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Умовні скорочення/ Abbreviation 

«Смарагдові» оселища – типи оселищ, включені до додатку 1 у резолюції 4 до 

Бернської Конвенції. 

БК, Бернська Конвенція (англ. BC) – Конвенція про охорону дикої флори, фауни і 

природних середовищ існування у Європі. 

ДП – державне підприємство 

НПП – національний природний парк 

ОД, Оселищна Директива (англ. HD) - European Parliament and Council Directive 

92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and 

flora, O.J. L206, 22.07.92. 

Рез.4 БК (англ. R4 BC) – Резолюція 4 до Бернської Конвенції та її додаток 1 «Типи 

оселищ, які потребують особливих заходів зі збереження» 

СмО (англ. EmS) – Смарагдовий Об’єкт, територія Смарагдової мережі 

CS – conservation status, стан збереження оселища. 

R – representativity, репрезентативність оселища. 

 



 

7 

Узагальнення / The Executive summary  

Смарагдовий об’єкт «НПП «Пирятинський» № UA0000077 створений на базі 

території природно-заповідного фонду України – національного природного парку. 

Затверджений на 36-му засіданні робочого комітету Бернської Конвенції (Updated List 

of Officially Adopted Emerald Sites, October, 2016). Площа 11991 га, з неї 84% території 

співпадає з національним природним парком «Пирятинський». Входить до 

Континентального біогеографічного регіону Європи; включає річкові, заплавні і 

лісостепові ландшафти.  

Критерії природоохоронної цінності Смарагдового об’єкту:  

1) зберігаються 22 типи «Смарагдових» оселищ (оновлений дод.1 Резолюції 4 

Бернської Конвенції). «Смарагдовими» оселищами вкрито 31% СмО. Часте 

трапляння та істотні площі мають 15 типів: C1.32 – плаваючо-водна рослинність 

евтрофних водойм, C1.33 – вкорінена занурено-водна рослинність евтрофних 

водойм, C2.33 – мезотрофна рослинність повільно проточних водотоків, C2.34 – 

евтрофна рослинність повільно проточних водотоків, D5.2 – зарості крупних 

осок на заболочених землях звичайно без вільно стоячої води, E1.2 – багаторічні 

травянисті кальцифільні угруповання та степи, E2.2 – рівнині та низькогірні 

сінокісні луки, E3.4 – мокрі або вологі евтрофні і мезотрофні луки, E5.4 – мокрі 

або вологі високотравні узлісся і луки, F9.1 – прирічкові чагарники, G1.11 – 

прирічкові вербові ліси, G1.21 – прирічкові ясеново—вільхові ліси зі змінним 

зволоженням, G1.22 – Дубово-в’язово-ясенові ліси великих річок, G1.7 – 

Термофільні листопадні ліси, G1.A1 – Ліси з дуба, ясена та граба на багатих 

(евтрофних / мезотрофних) ґрунтах.  

Зберігаються 9 типів оселищ, включених до дод.1 Оселищної Директиви ЄС: 

1340 Суходільні засолені луки; 3150 Природні евтрофні озера з рослинністю 

союзів Magnopotamion або Hydrocharition; 6240 Субпанонські степові трав’яні 

угруповання; 6260 Панонські піщано-степові угруповання, 6430 гідрофільні 

високотравні межові угруповання рівнин та гірських-альпійських поясів, 6410 

молінієві луки на вапнякових, торфових або мулувато-суглинистих грунтах, 

6510 низинні сінокісні луки, 91E0 Заплавні ліси з вільхи чорної та ясена або з 

верб; 91F0 Прирічкові ліси змішаного породного складу, з дуба звичайного, 

в’яза гладкого, в’яза малого, ясена, уздовж великих рік. 

2) Цільові види, які потребують спеціальних заходів для збереження: 

 Рослини - 19 видів міжнародного рівня охорони, серед них з дод.1 Рез.6 

Бернської Конвенції 6 видів: Adenophora lilifolia (L.) Ledeb, Angelica 

palustris (Besser) Hoffm., Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi, Iris humilis 

Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A.et D.Löve, Jurinea cyanoides (L.) 

Reichenb., Pulsatilla patens (L.) Miller; з дод.1 Оселищної Директиви 4 

види: Pulsatilla patens, Jurinea cyanoides, Angelica palustris, Lycopodium 

clavatum L. 

 Тварини: 3 види ссавців (Рез.6 БК) – Lutra lutra, Castor fiber, Myotis 

dasycneme; 46 видів птахів з дод.1 Пташиної Директиви, серед них - 

Ciconia ciconia, Crex crex, Grus grus та ін.; 1 вид рептилій - Emys 

orbicularis, 2 види амфібій - Triturus cristatus, Bombina bombina; 3 види 
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риб (Р6 БК і дод.2 ОД) - Cobitis taenia, Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus; 

3 види безхребетних (Lucanus cervus, Lycaena dispar, Maculinea teleius). 

На 84% території природоохоронний режим передбачений чинним 

законодавством і забезпечується штатним складом НПП «Пирятинський», з цієї площі 

40% - повністю передані парку. 44% території мають, крім парку, інших постійних 

землекористувачів: державне підприємство лісового господарства, органи місцевого 

самоврядування та сільськогосподарські підприємства. На 16% території поза НПП 

належна регуляція режимів землекористування поки що не передбачена. 

Головні цілі природоохоронного менеджменту: зберігати в існуючому стані водні, 

болотні та лісові типи оселищ з Рез.4 БК та дод.1 ОД, підтримувати їхні істотні 

екологічні властивості; відновлювати за допомогою спеціально визначених заходів 

лучні та степові типи оселищ з Рез.4 БК та дод.1 ОД; зберігати в існуючому стані 

популяції цільових видів, зберігати розміри і якість їхніх природних оселищ, 

застосовувати відновлюючі заходи до зникаючих популяцій. 

Для кожного типу «Смарагдових» оселищ вибрані відповідні стратегії управління. 

Зонування території ґрунтується на оселищного підході та регіональних соціо-

економічних факторах. Передбачені: заповідна зона, вкрита переважно болотними і 

лісовими оселищами; зона невтручання, де у лісових оселищах для збереження 

істотних екологічних властивостей господарювання дуже лімітоване; зона активних 

заходів збереження, де зберігаються цільові оселища, які потребують спеціальних 

відновлюючих заходів (сінокосіння, випасання тощо); зона сталого 

природокористування, де відсутні цільові оселища і господарська діяльність ведеться 

згідно з лімітами та правилами.  

У менеджмент-плані визначені план дій, заходи та програми моніторингу для 10-

річного виконання. В якості зацікавлених сторін визначені національний природний 

парк, органи місцевого самоврядування (сільські ради та міська рада) та суб’єкти 

господарювання на території (підприємство лісгоспу, фермерські господарства та ін.), з 

якими має бути організована співпраця для виконання плану дій. 

На даний час національний природний парк дуже обмежений у ресурсах, у 

скоординованій співпраці та у взаємодії з іншими інституціями, для імплементації 

визначених завдань і заходів. Є гостра потреба у визначенні та уточненні меж 

національного парку і Смарагдового об’єкту, а також земельних ділянок та 

землекористувачів у цих межах, оскільки точні дані не доступні. 

Площу СмО пропонується змінити: виключити 1191,29 га (рілля та землі 

населеного пункту, помилково включені до СмО) і додатково включити 658,4 га (лісові 

заповідні урочища та степовий заказник поряд зі СмО). 
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1. ПІДСТАВИ СТВОРЕННЯ/ BACKGROUND  

1.1 Нормативна база/ Policy  

Територія Смарагдового об’єкту (далі – СмО) має міжнародний та національний 

статус охорони. 

Смарагдовий об’єкт «Пирятинський національний природний парк» оголошений 

у 2016 році, номер UA0000077, площа 11991 га. Затверджений на 36-му засіданні 

робочого комітету Бернської Конвенції, 15-18 листопада 2016 (Updated List of Officially 

Adopted Emerald Sites, October, 2016). 

84% території СмО співпадає з природно-заповідною територією національного 

значення національний природний парк «Пирятинський» (далі – НПП). Національний 

природний парк «Пирятинський» створений відповідно до Указу Президента України 

від 11 грудня 2009 року № 1046/2009 «Про створення національного природного парку 

«Пирятинський». у своїй діяльності НПП керується Законами України «Про природно-

заповідний фонд України», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ» та іншим 

чинним законодавством, а також Проектом організації території, який затверджується 

кожні 10 років (на даний час діє Проект з 2014 року). 

Охорону території та заходи природоохоронного менеджменту на території 

здійснює національний природний парк «Пирятинський». Заходи розглядаються та 

затверджуються на науково-технічній раді НПП «Пирятинський». Крім того, науковим 

куратором діяльності НПП «Пирятинський» виступає кафедра екології та зоології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

1.2 Вибір території/ Site selection  

У СмО зберігаються зразки 22 типів оселищ з оновленого дод.1 Резолюції 4 (1996) 

Бернської Конвенції (рік оновлення додатку – 2014), з них часте трапляння та істотні 

площі мають 15 типів (C1.32, C1.33, C2.33, C2.34, D5.2, E1.2, E2.2, E3.4, E5.4, F9.1, 

G1.11, G1.21, G1.22, G1.7, G1.A1), а 7 типів мають хорошу репрезентативність (C1.32, 

C2.34, D5.2, E3.4, G1.11, G1.21, G1.A1; фото оселищ представлені у додатку 2).  

На території є місця з яскравими зразками мозаїки природних оселищ: a) водойми 

типу C1.32 – з вільно плаваючою рослинністю евтрофних водойм та C2.34 – з 

евтрофною рослинністю річок з повіною течією; б) заплавні луки та водно-болотні 

угіддя (типи E3.4, E5.4, D5.2 та супутні їм). «Смарагдовими» оселищами (з дод.1 

Резолюції 4 БК) вкрито 31% території СмО. 

Деякі з вище вказаних типів оселищ також належать до типів оселищ з дод.1 

Оселищної Директиви (9 типів).  

Зразки одних типів оселищ (E1.2, E6.2, G1.A1, G1.21, G1.22) скорочують свої 

площі або є зникаючими на території цілої Лівобережно-Дніпровської провінції у 

Лісостеповій фізико-географічній зоні, і при цьому все ще характеризуються істотним 

видовим багатством. Зразки інших типів (з групи водних – C1.2, C1.3, C2.3; D5.2, E3.4, 

E5.4, F9.1, G1.11) у даній біогеографічній провінції є типовими природними 

екосистемами з високим видовим багатством. 
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На національному рівні територія важлива для збереження екосистем річки Удай 

(річка середнього розміру з басейну Дніпра) та її долини, а також екосистем у басейні 

річки. Ця територія є осередком видового різноманіття, на фоні сильно освоєним 

сільським господарством територій: зокрема, для НПП та околиць описано 1076 видів 

судинних рослин. 

СмО має важливе значення як осередок з високим видовим різноманіттям тварин і 

рослин, з яких кілька десятків – рідкісні або зникаючі з міжнародних або національного 

списків охорони (див. підрозділ 3.2.2 «Оцінка видів»). 

Важливі популяції цільових видів (додаток 2): рослини: Adenophora lilifolia (дод.1 

БК), Ostericum palustre (дод.1 Рез.6 БК); Dactylorhiza incarnata, Pulsatilla pratensis 

subsp.nigricans, Salvinia natans (у ЧКУ); тварини: ссавці – Lutra lutra, Castor fiber, 

Alces alces; птахи – Alcedo atthis, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Crex crex, Grus grus, 

Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Porzana porzana, Tringa glareola та чимало інших; 

рептилії - Emys orbicularis; амфібії – Bombina bombina; риби – Leucaspius delineatus, 

Cobitis taenia, Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus, Lota lota; безхребетні – Lucanus 

cervus, Lycaena dispar, Maculinea teleius. 
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2. ОПИС ТЕРИТОРІЇ/ SITE DESCRIPTION 

2.1 Розташування і межі / Location and site 
boundaries 

Розташований у північно-західній частині Полтавської області, у Пирятинському 

районі. Площа 11991 га. Координати крайніх точок: 

Крайня північна: N 50.41608
o
, E 32.31727

o
,  

Крайня західна : N 50.32252
o
, E 32.21882

o
,  

Крайня східна: N 50.200102
o
, E 32.68396

o
,  

Крайня південна: E 32.622770
o
, N 50.158196

o
. 

