуги, що межують з агроценозом; 2 – Мішані лісосмуги, що 

межують з населеним пунктом; 3 – Мішані лісосмуги, що межують з водними 

об’єктами 

 

Рис. 6.1. Дендрограма кластеризації орнітофауни лісосмуг вздовж залізничних колій 

(за чисельністю) 

 

 

6.2. Аналіз видового складу та чисельності орнітофауни лісосмуг вздовж  

автошляхів 

Транспортний рух, інтенсивність якого з кожним роком зростає, а також 

технологічні процеси автодорожніх робіт – це потужні чинники, які погіршують 

стан навколишнього середовища. Головними екологічними ефектами транспортної 

системи є: втрата, трансформація і фрагментація біотопів, турбування через викиди 

й крайові ефекти, смертність через рух транспорту та порушення міграційних 

шляхів. Транспортна система потужний чинник редукції популяцій диких тварин, в 

тому числі і птахів. Інтенсивний рух транспорту впливає на диких тварин змінюючи 

їхні біотичні особливості: просторову, вікову та статеву структуру популяцій, 

характер розмноження, темпи народжуваності та смертності, особливості міграції 

[137,145,180]. 
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 У закордонних публікаціях чинне місце посідають дослідження екологічної та 

генетичної диференціації популяцій внаслідок їхньої просторової ізоляції 

автошляхами, заходи з охорони популяцій диких тварин, що підлягають такому 

впливу [12, 247-248]. Проте в Україні ця проблема залишається майже не вивченою і 

потребує масштабного дослідження. Україна розташована на перетині міграційних 

шляхів багатьох видів диких тварин. Через її територію проходять два основних 

глобальних маршрути міграції птахів, а деякі місця гніздування мають міжнародне 

значення. Понад 100 видів перелітних птахів охороняються відповідно до 

міжнародних зобов’язань нашої країни [247].  

У ході проведених досліджень у різних типах лісосмуг вздовж автошляхів 

зареєстровано 44 види птахів у 4 типах лісосмуг [137, 145]. Переважають 

представники ряду Горобцеподібні (табл.6.5). Видовий склад птахів тополевих 

продувних лісосмуг (лісосмуга 1) представлений 22 видами. Домінантними видами є 

Corvus cornix L. (25.91 пар\10 км), Corvus corax L. (24.83 пар\10 км), Sturnus vulgaris 

L. (24.41 пар\10 км), Corvus frugilegus L. (24.08 пар\10км), Motacilla alba L. (24.33 

пар\10км). Орнітокомплекс мішаних ажурних лісосмуг (лісосмуга 2) представлений 

43 видами. Домінантними видами є Pica pica L. (30.08 пар\10 км), Garrulus 

glandarius L. (24.66 пар\10 км), Sturnus vulgaris L. (22.5 пар\10км), Dendrocopos 

major L. (22.91пар\10 км). Значне видове різноманіття птахів у лісосмузі, у 

порівнянні з лісосмугою 1, пояснюється  видовим багатством рослинності лісосмуги 

2 та формуванням підліску, чагарникового ярусу. Що дає змогу гніздитися та 

живитись більшій кількості птахів чагарникового ярусу. Аналіз орнітофауни 

кленових продувних лісосмуг (лісосмуга 3) показав, видове різноманіття птахів 

представлене 22 видами. Домінують Pica pica L. (24.5 пар\10км), Corvus cornix L. 

(25.91 пар/10км), Sturnus vulgaris L. (24.41 пар\10км) Corvus frugilegus L. (24.08 

пар\10км), Corvus corax L. (24.83 пар\10км). Спостерігаємо незначне видове 

різноманіття птахів у порівнянні з іншими лісосмугами, що зумовлено 

монофлоністю та однорядовістю досліджуваної лісосмуги, але високий рівень 

чисельності окремих видів птахів, що зняли екологічну нішу. Видовий склад птахів 

мішаних ажурних  лісосмуг (лісосмуга 4) представлено 43 видами. Домінує Pica pica 
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L. (30.41 пар\10км), Sturnus vulgaris L. (22.08 пар\10км), Dendrocopos major L. (19.81 

пар\10км). У лісосмузі 4 зменшилась чисельність птахів, що зумовлено значним 

транспортним навантаженням на автошляхах (ефект турбування та загибель на 

автошляхах) (табл.6.5). 

Таблиця 6.5  

Аналіз чисельності птахів лісосмуг вздовж автошляхів 

№ Назва виду 

Тополеві  

 продувні  

лісосмуги  

(Лісосмуга 1) 

Мішаних ажурних  

лісосмуг 

 (Лісосмуга 2) 

Кленові продувні  

лісосмуги 

 (Лісосмуга 3) 

Мішані ажурні  

лісосмуги  

 (Лісосмуга 4) 

Середня 
чисельність 
(пар\10км 
маршрута) 

Середнє 
відхилення 

Середня 
чисельність 
( пар\10км 
маршрута) 

Середнє 
відхилення 

Середня 
чисельність 

( пар\10км 

маршрута) 

Середнє 

відхилення 

Середня 
чисельність 

( пар\10км 

маршрута) 

Середнє 

відхиле

ння 

1. 1 
Milvus migrans 
Bod. 

2.91 
 

0.66 3,41 0.51 2.91 0.66 1.91 0.97 

2. 2 
Accipiter gentilis 
L. 

1.5 0.90 1.91 1.08 1.58 0.90 1.25 0.86 

3. 3 
Circus pygargus  
L.  

2.4 0.51 1.91 0.90 2.58 0.66 2 0.73 

4. 4 Buteo buteo L. 4.91 0.79 
3.08  
 

1.24 4.91 0.79 3.58 0.66 

5. 5 
Phasianus 
colchicus L. 

11.3 3.22 11.16 1.40 10.08 1.56 9.83 1.40 

6. 6 
Streptopelia 
turtur L. 

- - 8.5 1.78 - - 7.25 1.42 

7. 7 Asio otus L. 
 
- 

- 0.91 0.66 - - 0.91 0.66 

8. 8 
Merops apiaster 
L.  

- - 11.66 3.36 - - 10.83 2.48 

9. 9 Apus apus L. 
 
25 

2.17 20.58 1.44 21.66 2.29 20.58 1.44 

10. 10 Upupa epops L. 
8.16 
 

1.33 6.41 1.92 7.16 1.02 6.41 1.92 

11. 11 Jynx torquilla L. - - 
16.41 
 

2.50 - - 15.33 2.67 

12. 12 
Dendrocopos 
major L. 

20.91 1.37 
22.91 1.97 17.75 3.64 19.81 2.12 

13. 13 
Galerida 
cristata L.  

- - 
11.33 4.18 - - 11.33 4.18 

14. 14 
Alauda arvensis  
L.  

- - 
5.66 1.49 - - 5.66 1.49 

15. 15 
Anthus 
campestris L.  

- - 
5.25 1.05 - - 5.25 1.05 

16. 16 
Motacilla flava. 
 

11.08 2.74 19.75 2.34 11.08 2.74 19.75 2.34 

17. 17 
Motacilla alba 
L. 

24.33 2.10 21.25 1.81 23.58 2.02 21.25 1.81 

18. 18 
Lanius collurio 
L. 

- - 15 1.65 - - 14 2.13 

19. 19 
Oriolus oriolus 
L. 

-  2.33 1.15 - - 2.41 1.16 



106 
 

20. 20 
Sturnus vulgaris 
L. 

24.41 1.62 22.5 2.11 24.41 1.62 22.08 1.62 

21. 21 
Garrulus 
glandarius L. 

10.66 1.77 
24.66 1.55 10.66 1.77 20.91 3.31 

22. 22 Pica pica L. 24.5 2.27 30.08 2.39 24.5 2.27 30.41 1.83 

23. 23 Corvus cornix L. 25.91 1.44 21.66 1.82 25.91 1.44 21.66 1.82 

24. 24 
Coloeus 
monedula  L. 

16.25 3.46 
17.58 1.83 16.25 3.46 17.58 1.83 

25. 25 
Corvus 
frugilegus  L. 

24.08 2.02 
13.25 3.19 24.08 2.02 13.25 3.19 

26. 26 Corvus corax  L. 24.83 1.52 19.33 2.26 24.83 1.52 19.33 2.26 

27. 27 Sylvia nisoria L. - - 11.75 2.17 - - 13.08 1.16 

28. 28 
Sylvia 
atricapilla L. 

- - 3.9 0.99 - - 3.91 0.99 

29. 29 
Sylvia communis 
Latham 

- - 4.25 1.05 - - 4.25 1.05 

30. 30 
Ficedula 
albicollis Temm. 

- - 9.66 1.61 - - 10.08 1.83 

31. 31 
Phoenicurus 
phoenicurus  L.  

11.41 1.56 15.33 2.05 11.41 1.56 14.83 2.16  

32. 32 Turdus pilaris L. - - - - - - 7.08 2.46 

33. 33 
Turdus merula 
L. 

13.4 1.67 3.58 1.08 12.33 1.07 3.58 1.08 

34. 34 
Turdus 
philomelos 
Brehm. 

17.5 2.06 9.16 0.93 15.25 1.86 10 2.37 

35. 35 
Cyanistes 
caeruleus L.  

- - 3.33 0.88 - - 3.75 0.75 

36. 36 Parus major L. 
13.91 
 

2.10 13.75 1.60 13.91 2.10 13.75 1.60 

37. 37 
Sitta europaea 
L. 

- - 8.66 1.07 - - 8.66 1.07 

38. 38 
Passer 
domesticus L. 

17.66 4.41 
21.41 1.67 15.66 3.55 21.41 1.67 

39. 39 
Passer montanus 
L. 

- - 
15.16 2.58 - - 15.16 2.58 

40. 40 
Fringilla coelebs 
L. 

- - 14.08 4.05 - - 10.91 3.39 

41. 41 
Chloris chloris 
L. 

- - 4.83 1.11 - - 4.83 1.11 

42. 42 
Acanthis 
cannabina L.  

- - 4.66 1.15 - - - - 

43. 43 
Emberiza 
calandra L. 

- - 2.33 1.23 - - 2.33 1.23 

44. 44 
Emberiza 
citrinella L. 

- - 7 1.20 - - 5.81 1.85 

Продовження таблиці 6.5 
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Рис. 6.2. Динаміка чисельності орнітофауни лісосмуг вздовж автошляхів 

Харківської області 

Аналізуючи чисельність досліджуваних видів спостерігаємо однорідність 

лісосмуг по чисельністі за індексом Пієлоу, який коливається в межах від 0,94 до 

0,95, що свідчить про однорідність лісосмуг різного типу за чисельністю. Найвищі 

показники характерні для лісосмуг 1 та 3 – становить 0,95  (табл. 6.6). 

Таблиця 6.6 

Аналіз видового та кількісного різноманіття орнітофауни лісосмуг вздовж 

автошляхів різного типу 

Ділянка 
 

Ентропічні індекси Індекси видового різноманіття 

Індекс 

Шеннона 

Індекс  

Пієлоу 

Індекс Маргалефа Індекс  

Менхиника 

Лісосмуга 1 4,23 0,95 3,61 1,20 

Лісосмуга 2 5,09 0,94 6,78 1,94 

Лісосмуга 3 4,23 0,95 3,64 1,22 

Лісосмуга 4 5,06 0,943 6,79 1,95 

 

Аналізуючи ступінь домінування видів у лісосмугах можна стверджувати, що 

у кленових продувних  лісосмугах (лісосмуга 3) спостерігається висока частка 

самого багаточисельного виду, що підтверджується значенням індексу Бергера-

Паркера (0,080), що призводе до зниження частки інших видів у біоценозі. У 

мішаних ажурних  лісосмуг (лісосмуга 2) спостерігається найнижчий показник 

індексу Бергера-Паркера (0,061), що свідчить однорізність чисельності видів у 

лісосмузі й зниження частки видів домінантів. Дана закономірність підтверджується 
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індексом Сімпсона для лісосмуги 1 його показник становить 0,055, для лісосмуги 2 – 

0,032, для лісосмуги 3 – 0,055 та для лісосмуги 4 – 0,031 відповідно. Спостерігаємо 

закономірність, на чисельність видів у лісосмугах впливає її тип, а саме, різність 

флористичного складу та ширина лісосмуги. У поліфлорних лісосмугах чисельність 

птахів однорідна, а у монофлорних спостерігається збільшення частки в населенні 

домінантних видів. Найвищий показник видового багатства характерний для 

мішаних ажурних  лісосмуг з незначним транспортним навантаженням (лісосмуг 2) і 

мішаних ажурних лісосмуг зі значним транспортним навантаженням (лісосмуги 4), 

що доводить показник індексу Маргалефа, який дорівнює 6,78 та 6,79 відповідно. 

Індекс Менхиника підтверджує закономірність і становить для лісосмуги 2 – 1,94 та 

для 1,95 для лісосмуги 4. Найнижчий показник індекса Маргалефа характерний для 

тополевих продувних лісосмуг (лісосмуги 1) (табл.6.6). За даними індексами 

спостерігаємо закономірність, що на чисельність та видове багатство орнітофауни 

впливають: флористичний склад лісосмуги, ширина та зовсім незначний вплив має 

транспортне навантаження на лісосмуги (табл.6.7).  