 

У додатку 1 наведені дрібномасштабні (дод.1, рис.1-2) і крупномасштабні карти 

(1:24000; дод.1, рис.3). 

Межі СмО пролягають по межах долин річок Удай та її приток, на півночі та 

заході межі СмО зумовлені адміністративно-територіальним поділом (межі 

адмін.областей), на півдні – межами угідь Великокручанської сільської ради 

Пирятинського району. 

84% площі (10093 га) Смарагдового об’єкту співпадає з територією НПП 

«Пирятинський». 

 

Територія Смарагдового об’єкту умовно поділена на 721 територіальний полігон, 

включаючи прісноводні полігони (методичний підхід описаний у розділі 3.1; карта 

полігонів зберігається у ГІС-середовищі у науковому відділі НПП «Пирятинський»). 

Кожен полігон є досить однорідною територією на супутникових знімках і відповідає 

групі ландшафтних фацій. Полігони мають різні розміри: у половини – площа від 2 до 

20 га, решта або дрібніші (звичайно біля 1 га), або дуже великі, площею до 370 га 

(болотні та лісові). 

 

Рекомендації виключити землі зі складу СмО / Lands that are proposed to be 

excluded from the Site  

У межі СмО, через недосконалість картографічної основи, потрапили 1191.29 га 

ріллі та земель населених пунктів, зайнятих штучними оселищами (житлова забудова, 

рілля/ городи / сади/ парки). Вони відображені жовтим кольором на крупномасштабній 

карті Смарагдового об’єкта (додаток 1, рис.3). Це, в першу чергу, такі землі, як: 

1) землі населеного пункту село Березова Рудка, а також деякі землі села Вечірки, 

2) рілля між сс.Давидівка і Сасинівка, 

3) землі населеного пункту село Голобородько. 

Рекомендується виключити ці землі з території СмО. 

 

Рекомендації включити до складу СмО землі / Lands that are proposed to be 

included into the Site  

Поруч зі СмО є 3 масиви, які включають важливі і репрезентативні зразки оселищ 

– лісових G1.A1 та степових E1.2 (дод.1 рез.4 БК), і при цьому є територіями природно-
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заповідного фонду України (заповідне урочище та заказник), постійний 

землекористувач – ДП «Пирятинський лісгосп».  

Рекомендується три масиви включити в подальшому до Смарагдової мережі. 

Разом з тим, актуальні площі земельних масивів обов’язково потребують перевірки 

(дані департаменту екології та природних ресурсів в області та обласного управління 

лісового господарства не співпадають).  

Таблиця 1. Землі, рекомендовані до включення у Смарагдову мережу/ Lands 

proposed to be included in Emerald Site 

масив Площа, яку 

пропонується 

включити у СмО, га / 

землекористувач 

Критерії для СмО 

Заповідне 

урочище 

Куквин 

244,1 / ДП 

«Пирятинлісгосп» 

Оселища з Резолюції 4 БК: 

G1.A1 – репрезентативність B, ступінь 

збереження B 

E1.9 - репрезентативність B, ступінь 

збереження С 

Рослини з Резолюцій та додатків БК: 

Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi – 

популяції трапляються рідко, 

чисельність 50-100 інд. 

Iris humilis Georgi subsp. arenaria 

(Waldst. et Kit.) A.et D.Löve – популяції 

трапляються рідко, чисельність 50-100 

інд. 

Pulsatilla patens (L.) Miller – популяції 

трапляються рідко, чисельність 50-100 

інд. 

Заказник 

Шкуратівський 

89,3/ ДП 

«Пирятинлісгосп» 

Оселища з Резолюції 4 БК: 

E1.2 – репрезентативність B, ступінь 

збереження B-C 

G1.A1 – репрезентативність B-C, 

ступінь збереження B 

Заповідне 

урочище Яри-

Поруби 

325/ ДП 

«Пирятинлісгосп» 

Оселища з Резолюції 4 БК: 

G1.A1 – репрезентативність B, ступінь 

збереження B 

ВСЬОГО 658,4  

 

В результаті, після виключення земель, вкритих штучними оселищами, площею 

1191,29 га, та включення трьох нових масивів, площею 658,4 га, площа Смарагдового 

об’єкта Пирятинський може скласти:  

11991-1191,29+658,4= 11458,1 га. 
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2.2 Правовий статус і права / Legal status and rights 

2.2.1 Землеволодіння та землекористування / Ownership 

84,1% (10093.1 га) території Смарагдового об’єкта співпадає з природно-

заповідною територією України загальнодержавного значення – національним 

природним парком «Пирятинський» (див.додаток 1, рис.2). На території НПП 4853.3 га 

– землі передані у постійне користування НПП «Пирятинський» і вилучені у 

попередніх землекористувачів, 5239.8 га – землі у вторинному користуванні НПП, але 

без вилучення у попередніх землекористувачів, постійні землекористувачі при цьому – 

сільські, селищні та міські ради та державне підприємство лісового господарства, 

державні сільськогосподарські підприємства. 

Головні постійні землекористувачі: Грабарівська, Давидівська, Сасинівська, 

Березоворудська, Каплинцівська, Харківецька, Дейманівська, Великокручанська, 

Олександрівська сільські ради Пирятинського району та Пирятинська міська рада; ДП 

«Пирятинлісгосп»; НПП «Пирятинський».  

Таблиця 2. Загальний розподіл землекористування у СмО / Total division of 

land use in EmS 

Площа, 

га 

% від 

території СмО 

Первинний 

землекористувач 

Вторинний 

землекористувач 

4853.3 40,5 
НПП «Пирятинський», землі 

з вилученням 
- 

5239.8 43,7 
Сільради, ДП 

«Пирятинлісгосп» 

НПП «Пирятинський», 

землі без вилучення у 

первинних 

землекористувачів 

2898 15,8 

Землі поза парком. Сільради, 

сільськогосподарські 

підприємства, ДП 

«Пирятинлісгосп» 

Не визначені 

2.2.2 Правовий статус території / Legal rights and Site status 

Управління територією, яка співпадає з НПП «Пирятинський», здійснюється 

адміністрацією та науково-технічною радою НПП, відповідно до Закону України «Про 

природно-заповідний фонд» та іншого чинного законодавства. 

Управління землями населених пунктів та землями сільськогосподарського 

призначення здійснюється органами місцевого самоврядування (сільські, селищні та 

міськради). Управління землями лісогосподарського призначення здійснюється 

державним підприємством «Пирятинлісгосп». 
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2.2.3 Зв'язок з існуючими програмами та планами/ Linkages to existing plans 

На території НПП «Пирятинський» починаючи з 2014 року діє 10-річний Проект 

організації території, який раз у 5 років переглядається. Цим Проектом визначені діючі 

функціональні зони у НПП, завдання та план заходів з управління.  

На землях лісогосподарського призначення діє Проект лісовпорядкування, який 

затверджується на 10 років і зберігається у ДП «Пирятинлісгосп» (вул. Цибаня 72, м. 

Пирятин 37000, Полтавська обл.). 

2.3 Управлінська інфраструктура / Management 
infrastructure 

2.3.1 Організації / Organisations 

НПП «Пирятинський»: вул. Європейська 14, м. Пирятин, 37000, Полтавська обл. 

Тел./факс: (05358) 3-23-86. Веб-сайт: http://www.npp-p.org.ua  

Цей менеджмент-план підготував науковий відділ НПП, а також співробітники 

Інституту зоології НАН України. На 84% території управління здійснює НПП 

«Пирятинський», решта території не має встановленого природоохоронного статусу. 

2.3.2 Засоби / Facilities 

НПП «Пирятинський» потребує постійного приміщення для своєї діяльності, на 

даний час розташовується в орендованому приміщенні за адресою вул. Європейська 

14, м. Пирятин, 37000, Полтавська обл. Також є потреба у збільшенні науково-

дослідного штату та інспекторів з охорони природи, підвищенні кваліфікації 

співробітників, та у власному водному і наземному транспорті.  

Наукове кураторство діяльності НПП здійснює кафедра екології та зоології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна, 01601, місто 

Київ, вул. Володимирська, 64/13). 

2.3.3 Послуги/ Services 

Віддаленість території від Києва — 150 км, від Полтави – 200 км. До районного 

центру місто Пирятин дуже хороше транспортне сполучення, по трасі М03 (додаток 4, 

рис.2). По території СмО транспортне сполучення місцями задовільне (дороги з 

твердим покриттям), місцями незадовільне (грунтові дороги – проїзд позашляховиками, 

мотоциклами, велосипедами). 

Суднохідство по воді – лише на окремих ділянках річки Удай, переважно 

весловими човнами або неглибокими моторними. 

Поселення зі зручностями можливе у місті Пирятин та у с.Велика Круча (готель); 

за домовленістю з НПП – у приміщеннях деяких сіл (Кейбалівка, Каплинці) без 

http://www.npp-p.org.ua/
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зручностей; кемпінги відсутні, зупинка з палатками дозволяється в організованих 

рекреаційних пунктах і з дозволу НПП. 

Для відвідування екотуристичних маршрутів звертатися до НПП. 

2.4 Клімат / Climate  

Кліматичні показники наведені за даними Прилуцької метеостанції (WMO ID) 

33362 у Чернігівській області, розташованої за 40 км на північ від м. Пирятин. Дані 

отримані з «Літописів природи» (2013-2014) НПП «Пирятинський». 

Клімат помірно-теплий і помірно-континентальний, з м'якою зимою та теплим 

літом.  

Радіаційний баланс: 48,5 ккал/см
2
 на рік. Тривалість сонячного сяяння 

коливається в межах 1651-2422 годин на рік. Число хмарних днів – 88-115. 

Середньорічна температура повітря +6,9°, в окремі роки від +6 до +8,9°.  

Таблиця 3. Середні показники клімату за місяцями / Average climate values by 

months 

місяці Середня t, 
о
С Опадів, мм Вологість 

повітря, % 

січень -5… -1,5 28 80 

лютий -4,2…+2 22 80 

березень - 0,9 …+8 26 65 

квітень +7,6…+12 34 65 

травень +15,0…+20 48 65 

червень +18,1…+20 62 65 

липень +20,4…+24 65 64 

серпень +19,0…+23 55 61 

вересень +14,0…+17 45 63 

жовтень 7,3…+8 45 65 

листопад +0,8…+2 38 75 

грудень -1,3…-0.8 32 80 
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Рисунок 1. Середньомісячні температури у Пирятинському районі / average 

month temperatures in Pyriatyn district 
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Таблиця 4. Температури за порами року (за даними 2013-2014 рр.) / 

Temperatures by the seasons (according to data for 2013-2014) 

показники Пори року 

Зима Весна Літо Осінь 

Середня добова 

температура, °С 
-3,5 +9,5 +22,3 +9,5 

Максимальна 

температура, °С 

+6,3 +15,7 +29,9 +19,3 

Мінімальна 

температура, °С 

-10,3 +3,7 +16,2 -1,0 

 

Суми активних температур з температурою +10
о
С і вище – 2700

о
.  

Таблиця 5. Суми сталих позитивних температур повітря (за даними 2013-

2014рр.) / Sum of constant positive air temperatures (according to data for 2013-2014) 

Температури Сума температур, 
о
С К-сть днів 

Вище 0ºС 3195 245 

Вище 5ºС 3050 203 

Вище 10ºС 2750 165 

 

Континентальність клімату: річна амплітуда середньомісячних температур 

складає 27°. Абсолютний зафіксований мінімум - -34°, максимум - 38°.  

Середня річна кількість опадів складає 500-630 мм/рік, з них на літній період 

припадає 185 мм. Клімат вологий. Близько 70-72% річних опадів припадає на 

вегетаційний період. Випаровування при цьому у вегетаційний період коливається в 

межах 540-650 мм. Ймовірність тривалих сухих періодів без опадів, довше 40 днів, 

складає 20-30%. 