Таблиця 6.7 

Характеристика індексів домінування орнітофауни лісосмуг вздовж автошляхів 

різного типу 

 
Ділянка 

 
Індекси домінування 

Сімпсона Полідомінантності Бергера-Паркера 

Тополеві продувні лісосмуги зі незначним 

транспортним навантаженням (Лісосмуга 1) 0,055 18,2 

0,077 

Мішані ажурні  лісосмуги зі  

незначним транспортним навантаженням 

(Лісосмуга 2) 0,032 31,3 

0,061 

Кленові продувні  лісосмуги зі значним 

транспортним навантаженням (Лісосмуга 3) 0,055 18,2 

0,080 

Мішані ажурні  лісосмуги зі значним 

транспортним навантаженням (Лісосмуга 4) 0,031 32,3 

0,063 

  

Визначено показники коефіцієнту подібності Жаккара у %. Найвищий 

показник визначеного індексу характерний для лісосмуги 1 та лісосмуги 3 і 

становить 100% та для лісосмуги 2 та лісосмуги 4 становить 95,5%. Найнижчий 

показник індексу Жаккара характерний для лісосмуг 1 та 3 – 22%, лісосмуг 1 та 2 – 
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22%, лісосмуг 3 та 4 - 22% та лісосмуг 1 та 4 – 22%. Дана тенденція пояснюється 

схожістю флористичного складу та структури досліджуваних лісосмуг, що впливає 

на видовий склад орнітокомплексів знову. Спостерігаємо незначний вплив 

транспортного навантаження на особливості формування орнітокомплексів 

(табл.6.8). 

Таблиця 6.8 

Якісна спільність угруповань птахів у лісосмугах з різною їх продувністю 
 

Ділянка Лісосмуга 1 (22) Лісосмуга 2 (43) Лісосмуга 3 (22) Лісосмуга 4 (43) 

Лісосмуга 1 (22) – 22 22 22 

Лісосмуга 2 (43) 51,2 – 22 42 

Лісосмуга 3 (22) 100 51,2 – 22 

Лісосмуга 4 (43) 51,2 95,5 51,2 – 

Примітка: у дужках показано загальну кількість видів птахів на ділянці; угорі 

таблиці наведено кількість спільних видів; знизу – коефіцієнт Жаккра (у %) 

На основі отриманих даних проведено кластерний аналіз за чисельністю, на 

дендрограмі спостерігаємо подібність, кількісного складу птахів лісосмуги 1 та 2 й 

лісосмуги 3 та 4 між собою (Рис.6.3, Рис.6.4). 

 
1 – Лісосмуга 1; 2 – Лісосмуга 2; 3 – Лісосмуга 3; 4 – Лісосмуга 4 

 

Рис. 6.3. Дендрограма кластеризації орнітофауни лісосмуг вздовж автошляхів 

(за чисельністю) 
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Рис. 6.4. Дендрограма коефіцієнтів подібності видового складу птахів у різних типах 

лісосмуг 

Висновки розділу 6:  

Орнітокомплекс лісосмуг вздовж залізничних колій у репродуктивний 

період представлено 59 видами птахів. Видове різноманіття мішаних лісосмуг 

вздовж колій, що межують з агроценозом представлено 46 видами. 51 видів 

птахів характерно для мішаних лісосмуг вздовж колій, що межують з водними 

об’єктами. Орнітокомплекс мішаних лісосмуг вздовж колій, що межують з 

населеними пунктами та антропогенними спорудами представлений 44 

видами. У орнітокомплексі лісосмуг вздовж залізничних колій спостерігаємо 

значне видове різноманіття птахів порівняно з лісосмугами вздовж 

автошляхів, що обумовлено наявністю у лісосмуги значної кількості птахів-

візитерів через сусідство лісосмуг з іншими діаметрально протележними 

біоценозами. Значне кількісне багатство обумовлене структурою лісосмуги та 

флористичним різноманіттям. Транспортне навантаження має незначний 

вплив на кількісний склад птахів, про що свідчать результати досліджень. 

Даний факт можна пояснити значним адаптаційним потенціалом птахів та 

екологічною пластичністю. 

Найвищий показник видового багатства птахів спостерігається у 

лісосмугах, що межують з водними обє̓ктами, що доводить показник індексу 

Маргалефа, який становить 6,34. Нижчий показник індекса Маргалефа 

характерний для лісосмуг, що межують з агроценозами – 5,68 та для лісосмуг, 
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що межують з населеним пунктом, який становить – 5,37. Індекс Менхиника 

підтверджує уже наведені закономірністі.  

Високий показник подібності орнітокомплексів (індекс Жаккара) 

спостерігається між мішаними лісосмугами вздовж колій, що межують з 

агроценозом та мішаними лісосмугами вздовж колій, що межують з населеними 

пунктами, який становить 91, 5 %. Найменш подібними за чисельністю та 

видовим складом птахів є лісосмуги, що межують з водними об҆єктами та, що 

межують з населеним пунктом зі значенням індексу - 38%. 

Видовий склад орнітокомплексів лісосмуг вздовж автошляхів різних 

типів представлений 44 видами птахів. Видовий склад тополевих продувних 

лісосмуг (лісосмуга1) має 22 види. Орнітокомплекс мішаних ажурних 

лісосмуг (лісосмуга 2) - 43 види. Орнітофауна кленових продувних лісосмуг 

(лісосмуга 3) -22 види. Видовий склад птахів мішаних ажурних лісосмуг 

(лісосмуга 4) - 43 види. Визначено показники коефіцієнту подібності Жаккара, 

за даними індексу найбільш схожі між собою орнітокомплекси лісосмуги 1 та 

лісосмуги 3 і становить 100% та для лісосмуги 2 та лісосмуги 4 становить 

95,5%. Найнижчий показник індексу Жаккара характерний для лісосмуг 1 та 3 

– 22%, лісосмуг 1 та 2 – 22%, лісосмуг 3 та 4 -22 % та лісосмуг 1 та 4 – 22 %. 

Що свідчить про суттєві відмінності у якісному складі птахів даних лісосмуг.  

Встановили, що на видовий та кількісний склад птахів лісосмуг вздовж 

автошляхів впливає їх флористичний склад, наявність підліску і 

чагарникового ярусу та незначний вплив має інтенсивність транспортного 

навантаження. 
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РОЗДІЛ 7. 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛІСОСМУГ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ  

7.1. Вплив антропогенних факторів на функціонування лісосмуг різного типу 

Лісосмуги – унікальні комплексні штучні екосистеми, що стали осередком 

функціонування життя в агроценозах, а саме полезахисні лісосмуги; осередок 

життєдіяльності флори та фауни в об’єктів транспортної системи (залізничних 

магістралей та автошляхів). Виконуючи низку важливих геоценотичних, 

мієлітаризуючих, рекреалійних функцій лісосмуги є важливими складовими 

екомережі. Вони мають досить не визначений законодавчий статус, що стає 

причиною руйнування та занепаду даних екосистем. 

Під час дослідження орнітокомплексів лісосмуг різного типу постало питання 

охорони та захисту лісосмуг, як складової екомережі  локального та глобального 

ландшафту, важливої складової біосфері.  

Нами зафіксована низка глобальних екологічних проблем лісосмуг, як 

природного, так і антропогенного характеру, а саме: 

- незаконні тотальні вирубки, під приводом очищення старовікових лісосмуг; 

- підпали та випадкові пожежі по необережності; 

- забруднення побутовими відходами; 

- забруднення хімічними речовинами різного типу, що використовуються у 

сільському господарстві (гербіциди та пестициди), які часто є не сертифікованими 

та екологічно небезпечними. 

Проблема вирубки лісових насаджень є однією з актуальних сучасних  

світових проблем. Значення лісових насаджень важко переоцінити. Недаремно став 

крилатим вислів «дерева легені планети». Зелені насадження є фундаментальною 

складовою кожної екосистеми. На основі якої формується фауністична  складова 

біогеоценозу.  

Наразі проблема вирубки дерев актуальна для всіх континентів нашої планети, 

однак найбільш гостро в країнах Західної Європи, Південної Америки, Азії, в тому 

числі і в нашій країні. Інтенсивне знищення лісових насаджень призводить до 

проблеми збезлісення. Територія, вільна від дерев, перетворюється в бідний 
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ландшафт, стає непридатною для життя. Проблема вирубки лісів знаходиться під 

контролем держави, вчених та громадськості. Оскільки ліси знаходиться під 

цілковитим захистом закону, то штучні лісові насадження (лісосмуги), як 

обговорювалося раніше, мають досить не визначений законом статус. Інтерес 

громадськості прикутий теж більше до проблем природних лісів ніж до лісосмуг. 

Тому вирубки у лісосмугах мають масовий характер через низку причин: екологічна 

безграмотність населення (нерозуміння наслідків виробок для агроландшафту), 

скрутне матеріальне становище місцевого населення, високі ціни на енергоносії. 

Часто тотальні вирубки здійснюють під приводом чисток. Але такі чистики мають 

бути екологічно обґрунтовані. Такі дії мають низку негативних наслідків:  

- зміна, а подекуди і знищення середовища існування біоти, що приводить до появи 

екологічних біженців; 

-  зміна цілісності агроландшафту, що призведе до зниження родючості ґрунту та 

мікроклімату поля і як результат зниження врожайності сільськогосподарських 

культур; 

- лісосмуги є частиною середовища і їх трансформація в результаті вирубки призведе 

до глобальної трансформації місцевого ландшафту; 

- штучні насадження є рекреаційною зоною і їх знищення призведе до зниження 

рекреаційної привабливості регіону; 

- погіршення колообігу речовин у природі, ерозії ґрунтів.  

Підпали та випадкові загоряння призводять до цілковитого вигорання 

біоценозу та стимулюють процеси вторинної сукцесії. В результаті пожеж 

порушується процеси функціонування біоценозу, знищення рослинного покриву, 

порушення репродуктивних процесів у птахів, фізичної загибелі фауни та вимушені 

міграції в інші біоценози (Рис 6.1). Часто підпали виникають через низьку 

екологічну культуру місцевого населення.  
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Рис. 7.1. Полезахисна лісосмуга після пожежі околиці села Сподобівка Куп҆янського 

району Харківської області 

Збільшення кількості масового вжитку неминуче призводить до збільшення 

кількості побутового сміття. Сьогодні перш ніж продукт потрапить до споживача 

він пакується у декілька шарів пакувальних матеріалів. Кожного року, за 

офіційними даними, громадяни викидають 11 млн тонн сміття, за підрахунками 

приблизно 300 кг на людину. За даними з Мінекології, Мінрегіонбуду, площа всіх 

сміттєзвалищ нашої країни становить понад 10 тис. га. За підрахунками об'єм сміття 

- близько 1,2 км кубічних. На жаль, проблема утилізації сміття стоїть дуже гостро і 

поки що не вирішена. 

В Україні п'ять тисяч легальних полігонів, на які з міст вивозять побутові 

відходи. Крім легальних полігонів для сміття 27 тисяч сміттєвих звалищ стихійно 

щороку з'являється в кожному регіоні. Безумовно, полігони побутових відходів 

мають свої специфічні умови існування і низку переваг, до яких пристосувалися 

живі організми. Але це вимушене специфічне пристосування і досить спірні 

наслідки існування живих організмів в таких умовах. 

Мешканці міст та сіл сміття викидають просто у найближчій лісосмузі, або 

лісі, канаві або просто на узбіччі (Рис. 8.2). Така низька екологічна культура 
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приводить до погіршення стану, як природних, так і штучних екосистем. Токсичні 

речовини, що виникають після руйнування побутових відходів проникають у ґрунту 

та підземні води впливають на колообіг речовин у геосистемі та мікроклімат 

екосистеми, що призведе до погіршення умов існування біоти. Проблему засмічення 

лісосмуг ми спостерігаємо в усіх типах лісосмуг і по всій території досліджень. 

Подекуди засмічення має поодинокий характер, а в інших випадках спостерігаємо 

формування стихійних звалищ. Стихійні звалища найчастіше спостерігаємо у 

полезахисних лісосмугах поблизу сіл. Поодиноке засмічення у лісосмугах вздовж 

автошляхів, яке має масовий характер. Проблему утилізації сміття варто 

вирішувати, як на державному рівні шляхом прийняття відповідних законних 

механізмів покарання порушників, так і на поняттєвому рівні шляхом формування у 

людини екологічної компетентності. 

     

Рис. 7.2. Засмічення твердими побутовими відходами у полезахисних лісосмугах 

околиці села Берестове Куп҆янського району Харківської області 

Використання хімічних речовин у сільському господарстві дозволила 

підвищити врожайність сільськогосподарських культур та знизити частку ручної 

праці на полях. Гербіциди та пестициди - хімічні речовини, що використовуються 

для боротьби з небажаною рослинністю та для контролю за розмноженням і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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попередження появи сільськогосподарських шкідників. Це простий та відносно 

дешевий спосіб попередження основних проблем сільського господарства. Але 

назвати його екологічним та безпечним не можна. Під час обробки агроценозів цими 

речовинами, їх значна кількість, як прямо, так і опосередковано потрапляє у 

полезахисні лісосмуги, що має негативні наслідки для біоти та, перш за все, загибелі 

трав’янистих рослин та представників ентомофауни, що через трофічні зв’язки 

передається до інших організмів екосистеми. Під час обробки часто не 

дотримуються норм та правил роботи з хімічними речовинами, що завдає ще 

більшої шкоди. Часто виникають ситуації використання несертифікованих 

гербіцидів та пестицидів екологічні наслідки таких дій взагалі непередбачувані. 

Розв̓язати цю проблему можливу шляхом використання природних способів 

боротьби зі шкідниками, з використанням живих організмів, що мешкають в 

агроценозі. Збільшення видового та кількісного складу птахів агроценозу є 

причиною зменшення комах – шкідників сільськогосподарських культур. Для 

знищення бур’янів можна використовувати механічні способи боротьби. Підтримка 

екологічної рівноваги агросистеми надійний спосіб підвищення її ефективності. 