 

 

Рисунок 2. Середньомісячні (зеленим) та максимальні місячні 

(помаранчевим) кількості опадів, мм (дані міста Лубни, розташованого за 47 км на 

південь від м.Пирятин). Джерело: 

http://meteo.gov.ua/ua/33345/climate/climate_stations/ The average monthly (green) and 

maximum monthly (orange) rainfall, mm (data for the Lubny town, located 47 km south 

of Pyriatyn town). Source: http://meteo.gov.ua/ua/33345/climate/climate_stations/ 

http://meteo.gov.ua/ua/33345/climate/climate_stations
http://meteo.gov.ua/ua/33345/climate/climate_stations
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Хмарність у районі становить близько 66-70%. 

Пирятинщина є маловітряним краєм. У середньому за рік буває 32,2 дні із штилем 

( без вітру). В усі інші дні переважають легкі і слабкі вітри із швидкістю 0,5-6,0 м/с. 

Середня швидкість вітру становить близько 4,2 м/с. Найбільшу повторюваність мають 

вітри південного та східного напрямів. 
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Рисунок 3. Повторюваність вітрів протягом 2014 року / Frequence of winds for 

2014 

Стійкий сніговий покрив встановлюється найчастіше в другій половині грудня. 

Середня тривалість снігового покриву 102 дні, максимальна - 116 днів, мінімальна - 32 

дні. Середня висота снігового покриву 5-12 см. 

2.5 Рельєф та геологічна будова / Geology and land 
forms  

Поверхня у районі має незначний похил на південний схід (додаток 1, рис.4). 

Коливання висот: у річкових заплавах 94-102 м.н.р.м.; надзаплавні тераси, лесово-

терасні рівнини - звичайно 110-140 м н.р.м. Найбільші висоти на межирічних рівнинах 

у Пирятинському районі – біля 160 м н.р.м. (найвища точка району – 168 м н.р.м.), але 

це за межами СмО. 

Більша частина СмО, як і НПП «Пирятинський», розташована у долинах річок 

Удай та його приток Перевод і Руда.  

Кристалічний фундамент залягає на глибині близько 1800-4500 м н.р.м. В основі 

лежать докембрійські кристалічні і третинні піщано-глинисті породи -  четвертинні 

алювіальні піски, лесові породи, надувні суглинки. Відклади антропогенового періоду – 

алювіальні, водно-льодовикові піщані та лесові. У західній частині трапляються гнейси 

та інші метаморфічні породи (на глибині до 400-1400 м нижче поверхні). Верхні шари, 

які перекривають собою палеозойські шари, сформовані мезозойськими відкладами, 

при цьому тріасові та юрські відклади поділяються на кілька шарів. Це алевроліти, 

пісковики, мармур, рідко глауконіти - кварц, глинисті піски, у пісковиках. 

У східній частині Пирятинського району  є і більш старі палеогенові відклади. 

Четвертинні перигляціальні відклади значно відрізняються за своєю глибиною по 

обидва боки річки Удай, наприклад, у західній частині НПП нижчий перигляціальний 

шар досягає глибини 50-80 м, і віку від 1.8 млн до 0.12 млн років тому. 

Алювіальні відклади – піщані, мулисті та торфові. 
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Рельєф відноситься до ерозійного типу, утворений талими водами льодовика, 

річками, тимчасовими водотоками. У рельєфі помітні різновікові річкові тераси. 

Поширені форми рельєфу - вододільні плато, річкові долини, балки, яри, степові 

блюдця. Штучні форми рельєфу: штучно створені меліоративні канали, кар'єри, насипи, 

котловани, водосховища та ставки, греблі, дамби, кургани, насипи для автомобільних 

та залізничних доріг та інше. 

На рельєф впливали льодовикові води: вони сформували паралельно Дніпру 

прохідні долини, шириною до 3-4 км. Такі прохідні долини нині по днищах заболочені. 

Сучасні фізико-геологічні процеси у рельєфі: яружна ерозія і просідання ґрунту 

на лесових породах; На схилах проявляється лінійна і площинна ерозія. 

Спостерігаються зсувні процеси. 

Форми рельєфу: 

1) межирічні лесові рівнини (вкл. підвищення та вирівняні ділянки); 

2) надзаплавні лесові рівнини (підвищені, хвилясті та понижені); 

3) надзаплавні піщані рівнин, або борові тераси; 

4) схили межирічних лесових рівнин; зі слабким ухилом, із лесовидних суглинків, а 

також похилі і круті схили з делювіальних суглинків); 

5) річкові заплави (високі, понижені та низькі); 

6) делювіально-пролювіальні шлейфи, у підніжжі схилів та терас; 

7) ерозійні форми (яри та балки); 

8) локальні пониження (на річкових терасах, рівнинах тощо). 

Найвищі ділянки — це корінний берег та його схили, складені з поверхні 

лесовидними суглинками. Знижені ділянки є різними елементами долинного комплексу 

річки Удай. 

Річкові долини мають добре виражені заплави, борові тераси, широкі хвилясті 

лесові тераси з ярами, зсувами. У долинах алювіальні відклади складають їх нижню 

частину, а поверхневі відклади - малопотужні пальові, бурувато-пальові карбонатні 

леси, суглинки і супіски. 

Висоти заплав – 94-102 м н.р.м. У рельєфі присутні невеликі улоговини, заплавні 

озера, широкі заболочені місцевості. Заплави утворені алювіальними відкладами.  

Борові, або перші надзаплавні тераси розташовані приблизно на 10-12 м вище 

заплав. Рельєф місцями горбистий, спостерігаються піщані гряди, дюни, котловини, 

заболочені западини. Відклади: древньоалювіальні різнозернисті піски на водно-

льодовикових відкладах. 

Лесово-терасові рівнини мають висоти 130-140 м. Рельєф звичайно западинний, з 

улоговинами 150-200 м у діаметрі 8-10 м вглиб, та дуже пологими підвищеннями. 

Відсутній поверхневий стік. Поверхневі відклади - карбонатні суглинки. 

Древньодолинні пониження з дуже слабким стоком мають в якості поверхневих 

відкладів болотні мергелі і глеюваті глини. 

Вододільні місцевості (плакори) - полого-хвилясті. Абсолютні висоти – біля 150 м 

н.р.м. Переважаючі ухили поверхні - 0-3
о
. За рельєфом тут є плескаті межирічні лесові 

рівнини (ухилом до 2
о
), прирічкові розчленовані лесові рівнини, схилові місцевості, 

улоговинні і горбисто-западинні урочища. Відклади знизу вгору: полтавські піски, 

пістряві і червоно-бурі глини, водно-льодовикові піщано-суглинисті і дніпровсько-

моренні відклади, біля поверхні - лесові породи.  
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Яружно-балкові місцевості розташовані по краях вододільних місцевостей і 

високих терас. Тут трапляється чимало ярів, балок, залишків зсувів, круті та зсувні 

схили. Ерозійне розчленування глибиною до 70-80 м. 

Для території характерні слабка дренованість, численні замкнені пониження, 

неглибоке залягання водоносного харківського ярусу. 

Синтезовані дані про рельєф, геологію, грунтотвірні породи та грунти дозволили 

побудувати карту ландшафтних одиниць національного природного парку (ландшафтні 

одиниці на рівні урочищ/ груп урочищ див. у табл.6; карту природних ландшафтів див. 

у додатку 1, рис.6. 

2.6 Грунтовий покрив / Soils and substrates 

Основні ґрунтоутворюючі породи: лесовидні суглинки, алювіальні, делювіальні і 

водно-льодовикові відклади. За механічним складом переважають крупно-пилуваті 

легкосуглинисті ґрунти. Рідко зустрічаються супіщані ґрунти, ще рідше - піщані.  

Грунти переважно трьох типів: 

1) чорноземи і опідзолені лісові ґрунти на лесовидних породах; 

2) дернові-підзолисті суглинисті, супіщані і піщані ґрунти на давньоалювіальних і 

водно-алювіальних відкладах; 

3) ґрунти лучно-болотного типу (гігроморфні). 

Таблиця 6. Склад грунтів НПП «Пирятинський» і Смарагдового об’єкта / 

Composition of soils of the NNP "Pyryatynsky" and EmS 

Групи типів 

грунтів на карті 
Види грунтів Ландшафти 

Лучні алювіальні 

Лучний глибокий наносний 

суглинистий грунт на лесовидному 

делювії 

Заплави підвищені, вологі; 

днища лощин і балок, вологі 

Лучні алювіальні 

Лучний глибокий шаруватий 

суглинистий грунт на лесовидному 

делювії 

Заплави високі, вологі; Днища 

лощин і балок вологі 

Лучні алювіальні 

Лучний глибоко слабосолонцюватий 

солончаковий суглинистий грунт на 

алювії 

Заплави знижені, вологі/ сирі; 

пониження на надзаплавно-

терасових рівнинах 

Лучні алювіальні 

Лучний поверхнево 

сильносолонцюватий солончаковий 

суглинистий грунт на алювії 

пониження на надзаплавно-

терасових рівнинах, вологі 

Лучні алювіальні 

Лучний поверхнево-

слабосолонцюватий солончаковий 

суглинистий грунт на алювії 

Заплави знижені, вологі/ сирі 

Лучно-болотні і 

болотні 

Болотний солонцюватий солончаковий 

мулувато-суглинистий грунт на алювії 

Заплави низькі мокрі; западини 

на надзаплавно-терасових 

рівнинах мокрі 

Лучно-болотні і 

болотні 

Лучно-болотний солонцюватий 

мулувато-суглинистий грунт на алювії 

Заплави знижені сирі; днища 

лощин і балок; пониження і 

западини на надзаплавно-

терасових рівнинах, сирі 

Лучно-болотні і 

болотні 

Лучно-болотний солончаковий 

мулувато-суглинистий грунт на алювії 

Пониження і западини на 

надзаплавно-терасових 
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Групи типів 

грунтів на карті 
Види грунтів Ландшафти 

рівнинах, сирі/ мокрі 

Лучно-чорноземні 

Лучно-чорноземний намитий 

осолоділий пилувато-суглинистий 

грунт на лесовидних породах 

(западинний та улоговинний) 

Днища лощин і балок, вологі 

Лучно-чорноземні 

Чорнозем лучний поверхнево слабо-

солонцюватий солончаковий пилувато-

суглинистий на лесовидних породах 

Надзаплавно-терасові рівнини, 

знижені вологі 

Лучно-чорноземні 

Чорнозем лучний глибоко середньо-

солонцюватий солончаковий пилувато-

суглинистий на лесовидних породах 

Надзаплавно-терасові рівнини, 

знижені вологі 

Лучно-чорноземні 

Чорнозем лучний глибоко слабо-

солонцюватий солончаковий пилувато-

суглинистий на лесовидних породах 

Заплави високі свіжі 

Лучно-чорноземні 

Чорнозем лучний намитий глеюватий 

пилувато-суглинистий на лесовидному 

делювії 

Днища лощин і балок вологі; 

делювіально-пролювіальні 

шлейфи в підніжжі схилів 

рівнин, пологі випуклі, вологі 

Лучно-чорноземні 

Чорнозем лучний поверхнево слабо-

солонцюватий солончаковий пилувато-

суглинистий на лесовидних породах 

Надзаплавно-терасові рівнини, 

знижені вологі 

Сірі і світло-сірі 

опідзолені 

Опідзолені середньо- і сильнозмиті та 

розмиті пилувато-суглинисті грунти на 

лесових породах 

Схили покаті і круті; лощини і 

яри у лесових суглинкових 

відкладах 

Сірі і світло-сірі 

опідзолені 

Сірий опідзолений пилувато-

суглинистий грунт на лесових породах 

Межирічні рівнини підвищені, 

добре дреновані; надзаплавно-

терасові рівнини підвищені 

Сірі і світло-сірі 

опідзолені 

Сірий опідзолений слабозмитий 

пилувато-суглинистий грунт на 

лесових породах 

Схили лощин і балок пологі 

Сірі і світло-сірі 

опідзолені 

Сірий реградований пилувато-

суглинистий грунт на лесових породах 
Схили пологі 

Сірі опідзолені і 

світло-сірі 

опідзолені 

Ясно-сірий опідзолений пилувато-

суглинистим грунт на лесових породах 

Надзаплавно-терасові рівнини 

підвищені 

Слабо розвинені 

дернові і дерново-

підзолисті 

Дерновий слаборозвинений піщаний 

грунт на пісках 

Борові тераси, складені 

давньоалювіальними пісками, 

слабобугристі 

Слабо розвинені 

дернові і дерново-

підзолисті 

Дерново-слабопідзолистий супіщаний 

грунт на пісках 

Борові тераси, складені 

давньоалювіальними пісками, 

вирівняні 

солоді 
Солодь болотна пилувато-суглиниста 

на лесовидних породах (западинна) 

Западини на надзаплавно-

терасових рівнинах, сирі 

солоді 
Солодь дернова солонцева солончакова 

суглиниста на алювії 

Западини на надзаплавно-

терасових рівнинах, сирі 

солоді Солодь дернова суглиниста на алювії 
Западини на надзаплавно-

терасових рівнинах, сирі 

солоді Солодь дернова супіщана на алювії 
Западини на надзаплавно-

терасових рівнинах, сирі 

солоді 
Солодь лучна солонцева солончакова 

суглиниста на алювії 

Западини на надзаплавно-

терасових рівнинах, сирі 

солоді Солодь лучна солончакова суглиниста Западини на надзаплавно-
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Групи типів 

грунтів на карті 
Види грунтів Ландшафти 

на алювії терасових рівнинах, сирі 

солоді 
Солодь лучна солончакова супіщана на 

алювії 

Западини на надзаплавно-

терасових рівнинах, сирі 

солонці 

Солонець корковий брилуватий 

солончаковий суглинистий на 

лесовидних порадах 

Пониження і западини на 

надзаплавно-терасових 

рівнинах, сирі 

Темно-сірі 

опідзолені та 

чорноземи 

опідзолені 

Темно-сірий опідзолений пилувато-

суглинистий грунт на лесових породах 

Межирічні рівнини, підвищені, 

добре дреновані; надзаплавно-

терасові рівнини, підвищені; 

схили пологі 

Темно-сірі 

опідзолені та 

чорноземи 

опідзолені 

Темно-сірий опідзолений слабозмитий 

пилувато-суглинистий грунт на 

лесових породах 

схили пологі 

Темно-сірі 

опідзолені та 

чорноземи 

опідзолені 

Темно-сірий реградований пилувато-

суглинистии грунт на лесових породах 

Межирічні рівнини, підвищені, 

добре дреновані; надзаплавно-

терасові рівнини, підвищені 

Темно-сірі 

опідзолені та 

чорноземи 

опідзолені 

Чорнозем опідзолений пилувато-

суглинистий на лесових породах 
схили пологі 

Темно-сірі 

опідзолені та 

чорноземи 

опідзолені 

Чорнозем опідзолений піщаний на 

пісках 

надзаплавно-терасові рівнини, 

підвищені 

торфовища Торфовище низинне солончакове 

Заплави низькі мокрі; западини 

на надзаплавно-терасових 

рівнинах мокрі 

Торфово-болотні 
Торфово-болотний солонцюватий 

солончаковий грунт 

Заплави низькі мокрі; западини 

на надзаплавно-терасових 

рівнинах мокрі 

Торфово-болотні 
Торфувато-болотний солонцюватий 

солончаковий грунт 
Заплави низькі мокрі 

чорноземи 

Чорнозем глибокий малогумусний 

вилугований пилувато-суглинистий на 

лесових породах 

Межирічні підвищені хвилясті 

рівнини; надзаплавно-терасові 

рівнини, підвищені, хвилясті; 

Схили пологі 

чорноземи 

Чорнозем глибокий малогумусний 

карбонатний пилувато-суглинистий на 

лесових породах 

Межирічні рівнини, відносно 

знижені, свіжі 

чорноземи 

Чорнозем глибокий малогумусний 

пилувато-суглинистий на лесових 

породах 

Межирічні рівнини, відносно 

знижені, свіжі; надзаплавно-

терасові рівнини, відносно 

знижені; схили пологі 

чорноземи 

Чорнозем глибокий слабозмитий 

пилувато-суглинистий на лесових 

породах 

схили пологі; лощини у 

лесових суглинкових відкладах 

чорноземи 

Чорнозем глибоко 

середньосолонцюватий 

солончакуватий пилувато-суглинистий 

на лесових породах 

Надзаплавно-терасові рівнини, 

знижені, вологі 
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Групи типів 

грунтів на карті 
Види грунтів Ландшафти 

чорноземи 

Чорнозем залишково-глибоко-

слабосолонцюватий пилувато-

суглинистий на лесових породах 

Надзаплавно-терасові рівнини, 

вирівняні, слабо дреновані, із 

вологими западинами 

чорноземи 
Чорнозем намитий пилувато-

суглинистий на лесовидному делювії 

Делювіально-пролювіальні 

шлейфи у підніжжя схилів 

рівнин, пологі випуклі, свіжі; 

днища лощин і балок свіжі 

чорноземи 
Чорнозем реградований пилувато-

суглинистий на лесових породах 

Межирічні рівнини, підвищені, 

добре дреновані 

чорноземи 
Чорнозем середньозмитий пилувато-

суглинистий на лесових породах 

Схили покаті і круті; лощини у 

лесових суглинкових 

відкладах, свіжі 

Примітка: карту природних ландшафтів див. у додатку 1, рис.6. 

2.7 Гідрологічні умови/ Hydrology 

Річка Удай та її притоки мають переважно повільну течію (0.1-3 м/с)
 1

. Основне 

живлення стоку річок у Пирятинському районі – снігове, тоді як дощове та ґрунтове 

живлення відіграють другорядну роль («Справочник по водным ресурсам», 1955). 

Р.Удай – це притока другого порядку в басейні р.Дніпро. Річки характеризуються 

гідрологічним режимом з яскраво вираженим водопіллям та тривалою літньоосінньою 

меженню. 

Річка Удай – річка середньої величини: площа басейну 7066 км
2
. Водозбірна 

площа в межах національного природного парку Пирятинський – 1710 км
2
. Похил 

русла 0,157 м/км. Середньорічний стік 0,459 км
3
. Русло річки помірно та сильно 

звивисте, в межах національного парку не було каналізованим та переважно без 

дренажних меліоративних каналів. Русло завширшки 20-40 м і має глибину 2,0-4,0 м. 

Дно русла р. Удай нерівне, торф’янисте та мулисто-піщане, місцями просто мулисте 

або просто піщане. Притаманні численні затоки довжиною 1-2 км, шириною 20-100 м, 

глибиною 1,5 м. У верхній течії береги переважно пологі та дуже пологі, торф’янисті, 

дуже вразливі до ерозії. 

Швидкість течії в руслі р. Удай дуже мала, у середньому становить 0,1 м/с, на 

перекатах може зростати до 0,5-0,8 м/с. 

Долина Удаю звивиста, в межах території досліджень -  трапецієподібна, 

завширшки 4,0-8,0 км (с. Повстин). Схили долини висотою 30-50 м, іноді 10-15 м. 

Правий схил крутий та помірно крутий, лівий – помірно крутий та пологий. У середній 

та нижній течії, біля підніжжя схилів долини наявні місця розвантаження ґрунтових 

вод. Густота яружно-балкової мережі досягає 0,75-1,00 км/км
2
. У басейні Удаю площа 

лісів становить 240 км
2
, що становить 3,4% від площі басейну. Болота займають 8,92% 

площі басейну, а саме 630 км
2
. Озерність басейну незначна: площа озер 0,27%. Ширина 

прибережної захисної смуги для річки такого розміру – 50 м від урізу води. 

Заплава річки Удай низька, двостороння, чергується по берегах. Ширина заплави 

1,5-2,0 км, іноді звужується до 0,2 км (с. Велика Круча). В основному заплава Удаю є 

очеретяним болотом, вкритим шаром води 0,1-0,5 м або сильно перезволоженими 

                                                 
1
 Природа НПП «Пирятинський»: монографія / Абдулоєва О.С.,Данько К.Ю., Проценко Ю.В., 

Подобайло А.В. – Київ, 2016. - 179 с. 
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луками. Навесні заплава у різних місцях затоплюється на 10-15 діб - 2-4 місяці. Шар 

затоплення у нижній течії іноді становить 1,00-1,25 м. 

На річці Удай тривалість підйому весняного водопілля становить 20-28 діб. 

Починає формуватися водопілля у першу-другу декаду березня 07.03 - 13.03; максимум 

очікується у період 27.03 - 10.04 (Справочник по водным ресурсам, 1955). Середня 

тривалість весняного водопілля не перевищує 59-78 діб, іноді затягується до 111-127 

діб; найменша тривалість весняної повені –  37 діб (1957, 1966 рр.). Спад водопілля 

триває у середньому 41-48 діб (на річках басейну Переводу 32 доби). На р. Удай 

весняна повінь виснажується у травні. В середньому стік за повінь складає біля 50% 

річного стоку р.Удай.  

Зимова межінь вища за літню. За рахунок відлиг можливі зростання рівнів води на 

0,5-1,4 м. 

Річка Перевод – найбільша притока Удаю. Його долина 2-4 км завширшки, 

заплава двостороння, завширшки 400-1000 м у нижній течії, у минулому була 

заболочена. Річний стік 0.060 км
3
. похил русла 0,382 м/км. Площа лісів у басейні 

Переводу 8 км
2
 (0.63% площі басейну), а боліт - 115 км

2
 (9.12%).  

Річка зазнала гідромеліорації. Нині русло випрямлене, до 10 м, місцями до 15 м 

завширшки, живлення змішане, переважно від танення та дощів. Заплава вкрита 

системою гідромеліоративних каналів і осушена, на ній раніше здійснювалось 

екстенсивне сільськогосподарське використання: випасання та сінокосіння. Нині ці 

території покинуті і вкриті одноманітними за складом рослин і малоцінними у 

кормовому відношенні угрупованнями з домінуванням кропиви та очерету. Осушений 

торф продовжує розкладатися.  

На річці споруджено кілька ставків, використовують для господарсько-побутових 

потреб, зрошування та рибного господарства. Гідрологічний режим річки повністю 

залежить від попусків зі ставків-об’єктів рибогосподарського призначення в с. 

Білошапки (Прилуцький район). Ширина прибережної захисної смуги для річки такого 

розміру – 25 м від урізу води. У басейні Переводу найбільш тривала весняна повінь 

продовжувалась 108 діб, найменша – 25 діб. В середньому стік за повінь складає біля 

30% річного стоку р.Перевод. 

Річка Руда – впадає у р.Перевод, на 5.8 кілометрі від витоку р. Річний стік Руди - 

0.027 км3. похил русла 0,382 м/км. Річка Руда на ділянці впадіння у р. Перевод несе 

понад 70% стоку р. Перевод. Долина трапецієподібна, завширшки 2-2,5 км. Заплава 

двобічна, заболочена (переважно у верхній течії). У нижній течії заплава суха. Русло 

слабозвивисте, місцями спрямлене. Ширина русла до 5 м у верхній та середній течії. 

Русло у нижній течії характеризується шириною понад 10 м. Береги порівняно високі, в 

середньому 0,4-0,8 м (рис. 1.12). Глибина русла коливається в межах 0,2-0,4 м, 

подекуди й перевищує 0,5-0,7 м. Перевод. Площа лісів у басейні Руди - 0.8 км
2
, або 

0.16%, боліт - - 26 км2, або 5.04%. Ширина прибережної захисної смуги для річки 

такого розміру – 25 м від урізу води. 

Нині гідрологічний режим р. Руда близький до природного, не дивлячись на те, 

що вона також зазнала інтенсивної  меліорації та спрямлення русла. Гідротехнічні 

споруди не діють. 

Стік річок Перевод та Руда у час весняного водопілля сильно регулюється 

мережею меліоративних каналів та роботою Березоворудського водосховища, роботою 

рибного господарства на Переводі в Білошапках, що спричинює неприродні коливання 

витрат та рівнів води у цих річках. 