Окрім зазначених вище проблем антропогенного характеру є низка природних 

особливостей штучних насаджень. Однією з природних проблем лісосмуг поряд зі 

значним збільшенням біорізноманіття, є збільшення кількості рослини 

напівпаразита омели білої (Viscum album L.), що в лісосмугах має неоднозначну 

роль. З одного боку є надійним та безпечним місцем існування, формування гнізд 

для великої групи птахів, плоди є їжею у зимовий період для осіло-кочових видів, 

тим самим приносить користь лісосмузі. З іншого боку, паразитування омели 

призведе до погіршення стану і загибелі дерева, подекуди масової, особливо у 

лісосмугах вздовж автошляхів. На значне поширення омели білої впливає видовий 

склад рослинності лісосмуг вздовж автошляхів, бо у флористичному складі 

переважає тополя біла (Populus alba L.) за даними Рибалка І.О. [168-170] цей вид 

належить до групи рослин, з якими напівпаразит встановлює тісні взаємозв’язки. 

Крім того, на збільшення щільності омели впливає вік дерев, зважаючи, що 

досліджувані лісосмуги є середньовіковими та старовіковими  - це теж одна з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8
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причин. Можна пов’язати поширення омели білої із значним видовим та кількісним 

різноманіттям птахів, оскільки поширюється рослина шляхом орнітохорії. Але за 

даними Рибалка І.О.: провідну роль у зростанні чисельності її колонізаційних плям 

відіграє не орнітохорія, а анемо-гідрохорія [168-171]. 

Для вивчення стану ураження омелою білою досліджуваних лісосмуг 

використовували 5-бальну шкалу оцінювання деревних рослин, яку запропонували 

С. І. Кузнєцов, Ф. М. Левон, Ю. А. Клименко, В. Ф. Пилипчук, М. І. Шумик [88] та 

оцінку ступеня ураження деревних рослин омелою: - часткове, середнє, масове 

ураження крони та ураження окремих гілок. Досліджувані 3 групи лісосмуг 

(полезахисні, лісосмуги автошляхів та лісосмуги вздовж залізничних колій) 

поділили на 3 сектори в середньому по 10 км кожний. В результаті спостережень 

визначено найвищий рівень ураження дерев омелою білою у лісосмугах вздовж 

автошляхів: модельна ділянка 1 переважна більшість дерев оцінені у 3 та 2 бали; 

модельна ділянка 2 переважна більшість дерев оцінені у 3 бали та модельна ділянка 

3 оцінка дерев у 2 бали тож спостерігаємо значний ступінь ураження дерев у 

лісосмузі. За загальною оцінкою ступеня ураження - лісосмуга відповідає масовому 

ураженню крони. Визначено ступінь ураження дерев лісосмуги вздовж залізничних 

колій. Дерева модельної ділянки 1 оцінені за шкалою С. І. Кузнєцов, Ф. М. Левон, 

Ю. А. Клименко, В. Ф. Пилипчук, М. І. Шумик [88] у 3 бали, модельної ділянки 2 

також у 3 бали, на третій модельній ділянці спостерігалося збільшення кількості 

омели білої, що у балах визначається показником – 3. У полезахисних лісосмугах 

спостерігався найнижчий показник ураження дерев напівпаразитом омелою білою, 

на 1 модельній ділянці стан дерев відповідав показнику 4 бали, на 2 ділянці – 4 та на 

3 ділянці – 5 балів відповідно [144]. 

Загальноприйнятим є вважати, що омела пригнічує життєдіяльність та ріст 

деревних рослин, погіршує їх естетичний вигляд. Особливо сприятливі умови 

розвитку популяцій омели є штучні екосистеми зі значним антропогенним 

навантаженням. На сьогодні доведено, що омела біла відіграє ключову роль у 

забезпеченні біорізноманіття та стійкості екосистем [278]. На територіях, цілковито 

очищених від омели  через три роки спостерігається зменшення загального видового 
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різноманіття птахів у середньому на 20% у порівнянні з контролем (території, де 

омела продовжувала рости) [288]. У роботах низки вчених доведено зв’язок: 

зниження кількості омели веде до зниження чисельності птахів, що  своєю чергою 

призведе до збільшення чисельності комах, що є причиною погіршення стану 

лісосмуг [179]. Нашими спостереженнями підтверджено, що у лісосмугах, де 

зафіксоване часткове та масове ураження Viscum album, високі показники 

чисельності птахів [144].  

Тож спостерігаємо неоднозначну роль Viscum album у лісосмугах з одного 

боку збільшення її чисельності призведе до погіршення стану дерев (аж до 

цілковитої загибелі), а з іншого приводить до зростання чисельності птахів та 

сприяє розвитку цієї екосистеми. Тож важливе, що екологічно обґрунтовані 

стратегії, спрямовані, зокрема, на збереження біорізноманіття використання 

інтегрованих засобів контролю за розповсюдженням V. аlbum L. у лісосмугах. 

Важливим є моделювання популяційної динаміки омели. На сучасному етапі 

основним заходом боротьби з омелою є механічне видалення уражених нею гілок, 

або повне видалення дерева при сильному ураженні. Безумовно необхідно досягти 

екологічно обргунтованого балансу чисельності виду в екосистемах (Рис. 7.3).  

       

Рис. 7.3. Лісосмуга вздовж автошляхів поблизу села Нечволодівка 

Купя̓нського району Харківська область 
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7.2. Формування екологічної культури населення 

Виклики сьогодення дедалі частіше нагадують людині про значення 

середовища існування. Стихійні лиха, вірусні та бактеріальні хвороби, зниження 

якості повітря, питної води, ерозія ґрунтів -  з цими проблемами людство стикається 

повсякденно. Формування екологічної культури людини важлива умова 

відповідального ставлення до планети. Під формуванням екологічної культури 

особистості розуміють виховання такого ставлення людини до природи, що 

перетворює знання морально-етичних норм і правил на внутрішній регулятор її 

поведінки. Проблема екологічної культури у досліджуваному регіоні (Харківська 

область) стоїть дуже гостро. Про що свідчать багаторазові випадки екологічного 

невігласа зафіксовані нами у лісосмугах різного типу, а саме: стихійні звалища 

твердих побутових відходів прямо у лісосмузі, випадки навмисних підпалів, 

нещадні вирубки та інше. Тож розв̓язання проблеми вбачаємо у формуванні 

екологічної культури. Що здійснюється через екологічну освіту, як дорослих, так і 

дітей [156].  

Шлях до формування екологічної культури пролягає через ефективну  

екологічну освіту. Під екологічною освітою розуміємо організовані зусилля для 

вивчення особливостей функціонування природних середовищ та здатності людини 

керувати своєю поведінкою в екосистемах для забезпечення сталого розвитку та 

життя [148,197]. 

У ХХІ столітті проблема екологічного виховання стає дедалі актуальнішою. 

Постійно вирішуючи численні екологічні проблеми, людство прагне відновити 

баланс в системі стосунків «людина-природа». Формування культури взаємодії з 

навколишнім середовищем слід формувати на різних рівнях починаючи з 

дошкільної ланки освіти та закінчуючи вищою освітою, з подальшою самоосвітою. 