Льодостав встановлються з 06.12 - 16.12 і триває 86-106 діб. Льодовий покрив має 

потужність 14-17 см на кінець другої декади грудня і наростає аж до першої-другої 
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декади березня (у березні - 37-40 см). Лід починає скресати наприкінці березня, 

очищення русла від льоду проходить у період 15.03 – 23.03. 

Березоворудське водосховище. Розташоване біля с. Березова Рудка, створене у 

1980 році. Призначення водосховища: комплексне, для розведення риби, для 

підтримання водоплавних птахів і рекреації. Площа водосховища 127 га. Повний об’єм 

водосховища 4,3 млн. м
3
, корисний 3,4 млн. м

3
. Водосховище забезпечує регуляцію 

водного режиму у заплавах річок Перевод та Руда. 

2.8. Оселища, рослинність та угруповання / Habitats, 
vegetation and communities 

Для характеристики оселищ, рослинності та флори були використана наукова 

література (Davies et al., 2004; Mosyakin & Fedoronchuk, 1999; Dengler et al., 2012; 

Didukh & Korotchenko, 1996; Korotchenko & Didukh, 1997; Onyshschenko, 1997). 

 

Всього описано 72 типи оселищ. Вони відповідають II-IV рівням ієрархії системи 

EUNIS (2004; http://eunis.eea.europa.eu/habitats-code-browser.jsp). Серед них 21 тип – 

створені людиною (штучні оселища, а також культурні і культивовані угруповання), 51 

– має переважно природні риси. Повний склад типів оселищ, відповідно до системи 

EUNIS, наведений у таблиці 7. 

З огляду на велику кількість типів оселищ та щоб полегшити ідентифікацію 

оселищ, екологічно подібні оселища об’єднані у штучні узагальнюючі групи. 

Узагальнені групи типів оселищ наведені у табл.7-8. 

2.8.1. Повний склад типів оселищ/ Total list of habitats 

Таблиця 7. Склад типів оселищ у Смарагдовому об’єкті «Пирятинський», 

станом на 2017 р. / Composition of habitat types in EmS, as of 2017 

Узагальнені групи типів оселищ 

Індекс типу 

оселищ у 

системі EUNIS 

Площа у 

Смарагдовому 

об’єкті, га 

Ознака 

пріори-

тетності 

Поверхневі стоячі води/ Surface 

standing waters 
C1.2 1.2 – 

Поверхневі стоячі води/ Surface 

standing waters 
C1.221 1.9 – 

Поверхневі стоячі води/ Surface 

standing waters 
C1.25 7.0 R4* 

Поверхневі стоячі води/ Surface 

standing waters 
C1.3 210.3 – 

Поверхневі стоячі води/ Surface 

standing waters 
C1.32 51.3 R4/ HD 

Поверхневі стоячі води/ Surface 

standing waters 
C1.33 12.9 R4/ HD 

Поверхневі води з течією/ Surface 

running waters 
C2.3 155.0 – 

Поверхневі води з течією/ Surface C2.32 14.6 – 

http://eunis.eea.europa.eu/habitats-code-browser.jsp
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Узагальнені групи типів оселищ 

Індекс типу 

оселищ у 

системі EUNIS 

Площа у 

Смарагдовому 

об’єкті, га 

Ознака 

пріори-

тетності 

running waters 

Поверхневі води з течією/ Surface 

running waters 
C2.33 2.0 R4 

Поверхневі води з течією/ Surface 

running waters 
C2.34 8.7 R4 

Нелісові болота і заболочені землі/ 

Non-forest wetland 
C3.11 1.8 – 

Нелісові болота і заболочені землі/ 

Non-forest wetland 
C3.2 491.0 – 

Нелісові болота і заболочені землі/ 

Non-forest wetland 
C3.21 176.2 – 

Нелісові болота і заболочені землі/ 

Non-forest wetland 
C3.23 44.6 – 

Нелісові болота і заболочені землі/ 

Non-forest wetland 
C3.24 0.3 – 

Нелісові болота і заболочені землі/ 

Non-forest wetland 
C3.29 0.5 – 

Нелісові болота і заболочені землі/ 

Non-forest wetland 
D4.1 0.1 – 

Нелісові болота і заболочені землі/ 

Non-forest wetland 
D5.1 138.0 – 

Нелісові болота і заболочені землі/ 

Non-forest wetland 
D5.11 2511.8 – 

Нелісові болота і заболочені землі/ 

Non-forest wetland 
D5.131 17.0 – 

Нелісові болота і заболочені землі/ 

Non-forest wetland 
D5.132 11.7 – 

Нелісові болота і заболочені землі/ 

Non-forest wetland 
D5.2 1.0 – 

Нелісові болота і заболочені землі/ 

Non-forest wetland 
D5.21 40.7 R4 

Нелісові болота і заболочені землі/ 

Non-forest wetland 
D5.211 0.2 R4 

Нелісові болота і заболочені землі/ 

Non-forest wetland 
D5.2121 17.5 R4 

Нелісові болота і заболочені землі/ 

Non-forest wetland 
D5.2122 21.3 R4 

Нелісові болота і заболочені землі/ 

Non-forest wetland 
D5.2152 103.5 R4 

Трав’яні угруповання/ Grassland E1.22 1.4 R4/ HD 

Трав’яні угруповання/ Grassland E1.23 13.9 R4/ HD 

Трав’яні угруповання/ Grassland E1.994 12.3 R4/ HD 

Трав’яні угруповання/ Grassland E2.14 360.3 – 

Трав’яні угруповання/ Grassland E2.2 545.7 R4/ HD 

Трав’яні угруповання/ Grassland E2.7 215.9 – 
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Узагальнені групи типів оселищ 

Індекс типу 

оселищ у 

системі EUNIS 

Площа у 

Смарагдовому 

об’єкті, га 

Ознака 

пріори-

тетності 

Трав’яні угруповання/ Grassland E3.464 230.9 R4/ HD 

Трав’яні угруповання/ Grassland E5.11 1757.5 – 

Трав’яні угруповання/ Grassland E5.22 13.8 – 

Трав’яні угруповання/ Grassland E5.4 32.9 – 

Трав’яні угруповання/ Grassland E5.415 5.5 R4/ HD 

Трав’яні угруповання/ Grassland E5.424 120.0 R4/ HD 

Трав’яні угруповання/ Grassland E6.227 2.9 R4/ HD 

Чагарники/ Shrubs F3.1 1.2 – 

Чагарники/ Shrubs F9.121 138.5 R4 

Чагарники/ Shrubs F9.212 398.3 – 

Покриті лісом болота і заболочені 

землі **/ Forest wetland 
G1.1, G1.1112 762.5 R4/ HD 

Покриті лісом болота і заболочені 

землі **/ Forest wetland 
G1.2135 516.7 R4/ HD 

Покриті лісом болота і заболочені 

землі **/ Forest wetland 
G1.225 153.5 R4/ HD 

Покриті лісом болота і заболочені 

землі **/ Forest wetland 
G1.4, G1.4113 693.4 – 

Покриті лісом болота і заболочені 

землі **/ Forest wetland 
G1.9111 63.7 – 

Покриті лісом болота і заболочені 

землі **/ Forest wetland 
G1.B2 3.1 – 

Листяні ліси/ Decidious forests G1.7A1224 12.8 R4 

Листяні ліси/ Decidious forests G1.95 2.3 – 

Листяні ліси/ Decidious forests G1.A16A 536.8 R4 

Листяні ліси/ Decidious forests G1.C 86.3 – 

Листяні ліси/ Decidious forests G1.C3 114.5 – 

Плодові сади (покинуті)/ Fruit 

orchards (abandoned) 
G1.D4 52.3 – 

Хвойні ліси/ Coniferous forests G3.4211 4.0 – 

Хвойні ліси/ Coniferous forests G3.4F 35.2 – 

Хвойні ліси/ Coniferous forests G3.F12 118.5 – 

Мішані ліси / Mixed forests G4.4 15.4 – 

Мішані ліси / Mixed forests G4.F 69.4 – 

Лісосмуги/ Lines of trees G5.1 52.8 – 

Дрібні деревні насадження/ Small (< 

0.5ha) woodland 
G5.2, G5.5 14.9 – 

Молодий ліс/ early-staged woodland G5.6, G5.7 51.7 – 

Вирубки/ Clearings 
G5.8, G5.82, 

G5.85 
10.0 – 

Витоптані оселища без рослинного 

покриву/ Trampled areas 
H5.32, H5.6 17.4 – 

Рілля, городи / Arable land and market 

gardens 
I1, I2 334.3 – 
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Узагальнені групи типів оселищ 

Індекс типу 

оселищ у 

системі EUNIS 

Площа у 

Смарагдовому 

об’єкті, га 

Ознака 

пріори-

тетності 

Забудовані штучні оселища / 

Artificial habitats 
J1, J2 317.4 – 

Кар’єри/ Quarries J3 2.2 – 

Дороги / Roads J4 56.1 – 

Примітки: * R4 – «Смарагдові» оселища (з додатку 1 Рез.4 БК). 

** Покриті лісом заболочені землі – це заболочені ліси, лісові болота та заплавні 

ліси, періодично затоплювані. 

Таблиця 8. Розподіл площі між групами типів оселищ (у порядку зменшення 

частки площі) у Смарагдовому об’єкті «Пирятинський», станом на 2017 р. / Area 

division between groups of habitats types (in descending order of the area portion) in 

EmS, as of 2017 

Групи типів оселищ Площа у га 
Частка від 

площі, % 

Нелісові болота і заболочені землі/ 

Non-forest wetland 
3577.1 29.8  

Трав’яні угруповання/ Grassland 3312.9 27.6  

Покриті лісом болота і заболочені 

землі/ Forest wetland 
2192.9 18.3  

Листяні ліси/ Decidious forests 752.7 6.3  

Чагарники/ Shrubs 538.0 4.5  

Рілля, городи / Arable land and market 

gardens 
334.3 2.8  

Забудовані штучні оселища / 

Artificial habitats 
317.5 2.7  

Поверхневі стоячі води/ Surface 

standing waters 
284.6 2.4  

Поверхневі води з течією/ Surface 

running waters 
180.3 1.5  

Хвойні ліси/ Coniferous forests 157.7 1.3  

Мішані ліси / Mixed forests 84.8 0.7  

Дороги / Roads 56.1 0.5  

Лісосмуги/ Lines of trees 52.8 0.4  

Плодові сади, покинуті/ Abandoned 

fruit orchards 
52.3 0.4  

Молодий ліс/ early-staged woodland 51.8 0.4  

Витоптані оселища без рослинного 

покриву/ Trampled areas 
17.4 0.2  

Дрібні деревні насадження/ Small (< 

0.5ha) woodland 
14.9 0.1  

Вирубки/ Clearings 9.9 0.1  

Кар’єри/ Quarries 2.2 0.02  

Всього/ Total 11991,0 100.00% 
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Більше половини території СмО складають ветленди і трав’яні угруповання. 

На оселища, у яких природний рослинний покрив повністю відсутній (рілля та 

городи, а також штучні оселища), припадає 710 га, або 6% площі СмО. 

Для оптимізації території СмО, рекомендується вилучити з його складу територію 

в межах населеного пункту село Березова Рудка, а також сільськогосподарські угіддя 

біля с.Сасинівка (карта проекту ділянок для вилучення у додатку 1, рис.3). 
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Нелісові болота і заболочені землі

Трав’яні угруповання

Покриті лісом ветленди

Широколистяні ліси

Чагарники

Рілля, городи

Забудовані штучні оселища

Поверхневі стоячі води

Поверхневі води з течією

Хвойні ліси

Мішані ліси

Дороги

Лісосмуги

Плодові сади, покинуті

Молодий ліс

Витоптані оселища без рослинного покриву

Дрібні деревні насадження

Вирубки

Кар’єри  

Рисунок 4. Розподіл площі між узагальненими групами типів оселищ – діаграма до таблиці 8. / Area division between groups 

of habitat types - a figure related to the table 8. 
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Далі наведена коротка характеристика груп типів оселищ. 