В системі шкільної освіти Нової української школи ключовим напрамком є 

формування екологічної компетентності дитини. Формуючи у дітей почуття 

відповідальності за рідну природу, прагнення до пізнання законів природи, 

формуючи науковий пошук та прагнення раціонального розв̓язанню екологічних 

проблем та завдань закладаємо основи толерантної до природи особистості.  
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Виховання громадян з високим рівнем екологічних знань, екологічної 

свідомості й культури на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людства та 

біосфери (в системі сталого розвитку) основне завдання сучасного суспільства. Що є 

основою для вирішення головних надзвичайно гострих екологічних і соціально-

економічних проблем України та світу. 

 Екологічна освіта, як системне культурологічне явище, що включає процеси 

навчання, виховання, розвитку особистості, повинна спрямовуватися на формування 

екологічної культури, як складової системи національного і громадського виховання 

українців. Екологічна просвіта може здійснюватися за допомогою громадських 

екологічних організацій та екоактивістів. Важливим у формуванні екологічної 

культури нації, окрім масової екологічної освіти, забезпечення якісною 

професійною підготовкою через базову та вищу екологічну освіту. Фахівці-екологи 

на різних рівнях забезпечать якісні екологічні дослідження, підготовку навчальних 

програм та сприятимуть формуванню масової екологічної культури та освіти. 

Розв̓язання нагальних питань екологічної освіти забезпечити формування 

системного екологічного знання й мислення, необхідних для прийняття екологічно-

обґрунтуованих рішень на рівні підприємств, галузей економіки впливатиме на всі 

сфери людського життя. Що сприятиме формуванню екологічно безпечного 

середовища існування людині та іншим представникам біоти. 

З метою популяризації екологічних знань, формування екологічної культури та 

інформаційної підтримки досліджень серед населення територіальних громад 

розроблено та впроваджено екологічну програму. 

Спілкуючись з місцевими жителями та аналізуючи їх діяльність у середовищі 

можна зробити висновки про низьку екологічну культуру дітей та дорослих. Як 

зазначалося вище формування екологічної культури здійснюється шляхом 

екологічної освіти. Ми розробили та впровадили програму екологічної просвіти для 

дітей та дорослих жителів територіальних громад, що сприяло розвитку екологічної 

компетентності, яка складалась з декількох етапів роботи: 

- анкетування (окремо для дітей та дорослих) (Додаток Б); 
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- просвітницькі заходи (мінілекції, поширення листівок екологічного змісту, 

інтерактивні заняття з дітьми на тему: «Птахи моєї місцевості»). 

В опитуванні взяло участь 100 осіб (50 дітей та 50 дорослих) жителі різних 

територіальних громад Куп’янського району (Петропавлівської, Кіндрашівської та 

Курилівської), анкети авторські, які розроблялися спираючись на екологічні 

проблеми лісосмуг регіону. Респонденти обиралися випадково з жителів місцевості, 

де проводилися дослідження та поширювалися через організації (школи, сільські 

ради). Вік респондентів: дорослі 18-75 років та діти – 11 -18 років. 

Після обробки анкетних даних отримали наступну інформацію: 25 дорослих 

хвилюють проблеми охорони довкілля та раціонального користування. 30 дітей 

відповіли, що їх цікавлять проблеми навколишнього середовища. 10 дорослих 

відповіли, що переймаються проблемами довкілля та шукають шляхи їх вирішення. 

Аналізуючи відповіді учасників, щодо засміченості лісосмуг можна характеризувати 

його, як середній, подекуди вище середнього. Рівень ураження омелою білою у 

полезахисних лісосмугах незначний, про що свідчить результати анкетування як 

дітей, так і  дорослих. За даними респондентів у гніздовий період спостерігається 

високий рівень активності птахів. В осінній період спостерігається незначна 

активність. Але деякі учасники анкетування визначали значне збільшення птахів 

родини Воронові, саме в осінній та зимовий період. 30 дітей зазначили, що їм відомі 

птахи, що занесені до Червоної книги. У анкетах зазначалось часті зустрічі шуліки 

чорного (Milvus migrans Bod.) виду,  що занесений до Червоної книги України. 

Висновки розділу 7: 

Зафіксована низка глобальних екологічних проблем лісосмуг, як природного, 

так і антропогенного характеру: незаконні тотальні вирубки під приводом очищення 

старовікових лісосмуг; підпали та випадкові пожежі по необережності; забруднення 

побутовими відходами; забруднення хімічними речовинами різного типу, що 

використовуються у сільському господарстві (гербіциди та пестициди), які часто є 

не сертифікованими та екологічно небезпечними.  

Формування екологічної культури передбачає ефективну  

екологічну освіту. Розроблена та впроваджена програма екологічної просвіти для 
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дітей та дорослих жителів територій громад, сприятиме розвитку екологічної 

компетентності. Екологічна просвіта здійснювалася у декілька етапів: анкетування, 

просвітницькі заходи (мінілекції, поширення листівок екологічного змісту, 

інтерактивні заняття з дітьми на тему: «Птахи моєї місцевості»). Просвітницькою 

діяльністю охоплено 100 осіб (50 дітей та 50 дорослих), жителі різних 

територіальних громад Куп’янського району. 

Список публікацій за тематикою розділу: 

1. Пісоцька В.В., Ярис О.О. Особливості поширення Viscum album L. у лісосмугах 

різного типу на території Харківської області. «Вектори розвитку та результати 

досягнень науки в сучасному освітньому просторі". Херсон: Издательский дом 

"Гельветика", 2021. С. 14-16. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі досліджено формування орнітокомплексів лісосмуг різного 

типу, як важливої структурно-функціональної складової біогеоценозів північного 

сходу України. 

1. Лісосмуги є важливою складовою екологічної мережі північного сходу 

України, де під охороною Бернською конвенції знаходиться 58 видів птахів, 

Боннської конвенції – 20 вид, Вашингтонської конвенції – 4 види, Червоної книги 

Харківської області – 7 видів, Червоної книги України – 4 види (Milvus migrans Bod., 

Circus pygargus  L., Columba oenas L., Tadorna ferruginea Pallas). 

2. У складі орнітокомплексів лісосмуг різних типів виявлено 68 видів, які 

належать до 12 рядів, де переважають Passeriformes. Видове різноманіття птахів 

зменшується від 59 видів у лісосмугах вздовж залізничних шляхів до 54 видів ( у 

гніздовий період - 44) у полезахисних лісосмугах та 44 видів у лісосмугах, що 

межують з автошляхами. Виявлена тенденція до переважання європейського типу 

фауни. 

3. Встановлено високий ступінь подібності між орнітокомплексами 

мішаних щільних та мішаних ажурних полезахисних лісосмуг (100 % - за індексом 

Жаккара); кленово-липових ажурних лісосмуг із мішаними щільними і ажурними 

полезахисними лісосмугами (93,2%). Монофлорні лісосмуги, що межують з 

автошляхами  (тополеві та кленові) мають високий ступінь подібності 

орнітокомплексів (100%). У орнітокомплексах поліфлорних лісосмуги, що межують 

з автошляхами (мішані ажурні зі значним та незначним транспортним 

навантаженням) також високий ступінь подібності - 95,5% (значення індексу 

Жаккара). Високий ступінь подібності орнітокомплексів мішаних лісосмуг вздовж 

колії, що межують агроценозами та мішаних лісосмуг, що межують з населеними 

пунктами (91,5 %). 

4. Полезахисні лісосмуги класифіковано за 6 типами, в залежності від 

флористичного складу та щільності лісосмуги. У гніздовий період визначальне 

значення у розподілі видового різноманіття птахів, мають мішані щільні та мішані 
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ажурні лісосмуги, де виявлено по 44 види у кожній. За чисельністю птахів 

домінантними видами є: Ficedula albicollis Temm., Fringilla coelebs L.  

5. У орнітокомплексі лісосмуг вздовж автошляхів у гніздовий період 

виявлено 22 види у монофлорних лісосмугах (тополеві та кленові продувні  

лісосмуги) і 43 види у поліфлорних (мішаних ажугних лісосмугах), що вказує на 

тенденцію зростання видового різноманіття птахів, відповідно до ускладнення 

флористичного складу та щільності деревостану.  

6. У видовому складі лісосмуг вздовж залізничних колій виявлено 59 видів 

птахів. Визначальне значення у розподілі видового різноманіття має орнітокомплекс 

мішаних лісосмуг вздовж колій, що межують з водними об’єктами (51 видів) та 

агроценозом (46 видів). Менше видове різноманіття птахів мішаних лісосмуг вздовж 

колій, що межують з населеними пунктами та антропогенними спорудами (44 види).  

7. Полезахисні лісосмуги мають високі показники щільності населення 

птахів та видового різноманіття в усі сезони. Найвищий показник щільності птахів 

зареєстровано у весняний (80,7 особин/10 га) та літній (146,4 особин/10 га) сезони, 

52 та 50 видів птахів відповідно. Щільність населення птахів зменшується до пізньої 

осені і становить 31,1 особин/10 га., 16 видів. Взимку щільність становить 40,1 

особин/10 га, 20 видів.  

8. Найвищі показники ά-різноманітності орнітофауни зафіксовані для 

кленово-липових ажурних лісосмуг: дані Шеннона (3,37) та П'єлу (0,90) є 

найвищими, дані Бергер-Паркера (0,11) найнижчі.  

9. Встановлено трофічні зв’язки 43 видів птахів з плодово-ягідними 

рослинами лісосмуг різних типів. Найчастіше птахи відвідують дубово-кленово-

липові щільні лісосмуги, найменше - кленово-ясенові продувні лісосмуги. Найвищі 

показники індексу Шеннона (3,3) трофічних консорціумів характерні для M. nigra, 

яку використовує максимальна кількість видів птахів (42). Форичні зв’язки 

здебільшого виявлені у Passeriformes (81,4%), де переважали S. vulgaris (11,8%; n = 

6064), Ch. chloris (11,3%), F. coelebs (9,3%), T. philomelos (7,3%), C. coccothraustes 

(7,1%), T. merula (5,4%). 51,2% видового складу птахів, що живляться плодово-

ягідними рослинами є перелітними.  
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10. Лісосмуги різного типу, зокрема полезахисні, є надійним місцем 

гніздування птахів. При побудові гнізд у співочого та чорного дроздів виявлено 

біотичні зв’язки з 13 видами дерев у різних типах лісосмуг. Переважна більшість 

гнізд чорного (49 гнізд, 49%; n=100) і співочого дрозда (168 гнізд, 42%; n=400) 

зафіксована у щільних мішаних лісосмугах; менше гнізд виявлено у мішаних 

продувних лісосмугах співочого дрозда (140 гнізд, 35% n=400) та чорного дрозда (23 

гнізда, 23%).  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Спираючись на основні національні нормативно-правові документи, які 

регулюють біорізноманіття в лісових насадженнях: Закон України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», Закон України «Про екологічну мережу», 

Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної 

екологічної мережі України на 2000-2015 роки, Концепція загальнодержавної 

програми збереження біорізноманіття на 2005-2025 роки, постанову Кабінету 

міністрів України від 22 липня 2020 р. № 650  «Про затвердження правил 

утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях 

сільськогосподарського призначення»,  Червону і Зелену книги України та 

результати власних наукових досліджень, зважаючи на важливе 

ландшафтноутворююче значення лісосмуг, вважаємо за необхідне надати наступні 

рекомендації для голів та депутатського корпусу об’єднаних територіальних громад: 

- сприяти насадженню штучних лісових масивів лінійного типу з використанням 

плодово-ягідних рослин: P. padus  M. nigra, S. aucuparia, R. canina, P. spinosa у 

агроценозах;  

- формувати лісосмуги шириною 20-25 м. у 3 - 4 ряди деревостанів, з середньою 

щільністю, які є найбільш продуктивними; 

- сприяти залучення фахівців до моніторингових досліджень всіх типів лісосмуг; 

- забезпечити охорону рідкісних і зникаючих видів флори та фауни, рослинних 

угруповань та інших цінних природних комплексів, відповідно  до 

природоохоронного законодавства України; 

- виявляти деревостани, що потребують рубок, з метою поліпшення якісного складу 

лісосмуг, здійснювати санітарні рубки; 

- організувати просвітницьку діяльність серед учнів та населення громад з метою 

формування екологічної культури та відповідального ставлення до природи рідного 

краю;  

- сприяти формуванню екологічної культури, дотриманню норм екологічно безпеного 

ведення сільськогосподарських робіт в агрокомплексах, незалежно від форми 

власності на землю.  
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Аналіз природоохоронного статусу птахів лісосмуг різного типу 

№ Назва виду 

Типи лісосмуг 
Охоронна 

категорія 

Полезахисні 

 

 