Поверхневі стоячі водойми/ Surface standing waters 

Природні і штучні водойми, у яких більшу частину року відсутня виражена течія: 

озера-стариці, затони, що є відгалуженнями річки, великі ставки і водосховища, дрібні 

ставки-копанки, створені місцевим населенням. 

За мінеральним статусом евтрофні, дуже рідко – мезотрофні. Усі мезотрофні 

водойми нині заросли або заростають. За ступенем забруднення органічними 

речовинами - альфа- або бета-мезосапробні. pH води: 7.6-8.5. Піддаються сильним 

коливанням рівня води. У дуже повноводні роки можуть промиватися, останнім часом 

це стається не частіше разу на 10 років. Швидкість течії до 0,28 м/c, глибина 70-

150(280) см. Донні відклади різні, але частіше мулисті і піщано-мулисті. 

Рослинні угруповання: комплекс занурено-водних, плаваючо-водних та водно-

болотних рослинних угруповань.  

Занурено-водні угруповання сформовані 2 видами куширу (Ceratophyllum sp.), 2-3 

видами рдесників (Potamogeton pectinatus, P.lucens, P.praelongus); місцями трапляються 

зарості пухирника звичайного (Utricularia vulgaris), дуже рідко – елодеї канадської 

(Elodea canadensis). Також звичайними у занурено-водних угрупованнях є Myriophyllum 

sp., Najas marina, підводна фракція стрілолиста (Sagittaria sagittifolia), сусака (Butomus 

umbellatus). Класифікація рослинних угруповань: клас Potamogetonetea, союз 

Potamogetonion. 

Плаваючо-водні угруповання складаються з а) вільно плаваючих угруповань в 

евтрофних водоймах – це килимки з ряскових (Lemna minor, L. trisulca, Spirodela 

polyrhiza), жабурника (Hydrocharis morsus-ranae), сальвінії плаваючої (Salvinia natans), 

іноді вольфії (Wolffia arrhiza); б) вкорінених плаваючих угруповань у багатих або 

помірно багатих на мінеральне живлення водоймах: дуже поширені зарості різака 

(Stratiotes aloides), глечиків жовтих (Nuphar lutea), латаття сніжно-білого (Nymphaea 

candida), рдесника плаваючого (Potamogeton natans), рідко гірчака земноводного 

(Persicaria amphibia). Класифікація рослинних угруповань: Клас Lemnetea, союзи 

Lemnion minoris, Hydrocharition morsus-ranae. Клас Potamogetonetea, союз Nymphaeion 

albae. 

Водно-болотні угруповання – це угруповання із вкорінених водно-повітряних 

великих і дрібніших рослин, які займають мілководдя з глибиною води до 1 м. 

Розповсюдженими є зарості очерету (Phragmites australis), рогозів вузько- та 

широколистого (Typha angustifolia, T.latifolia), куги озерної (Scirpus lacustris), 

стрілолиста (Sagittaria sagitifolia), лепешняка великого (Glyceria maxima), півників 

болотних (Iris pseudacorus). Супутніми рослинами з високою частотою трапляння і 

рясністю є їжача голівка прямостояча (Sparganium erectum), частуха подорожникова 

(Alisma plantago-aquatica), сусак зонтичний (Butomus umbellatus), щавель земноводний 

(Rumex hydrolapathus), омег широколистий (Sium latifolium), омежник водний (Oenanthe 

aquatica), осока несправжньосмикавцева (Carex pseudocyperus). Класифікація 

рослинних угруповань: клас Phragmito-Magnocaricetea, союзи Eleocharito palustris-

Sagittarion sagittifoliae, Phragmition communis. 

Заростаючі затони на 30% і більше покриті заростями очерету або рогозів. 

Негативні антропогенні фактори:  

1) Органічне забруднення стічними водами, забруднення поверхневим стоком з 

орних земель. 
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2) Пошкодження берегів та захисних смуг з трав’яної або деревної рослинності 

навколо водойми, недотримання розмірів та обмежень для прибережних 

захисних смуг. 

Поверхневі води з течією/ Surface running waters 

Це природні і штучні водотоки, зі слабшою або сильнішою течією цілий рік: 

русло річки, діючі канали. Швидкість течії у межінь 0,28-0,4(0,7) м/с, звичайна глибина 

1-3 м, місцями до 6 м.  

За мінеральним статусом евтрофні. За ступенем забруднення органічними 

речовинами - альфа- або бета-мезосапробні. pH води: 7.6-8.5. Донні відклади різні: 

піщано-мулисті, піщані, піщано-черепашкові, мулувато-суглинисті. 

Рослинні угруповання: комплекс – як у поверхневих стоячих водах. На 

неглибоких ділянках русла, де течія сильніша і при цьому хороша освітленість у воді, 

угруповання формуються з рослин-реофітів - вкорінених і занурено-водних: види 

рдесників (Potamogeton sp.), підводна фракція листків їжачої голівки зринувшої 

(Sparganium emersum), лепешняка (Glyceria sp.), стрілолиста (Sagittaria sagittifolia). 

Крім того, на мілководді таких ділянок трапляються угруповання союзу Glycerio-

Sparganion класу Phragmito-Magnocaricetea. 

Негативні антропогенні фактори:  

1) Органічне забруднення стічними водами, забруднення поверхневим стоком з 

орних земель. 

2) Пошкодження берегів та захисних смуг з трав’яної або деревної рослинності 

уздовж водотоків, недотримання розмірів та обмежень для прибережних 

захисних смуг. 

Нелісові болота і заболочені землі / Non-forest wetlands 

3577 га, або 30% площі Смарагдового об’єкта, з них 22% - це очеретяні болота 

(D5.1). 

Екологічні особливості: болота у період повені та під час паводків можуть бути 

затоплені водою, зі стоянням води 20-50 см над поверхнею грунту, і довготривалим 

затопленням до 2 місяців. У межінь поверхня грунту не вкрита водою, рівень грунтової 

води – не глибше 50 см від поверхні грунту. 

Грунти: найчастіше – старі евтрофні низинні торфовища солончакові; також 

торфово-болотні солонцюваті солончакові. У місцях, де вода покриває грунт постійно – 

піщано-мулисті мулувато-суглинисті донні відклади. 

Негативні антропогенні фактори:  

1) Часте випалювання у сухі періоди у жовтні-листопаді або у квітні-травні; окремі 

масиви випалюють щороку або раз у 2-3 роки. 

Класифікація рослинних угруповань: 

Клас Phragmito-Magnocaricetea, союзи Phragmition communis (очеретяні, рогозові 

болота і прибережні високотравні зарості), Magnocaricion gracilis (осокові болота), 

Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae (різнотравні прибережно-водні зарості на 

мілководді). 

Репрезентативний склад рослин (набір видів є сумішшю з усіх 4 типів оселищ): в 

якості домінантів – Phragmites australis, Typha angustifolia, T.latifolia, Carex acutiformis, 

C.riparia, C.acuta, C.pseudocyperus, Glyceria maxima, Scirpus lacustris; супутні види – 

Agrostis stolonifera, Alisma sp., Butomus umbellatus, Caltha palustris, Calystegia sepium, 

Equisetum fluviatile, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Myosotis 
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scorpioides, Rorippa amphibia, Salix cinerea, Solanum dulcamara, Sparganium erectum, 

Stachys palustris, Urtica galeopsifolia. 

До цієї групи оселищ відноситься і тип C3.11 – зарості з дрібних, невисоких 

гелофітів по берегах річок. Гелофіти – це водно-болотні рослини, що ростуть у водно-

повітряному середовищі. Зокрема, у цьому типі оселищ це Leersia oryzoides, Veronica 

beccabunga, Veronica anagallis-aquatica, Siella erecta, Eleocharis palustris. Рідко, 

спорадично і невеликими фрагментами трапляються у різних частинах Пирятинського 

об’єкту, по мокрих берегах, де ще підтримується сінокосіння і цим стримується 

заростання високими водно-болотними рослинами. Є елементом біорізноманіття водно-

болотних угідь, зникають під впливом евтрофікації, забур’янення, руйнування 

природних берегів річок різними шляхами та заростання очеретами. 

Класифікація рослинних угруповань: союз Glycerio-Sparganion класу Phragmito-

Magnocaricetea. 

Також до цієї групи оселищ відноситься і тип C3.2 – зарості високих водно-

болотних рослин, у літоральній зоні водойм, на мілководді. Серед рослин – у першу 

чергу очерет та подібні. Розповсюджений тип оселищ. Майже усі водойми і водотоки 

по периферії, де глибина води до 1 м, оточені смугою з рогозів (Typha sp.), очерету 

(Phragmites australis), лепешняка (Glyceria maxima) тощо. Цей тип оселищ відрізняється 

від боліт (тип оселищ D5) тим, що вкритий водою постійно.  

Репрезентативний склад: очерет (Phragmites australis), рогози вузьколистий та 

широколистий (Typha angustifolia, T.latifolia), їжача голівка пряма (Sparganium erectum), 

куга озерна (Scirpus lacustris), лепешняк великий (Glyceria maxima), півники болотні 

(Iris pseudacorus), стрілолист звичайний (Sagittaria sagittifolia), осоки побережна (Carex 

riparia), гостра (C.acuta) і несправжньосмикавцева (C.pseudocyperus), сусак зонтичний 

(Butomus umbellatus), омег водяний (Sium latifolium). 

Трав’яні угруповання / Grasslands 

Степи, луки (вкл.сінокоси і пасовища), високотравні зарості і зарості різнотрав’я, 

зокрема, кропивові. 

Умови рельєфу різні: сухі - на схилах крутих і пологих або по еродуючому краю 

річкових терас; більш вологі - на рівнинах та у локальних пониженнях. 

Умови зволоження різні: сухі – глибоке залягання грунтових вод, сухі грунти у 

літній період; більш вологі – грунтові води не глибше 2 м, грунти у літній період свіжі 

та вологі, у повінь – вологі, сирі або мокрі, з тривалістю затоплення 15-30 днів. 

Грунти: більшу частину року добре аеровані. Переважають багаті (евтрофні) 

грунти. Під сухими угрупованнями – чорноземи типові малогумусні пилувато-

суглинисті на лесових породах або середньо- і сильно змиті грунти. Під більш 

вологими угрупованнями –лучні різного ступеня осолонцювання солончакові на 

суглинистих алювіальних відкладах, солоді дернові і лучні на таких же відкладах. 

Окремий випадок – це кропивові високотравні угруповання на осушених евтрофних 

торфових грунтах і низинних торфовищах. 

Негативні антропогенні фактори: 

1) Для сухих – посилення ерозії через ненормований випас і через близькість ріллі 

за відсутності захисних лісонасаджень. 

2) Для сухих – часте цілеспрямоване випалювання сухої трави. 

3) Переведення пасовищ і сінокосів у ріллю. 

4) Заростання чагарниками або лісом, після припинення господарської діяльності 

або через лісонасадження. 



 

33 

Класифікація рослинних угруповань: оскільки більшість трав’яних угруповань 

належать до «Смарагдових», то див. нижче в описах Смарагдових оселищ. 

Чагарники / Shrubs 

Чагарники – це більш-менш густі зарості кущів, заввишки до 5 м, де покриття 

кущами не нижче 20%. Травостій також розвинений і має різне покриття. 

Більшість чагарників сформовані у перезволожених умовах з верб, з домішкою 

крушини, вільхи, берези пухнастої. Виникають як стадія відновлювальної сукцесії на 

річкових заплавах і поступово розвиваються у вербові чи інші заплавні або заболочені 

ліси. 

Трапляються зарості посуховитривалих, степових чагарників, на схилах або на 

сухих місцях. Домінантами тут є зіновать руська (Chamaecytisus ruthenicus), терен 

(Prunus spinosa) та вишня степова (Cerasus fruticosa). В минулому у Лісостепу були 

первинними угрупованнями, нині трапляються по узліссях широколистяних лісів на 

межиріччях або на місці лучно-степових угруповань як результат відновлювальної 

сукцесії. 

Негативні антропогенні фактори: 

1) Для заплавних – часте цілеспрямоване випалювання боліт. Верби при цьому 

сильно пошкоджуються або всихають. 

2) Для посуховитривалих – їхні потенційні місця часто засаджують деревами-

інтродуцентами – робінією (Robinia pseudoacacia), в’язом низьким (Ulmus 

pumila), іноді аморфою кущовою (Amorpha fruticosa). 

Покриті лісом болота і заболочені землі / Forest wetland 

Покриті лісом ветленди – це заболочені ліси, лісові болота, а також заплавні ліси, 

які нерегулярно затоплюються. 

Ця група оселищ включає 3 типи «Смарагдових» оселищ та 3 типи «не 

смарагдових» (див. табл.7). Характеристику «Смарагдових» оселищ див. у підрозділі 

2.8.2. 

G1.4 включаючи G1.4113 – це заболочені чорновільхові ліси та вільхові болота. 

Заболочення постійне, вода або покриває грунти, або біля поверхні грунту і грунти 

мокрі. Грунти: евтрофні; низинні торфовища солончакові або торфово-болотні 

солонцюваті солончакові. 

Рослинні угруповання: покриття кронами 30-70%, бонітет вільхи II-V, висота 

деревостану 5-15 м. Звичайно присутній кущовий ярус з верби попелястої (Salix 

cinerea), підросту вільхи (Alnus glutinosa), крушини (Frangula alnus). В якості 

домінантів у різних місцях: осока несправжньосмикавцева, осока гостровидна, хвощ 

річковий, бобівник трилистий, півники болотні, теліптерис болотний / Carex 

pseudocyperus, C.acutiformis, Equisetum fluviatile, Menyanthes trifoliata, Iris pseudacorus, 

Thelypteris palustris. 

Ці ліси дуже важливі для збереження видової різноманітності болотних рослин, а 

також для тварин. У заболочених лісах часто можна зустріти сліди лося. 

Негативні антропогенні фактори:  

Ліси важко доступні для людини, тому антропогенні порушення звичайно 

відсутні. Обов’язково треба захищати від прямого осушення, суцільних рубок, а також 

від діяльності, яка може опосередковано викликати сильне падіння грунтових вод у цих 

лісах. 
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До вільхових заболочених лісів близьким є тип оселищ G1.B2. Це також 

чорновільхові ліси, але через лісогосподарську діяльність мало заболочені або не 

заболочені влітку. 

G1.9111 – це сирі пухнастоберезові ліси. Трапляються дуже рідко, але звичайно у 

комплексі з іншими заплавними лісами – вербовими або широколистяними. На 

осушених низинних торфовищах або сирих торфувато-болотних солонцюватих 

солончакових грунтах. Заслуговують на збереження як рідкісні для регіону і найбільш 

південні відгалуження пухнастоберезових лісів, типових для Полісся. У рослинних 

угрупованнях у травостої домінує молінія блакитна (Molinia caerulea) або вони 

мертвопокривні. На осушеній заплаві річки Перевод травостій у пухнастоберезових 

лісах заміщений кропивою жабрієлистою (Urtica galeopsifolia), проте, збереглися 

свідки колишніх заболочених лісів – болотна папороть, осока несправжньосмикавцева і 

живокіст лікарський / Thelypteris palustris, Carex pseudocyperus, Symphytum officinale. 

Класифікація рослинних угруповань: клас Alnetea glutinosae, союз Salici pentandrae-

Betulion pubescentis. 

Листяні ліси/ Deciduous forests 

Листяні ліси – це не заплавні і не затоплювані ліси, на достатньо багатих грунтах, 

складені широколистяними породами (дуб, клен, липа, ясен, в’яз) або дрібнолистяними 

(осика, береза, листяні інтродуценти). Ця група оселищ включає 2 типи «Смарагдових» 

оселищ (їхню характеристику див. у підрозділі 2.8.2), а також 3 типи «не смарагдових»: 

G1.95 – вторинні ліси з осики та берези, які виникають на межиріччях та лесових 

терасах, на свіжих грунтах, в ході відновлення лісу на місці покинутих 

сільськогосподарських угідь. 

G1.C3 – штучні лісонасадження з робінії звичайної. У підліску – в’яз голий, в'яз 

гладкий, липа серцелиста, дуб звичайний, груша, клен татарський, клен гостролистий, 

клен ясенолистий, бруслина європейська, ліщина / Ulmus laevis, Ulmus glabra, Tilia 

cordata, Quercus robur,  Pyrus communis var. pyraster L., Acer tataricum, Acer platanoides, 

Acer negundo, Euonymus europaea, Corylus avellana. Травостій дуже розріджений або 

майже відсутній, багато синантропних рослин-бур’янів, трапляються зірочник 

ланцетовидний, тонконіг дібровний, конвалія, осока волосиста, дзвоники / Stellaria 

holostea, Poa nemoralis, Convallaria majalis, Carex pilosa, Campanula sp. 

G1.C – штучні лісонасадження з інших порід-інтродуцентів, а саме, з клена 

ясенелистого (Acer negundo) або в’яза низького (Ulmus pumila). 

Хвойні ліси/ Coniferous forests 

У регіоні хвойні ліси складені сосною звичайною (Pinus sylvestris). Збереглися 

ділянки борових терас, де фрагменти таких лісів частково мають природне походження. 

Разом з тим, ліси сильно перетворені тривалою лісогосподарською діяльністю; 

поширені лісові культури сосни звичайної. 

На борових терасах - на пісках і супіщаних грунтах, в сухих-свіжих умовах, з 

локальними зниженнями і сирими умовами. Гумусовий грунтовий горизонт майже не 

розвинений, оскільки в ході лісорозведення грунти неодноразово переорювалися. 

Типи лісу: B2, C2. Бонітет сосни IA, I, II. Вік сосни не більше 80 років. 

Зімкненість крон до 60%. Підлісок більш-менш присутній, рідше відсутній. У підліску 

звичайними видами або домінантами є бузина чорна, бузина червона, клен 

ясенелистий, бруслина бородавчаста, груша, зіновать руська / Sambucus nigra, 

S. racemosa, Acer negundo, Euonymus verrucosa, Pyrus communis var.pyraster, 
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Chamaecytisus ruthenicus. Травостій не суцільний, покриття до 50%, лісові культури 

бувають мертвопокривні. У травостої домінують куничник наземний, конвалія 

звичайна, у пониженнях – зелені мохи, молінія блакитна / Calamagrostis epigeios, 

Convallaria majalis, green mosses, Molinia caerulea. На сухих горбах можуть рости 

кущисті лишайники. У лісових культурах дуже часто трапляються синантропні 

рослини-бур’яни. 

Негативні антропогенні фактори: 

1) Дуже загущені монокультури сосни звичайної. Ліси через них стають 

нестійкими, часто всихають. Біорізноманіття у них невисоке. 

Лісові культури сосни у регіоні схильні до всихання, через причини, добре відомі 

нині у лісовому господарстві. У підліску культур часто трапляється підріст дуба і 

берези, глід, що може мати значення для переформування деревостану і більш стійкого 

лісовідновлення у майбутньому. 

Мішані ліси / Mixed forests 

Мішані ліси у регіоні складені сосною звичайною (Pinus sylvetris) з домішкою 

дуба звичайного (Quercus robur) та берези повислої (Betula pendula). Самосівом у 

деревостані з’являються також робінія звичайна (Robinia pseudoacacia), осика (Populus 

tremula). Так само, як і хвойні ліси, фрагменти мішаних лісів є на боровій терасі. Їхні 

екологічні особливості ті ж самі. Поширені мішані лісові культури. 

Плодові сади (покинуті)/ Fruit orchards (abandoned) 

У регіоні трапляються покинуті насадження шовковиці. Нині шовковиця потрохи 

всихає. Підріст формує груша (Pyrus communis var.pyraster), дуб звичайний (Quercus 

robur), клен гостролистий (Acer platanoides), липа (Tilia cordata), ясен (Fraxinus 

excelsior) та клен ясенелистий (Acer negundo), останній успішно трансформує покинуті 

шовковичні сади. У міжряддях покинутих садів звичайно висока освітленість, тому 

травостій рясний, злаково-різнотравний, подібний до свіжих суходільних лук. 

Інші лісові оселища антропогенного походження / Other human-made 

woodlands 

Лісосмуги/ Lines of trees 

Лісосмуги захисного типу сформовані з верб (Salix sp.), тополь (Populus nigra etc), 

клена ясенелистого (Acer negundo), робінії (Robinia pseudacacia), ясена звичайного та 

інтродукованих видів ясена (Fraxinus excelsior, F.lanceolata etc), клена гостролистого 

(Acer platanoides), дуба звичайного (Quercus robur). Є лісосмуги простого і змішаного 

породного складу. Вік деревостану 40-60 років, висота 15-24 м, зімкненість крон 40-

80%. 

Дрібні деревні насадження/ Small (< 0.5ha) woodland 

Сюди належать насадження дерев і кущів, загальною висотою понад 5 м, 

зімкненістю крон від 30%, але площею не більше 0,5 га. Сформовані переважно з верб, 

кленів або робінії (Salix sp., Acer sp., Robinia pseudacacia). 

Молодий ліс/ Early-staged woodland 

Спонтанне відновлення лісу та молоді лісові культури. Висота деревостану до 5 м, 

покриття кронами не нижче 30%. Спонтанне відновлення лісу на території відбувається 

за рахунок груші звичайної (Pyrus communis var.pyraster), берези повислої (Betula 
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pendula), осики (Populus tremula). Молоді лісові культури складені сосною звичайною 

(Pinus sylvetris), місцями – березою повислою (Betula pendula). 
Вирубки/ Clearings 
Вирубки зустрічаються на місці лісових культур сосни. Нещодавні вирубки (до 3 

років) можуть бути вільні від кущів і покриті куничником наземним, пирієм, 

чаполоччю пахучою / Calamagrostis epigeios, Elytrigia repens, Hierochlöe odorata. Більш 

давні вирубки заростають зіноваттю руською, бузиною червоною, бузиною чорною, 

знітом волохатим, хмелем, ожиною, підростом в’язу малого, клену гостролистого, 

осики, горобини, дуба звичайного / Chamaecytisus ruthenicus, Sambucus racemosa, 

S. nigra, Epilobium villosum, Humulus lupulus, Rubus caesius, Ulmus minor, Acer negundo, 

Populus tremula, Sorbus aucuparia, Quercus robur.  

Витоптані оселища без рослинного покриву/ Trampled areas 

На місцях стаціонарного відпочинку (рекреаційні пункти і спортмайданчики) є 

сильно витоптані ділянки, де зникає рослинний покрив і оголюються піщані або 

супіщані відклади. 

2.8.2. «Смарагдові» оселища / “Emerald” habitats 

У 421 територіальному полігоні (всього полігонів 721) описані цільові типи 

оселищ з додатку 1 Резолюції 4 до Бернської Конвенції – всього 22 типи (табл.9; далі – 

«Смарагдові» оселища). За абсолютною площею, «Смарагдовими» оселищами вкрито 

3719 га, або 31% Смарагдового сайту. 

9 типів оселищ – з дод.1 Оселищної Директиви ЄС (табл.10). 

Таблиця 9. Склад «Смарагдових» типів оселищ у Смарагдового об’єкті/ List 

of habitats from Res.4 of Bern Convention 

No 
Індекс типу оселищ / 

Code name 

Значення / 

Importance 

К-сть 

полігонів / No 

localities 

Площа, га 

/ Area, ha 

Частка від 

площі об’єкта / 

% of Site 

1-4 
C1.222, C1.223, C1.224, 

C1.225 
R4 1 1 0.01 

5 C1.25 R4 1 7 0.06 

6-7 C1.32 + C1.33 
Вкл. R4/  

HD 
98 274 2.3 

8-9 С2.33 + С2.34 Вкл. R4 38 166 1,4 

10 
D5.2 (вкл. D5.211, 

D5.212, D5.215) 
R4 44 183 1.5 

11 E1.2 (вкл. E1.22, E1.23) 
R4/  

HD 
11 15.3 0.13 

12 E1.9 (E1.994) 

R4/  

HD 

 

7 12 0.1 

13 E2.2 
R4/  

HD 
47 545 4.6 

14 E3.4 (E3.464) 
R4/  

HD 
37 233 1.9 

15 E5.4 (вкл. E5.415, R4/  34 158 1.3 
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No 
Індекс типу оселищ / 

Code name 

Значення / 

Importance 

К-сть 

полігонів / No 

localities 

Площа, га 

/ Area, ha 

Частка від 

площі об’єкта / 

% of Site 

E5.424) HD 

16 E6.2 (E6.227) 
R4/  

HD 
4 3 0.03 

17 F9.1 (F9.121) R4 35 138 1.1 

18 G1.11 (G1.1112) 
R4/  

HD 
171 763 6.4 

19 G1.21 (G1.2135) 
R4/  

HD 
31 515 4.3 

20 G1.22 (G1.225) 
R4/  

HD 
11 153.5 1.3 

21 G1.7 (G1.7A1224) R4 2 13 0.1 

22 G1.A1 (G1.A16A) R4 34 536 4.5 

Примітки: R4 – дод. I Рез. 4 (revised and adopted in types 2014), HD - дод.1 

Оселищної Директиви. 