Вздовж 

залізничних 

колій 

Вздовж 

автошляхів 

1 Ixobrychus minutus L. - + - Бк 2, Бо2 

2 Nycticorax nycticorax L. - + - Бк2, ДЄС, Х 

3 Egretta alba L. - + - Бк2, ДЄС 

4 Egretta garzetta L. - + - Бк2, ДЄС,Х 

5 Ardea cinerea L. - + - Бк3 

6 Ardea purpurea L. - + - 
Бк2,Бо2, ДЄС, 

Х 

7 Ciconia ciconia L. + + - Бк2, Бо2 

8 Casarca ferruginea Pallas - + - 
ЧКУ, Бк2,Бо2, 

Х 

9 Anas platyrhynchos L. - + - Бк2, Бо2 

10 Milvus migrans Bod. + + + 
Бк2;Бо1,2;В2;

ЧКУ; Х 

11 Accipiter gentilis L. - + + Бк2; Бо1,2; В2 

12 Circus pygargus  L. - - + 
ЧКУ, Бк2, Бо2, 

Х  

13 Buteo buteo L. + + + Бк2; Бо1,2;В2 

14 Phasianus colchicus L. + + + Бк2 

15 Fulica atra L. - + - Бк2 

16 Columba oenas L. - + - Бк3, ЧКУ 

17 Columba palumbus L.  + + - - 

18 
Streptopelia decaocto 

Frivaldszky 
+ + - 

Бк3 

19 Streptopelia turtur L. + + + Бк3 

20 Cuculus canorus L. + + - Бк3 

21 Asio otus L. + + + Бк2;В2 

22 Merops apiaster L. - - +  Бк2; Бо2 

23 Apus apus L. + + + Бк3 

24 Upupa epops L. + + + Бо2 

25 Jynx torquilla L. + + + Бк2 

26 Dendrocopos major L. + + + Бк2 

27 Riparia riparia L. - + - - 

28 Hirundo rustica L. + + - Бк2 

29 Galerida cristata L. _ + + Бк2 

30 Alauda arvensis  L. - - + Бк2, ДЄС 

31 Motacilla flava L. _ + + Бк2 

32 Motacilla alba L. + + + Бк2 

33 Lanius collurio L. + + + Бк2 

34 Lanius minor L.  + + - Бк2 

35 Sturnus vulgaris L. + + + - 

36 Garrulus glandarius L. + + + - 

37 Pica pica L. + + + - 

38 Corvus cornix L. + + + - 

39 Coloeus monedula  L. - - + - 

40 Corvus frugilegus  L. - - + - 

41 Corvus corax  L. - - + Бк3 

42 Hippolais icterina L. + + - Бк2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Imre_Frivaldszky
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43 Ficedula albicollis Temm. + + + Бк3,Бо2 

44 Ficedula parva Pallas  + + - Бк3,Бо2 

45 Phoenicurus phoenicurus  L. - - + Бк2; Бо2 

46 Saxicola rubetra L. + + - Бк3,Бо2 

47 Erithacus rubecula L. + + - Бк3,Бо2 

48 Luscinia luscinia L. + + - Бк3,Бо2 

49 Turdus pilaris L. + + + Бк3;Бо2 

50 Turdus merula L. + + + Бк3;Бо2 

51 Turdus philomelos Brehm. + +         + Бк3;Бо2 

52 Remiz pendulinus L. _ + - Бк2 

53 Sitta europaea L. + + + Бк2 

54 Passer domesticus L. + + + - 

55 Passer montanus L. + + + Бк3 

56 Fringilla coelebs L. + + + Бк3 

57 Chloris chloris L. + + + Бк2 

58 Carduelis carduelis L. + + - Бк2 

59 Sylvia nisoria L. + + + Бк2 

60 Sylvia atricapilla L. + + + Бк2 

61 Sylvia communis Latham - - + Бк2; Бо2 

62 Anthus campestris L. + + + Бк2 

63 Oriolus oriolus L. + + + Бк2 

64 Parus caeruleus L. + + + Бк2 

65 Parus major L. + + + Бк2 

66 Acanthis cannabina L - - + Бк2 

67 Emberiza calandra L. + + + Бк2, Х 

68 Emberiza citrinella L. + + + Бк2 

Охоронні категорії: Бернська конвенція додаток II (Бк2), Бернська конвенція 

додаток III (Бк3), Боннська конвенція додаток II (Бо2), Вашингтонська конвенція 

(В), Червона книга України (ЧКУ), Червона книга, Харківської області (Х) 

Директива ЄС про охорону диких птахів (ДЄС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Pallas
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ДОДАТОК Б 

Анкети для визначення рівня екологічної культури населення 

Анкета для дорослих 

(Ваше ім'я ___________ Вік _________ Номер телефона________________ ) 

1. Чи хвилюють вас проблеми раціонального природокористування?__________ 

2. Чи переймаєтесь ви екологічними проблемами своєї місцевості та шукаєте шляхи їх 

вирішення? _____________ 

3. Оцініть рівень засміченості полезахисних лісосмуг від 1 до 10 (де 1- чисті 10 – дуже 

забруднені). Ваша відповідь ___________ 

4. Оцініть ступінь ураження дерев омелою білою у лісосмугах від 1до 5 (де 1 – окреме 

ураження окремих дерев, а 5 масове ураження значної кількості дерев).  

 

Омела біла 

Типова рослина з родини Омелові (Viscaceae). 

Багаторічний вічнозелений квітковий геміпаразит. Оселяється на стовбурах і гілках 

багатьох листяних деревних та чагарникових порід.  

Має вигляд куща зі сфероподібною формою крони діаметром 30-50 см. 

Ваша відповідь ___________ 

5. Оцініть кількість населення птахів у гніздовий період (з кінця квітня до кінця липня) 

в лісосмузі від 1 до5 (де 1 – незначна кількість птахів, чути поодинокі голоси птахів, 

5 – птахів багато, значне різноманіття, чути багатоголосся). Ваша відповідь _______ 

6. Оцініть кількість населення птахів у осінньо-зимовий період (з кінець вересня до 

кінця березня) в лісосмузі від 1 до 5 (де 1 – незначна кількість птахів, чути 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96
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поодинокі голоси птахів, 5 – птахів багато, значне різноманіття, чути багатоголосся). 

Ваша відповідь ___________ 

7. Чи знаєте ви види птахів, що занесені до Червоної книги України? Якщо знаєте, то 

яких саме зустрічали у лісосмугах своєї місцевості? Ваша відповід____________  

8. Чи зустрічали у лісосмугах своєї місцевості птахів, що знаходяться під 

охороною?_______________________________________________________________

Дякую за участь! Ваша думка для нас дуже важлива! 

 

Анкета для дітей 

(Ваше ім'я ___________ Вік _________ Номер телефона________________ ) 

1. Чи цікавлять тебе проблеми навколишнього середовища? 

2. Оцініть рівень засміченості полезахисних лісосмуг від 1 до 10 (де 1- чисті 10 – 

дуже забруднені). Ваша відповідь ___________ 

3. Оцініть ступінь ураження дерев омелою білою у лісосмугах від 1до 5 (де 1 – 

окреме ураження окремих дерев, а 5 масове ураження значної кількості дерев).  

 

Омела біла 

Типова рослина з родини Омелові (Viscaceae). 

Багаторічний вічнозелений квітковий геміпаразит. Оселяється на стовбурах і гілках 

багатьох листяних деревних та чагарникових порід.  

Має вигляд куща зі сфероподібною формою крони діаметром 30-50 см. 

Ваша відповідь ___________ 

4. Чи знаєте ви про Червону книгу України? __________ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96
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5. Які види птахів ви зустрічали в лісосмугах під пас прогулянок або 

експедицій?___________________________________________________________ 

6. Чи зустрічали ви види, що занесені до Червоної книги України у лісосмугах? Які 

саме? ___________________________________________________________________ 

Дякую за участь! Ваша думка для нас дуже важлива! 