Таблиця 10. Склад типів оселищ, включених до дод.1 Оселищної Директиви
2
 

/ Types of habitats from Ann.1 of Habitat Directive (HD) 

«Смарагдові» оселища 

- індекс за EUNIS 
Індекс і назва типу оселищ у HD 

E6.227 * 1340 Суходільні засолені луки / Inland salt meadows 

C1.32, C1.33 

3150 Природні евтрофні озера з рослинністю союзів 

Magnopotamion або Hydrocharition / Natural eutrophic 

lakes with Magnopotamion or Hydrocharition - type 

vegetation 

E1.2 
* 6240 Субпанонські степові трав’яні угруповання / 

Sub-pannonic steppic grasslands 

E1.994 
* 6260 Панонські піщано-степові угруповання / 

Pannonic sand steppes 

E5.415, E5.424 

6430 гідрофільні високотравні межові угруповання 

рівнин та гірських-альпійських поясів / Hydrophilous 

tall herb fringe communities of plains and of the montane 

to alpine levels 

E3.464 (частково; 

підсоюз Eu-molinion) 

6410 Молінієві луки на вапнякових, торфових або 

мулувато-суглинистих грунтах (союз рослинності 

Molinion caeruleae) / Molinia meadows on calcareous, 

peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae) 

E2.2 
6510 низинні сінокісні луки / Lowland hay meadows 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

G1.1112, G1.21 

* 91E0 Заплавні ліси з вільхи чорної та ясена або з 

верб (союзи рослинності Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) / Alluvial forests with Alnus glutinosa and 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

                                                 
2
 Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats 

and of wild fauna and flora, O.J. L206, 22.07.92. 
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«Смарагдові» оселища 

- індекс за EUNIS 
Індекс і назва типу оселищ у HD 

Salicion albae) 

G1.22 

91F0 Прирічкові ліси змішаного породного складу, з 

дуба звичайного, в’яза гладкого, в’яза малого, ясена, 

уздовж великих рік (підсоюз рослинності Ulmenion 

minoris) / Riparian mixed forests of Quercus robur, 

Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or 

Fraxinus angustifolia, along the great rivers (Ulmenion 

minoris) 

Примітка: * позначені пріоритетні оселища. 

C1.2 – Постійні мезотрофні озера, ставки та водойми/ Permanent mesotrophic 

lakes, ponds and pools 

С1.222 Вільноплаваючі скупчення Hydrocharis morsus-ranae / Floating [Hydrocharis 

morsus-ranae] rafts 

С1.223 Вільноплаваючі скупчення Stratiotes aloides/ Floating [Stratiotes aloides] 

rafts 

С1.224 Вільноплаваючі колонії Utricularia australis та Utricularia vulgaris/ Floating 

[Utricularia] colonies 

С1.225 Вільноплаваючі килимки Salvinia natans/ Floating [Salvinia natans] mats 

Справжніх озер на території нема, але є окремі старичні відгалуження уздовж 

Удаю, в яких в період межені проточність майже відсутня. Їхній трофічний статус 

потребує уточнення (мезотрофний чи евтрофний). У таких затонах дуже часто і 

значними площами зустрічаються 4 вказаних типи оселищ. 

4 типи Смарагдових оселищ трапляються разом в комплексі, розподіл площі 

водойми між ними практично не можливий, а площа самих оселищ сильно змінюється 

навіть в межах одного року. Тому у таблиці ці оселища вказані разом, а в окремих 

випадках, для деяких полігонів, вказується спільний надтип C1.2: це означає, що у 

полігоні можна зустріти будь-який з 4 типів оселищ або їх усі разом.  

С1.25 - Занурені килимки харових водоростей у мезотрофних водоймах / 

Submerged carpets of stoneworts in mesotrophic waterbodies 

Існує один локалітет – затон Озеро біля с.Дейманівка (додаток 3, рис.2), де 

мілководдя рясно вкрите оселищем типу С1.25 - Занурені килимки харових водоростей 

у мезотрофних водоймах. Затон заростає з країв рогозом (Typha angustifolia), дно 

мулисте, шар мулу значний, дуже мобільний, не ущільнений. Мілководдя над мулом 

добре прогрівається. Тут утворює рясні зарості Chara globularis Thuiller – вид, який 

пов'язаний з евтрофними та мезотрофними водоймами. 

С1.3 Постійні евтрофні озера, ставки і водойми/ Permanent eutrophic lakes, 

ponds and pools 

С1.32 Вільноплаваюча рослинність евтрофних водойм/ Free-floating vegetation of 

eutrophic waterbodies 

С1.33 Вкорінена занурена рослинність евтрофних водойм/ Rooted submerged 

vegetation of eutrophic waterbodies 
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Карта у додатку 3, рис.1. 

Уздовж Удаю численні затони і старичні відгалуження, де в період межені 

проточність майже відсутня, а трофічний статус евтрофний. Такі затони рясно вкриті 

різноманітною водною рослинністю. 
Обидва типи Смарагдових оселищ трапляються в комплексі, розподіл площі між 

різними угрупованнями плаваючо- та занурено-водних рослин і між оселищами C1.32, 

C1.33, C1.34 не можливий, тому у більшості випадків для полігонів вказується спільний 

тип C1.3.  

Якщо весь затон затягнутий «килимками» із плаваючих рослин, тоді для полігону 

вказується C1.32; якщо заповнений колоніями занурених водних рослин – тоді для 

полігону вказується C1.33. 

 

Оселище C1.3413 - Зарості плавушника болотного (Hottonia palustris) на 

мілководдях / [Hottonia palustris] beds in shallow water - спорадично трапляється на 

заболоченій заплаві Удаю, з країв дрібних боліт всередині заболочених вільхових лісів. 

Трапляння оселища по роках не постійне, у 2017 році не зафіксоване. 

C2.33 Мезотрофна рослинність повільно текучих водотоків / Mesotrophic 

vegetation of slow-flowing rivers  

С2.34 Евтрофна рослинність повільно текучих річок / Eutrophic vegetation of 

slow-flowing rivers 

Карта у додатку 3, рис.3. 

Оселища розподілені по руслу річки Удай наступним чином:  

А) середня або найбільш глибока та швидка за течією зона. Тип оселищ C2.32, 

звичайно вільний від рослинності або з зануреними прикріпленими до дна, помірно 

витривалими до течії рослинами – рдесники та ін. 

Б) неглибокі ділянки русла, з піщано-гальковим або мулистим дном і дуже 

повільною течією. Залежно від трофічного статусу, трапляються типи оселищ C2.33 або 

C2.34. 

С2.33 – це мезотрофна рослинність повільно текучих водотоків. 

Репрезентативний склад (відповідно до «Interpretation manual of the habitats listed in 

Resolution No.4 (1996)»): Ceratophyllum demersum, Lemna trisulca, Myriophyllum 

spicatum, Nuphar lutea, Nymphaea candida, Potamogeton natans, Sagittaria sagittifolia, 

Sium latifolium, Sparganium emersum.  

С2.34 - евтрофна рослинність повільно текучих річок. Репрезентативний склад: 

Ceratophyllum demersum, Ceratophyllum submersum, Lemna trisulca, Myriophyllum 

spicatum, Potamogeton natans, P.perfoliatus, P.lucens, P.pectinatus, P. P. berchtoldii та ін., 

Nuphar lutea, Nymphaea candida, Sagittaria sagittifolia, Sium latifolium, Sparganium 

emersum. 

Межі між обома типами оселищ та розподіл площ у річці провести не можливо, 

тому для більшості полігонів вказано спільний тип C2.3.  

D5.2 Зарості крупних осок переважно без застоювання води / Beds of large 

sedges normally without free-standing water 

Карта у додатку 3, рис.4. 

Осокові болота та вкриті осоками заболочені землі трапляються часто. Зарості 

утворені крупними осоками - купиноутворюючими (Carex pseudocyperus, C.cespitosa, 

C.elata, C.appropinquata) або довгокореневищними (C.acuta, C.acutiformis, C.dicticha, 
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C.rostrata, C.vesicaria). Умови евтрофні, на торфових грунтах з нейтральним торфом, 

іноді на солодях солончакових суглинистих на алювії. Застійне зволоження тривале, а 

пересихання субстрату у період вегетації не спостерігається. 

Класифікація рослинних угруповань: союз Magnocaricion gracilis (Mucina et al., 

2016) порядку Magnocaricetalia класу Phragmito-Magnocaricetea. 

Репрезентативний склад: 

Agrostis canina, Agrostis stolonifera, Calamagrostis canescens, Calamagrostis 

neglecta, Caltha palustris, Carex acuta (домінант), Carex acutiformis (домінант), Carex 

appropinquata (домінант), Carex cespitosa (домінант), Carex vesicaria (домінант), 

Comarum palustre, Epilobium palustre, Epilobium tetragonum, Equisetum fluviatile, 

Euphorbia palustris, Galium palustre, Galium rivale, Iris pseudacorus, Lycopus exaltatus, 

Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Menyanthes trifoliata, Myosotis 

scorpioides, Naumburgia thyrsiflora, Oenanthe aquatica, Peucedanum palustre, Polygonum 

amphibium, Ptarmica salicifolia, Ranunculus lingua, Rumex hydrolapathum, Salix cinerea, 

Scirpus tabernaemontani, Scutellaria galericulata, Sium latifolium, Solanum dulcamara, 

Stachys palustris, Stellaria palustris, Symphytum officinale, Thalictrum lucidum, Thelypteris 

palustris, Veronica beccabunga. Всього 42 види. 

Оцінка репрезентативності: 

A – 20 і більше видів з репрезентативного складу. У травостої співдомінує кілька 

видів Carex. 

B – 10-20 видів з репрезентативного складу. У травостої співдомінує кілька видів 

Carex. 

C – менше 10 видів з репрезентативного складу. Травостій на 90% складений 1 

видом роду Carex. 

E1.2 Багаторічні трав’яні кальцифітні угруповання та степи/ Perennial 

calcareous grassland and basic steppes 

Карта у додатку 3, рис.5. 

Тип представлений 2 підтипами оселищ: 

1) E1.22 – сухі субконтинентальні степи, 

2) E1.23 – мезоксерофільні субконтинентальні лучні степи. 

 

E1.23 займає 13.9 га у всьому СмО. Це лучні степи, поширені на схилах різної 

експозиції другої та третьої тераси річки Перевод та Удай, також у балках.  

Видова насиченість може сягати 30-40 видів на 10 м
2
. Вагому частку у травостої 

займають злакові (Elytrigia intermedia, E.repens, Festuca valesiaca, Festuca pratensis, Poa 

angustifolia), тому важливо проводити сінокосіння таких угруповань та випасання 

худоби. Угруповання є перехідними до класу рослинності Trifolio-Geranietea, у них 

трапляються кущі та дерева (Pyrus communis var.pyraster, Acer campestre, Rhamnus 

cathartica, Prunus spinosa, Rosa sp., Crataegus sp., Acer tataricum). У балках, у ході 

відновлювальних сукцесій, заростають чагарниками. Під впливом інтенсивного випасу 

перетворюються в угруповання класу Artemisietea vulgaris. 

Класифікація рослинних угруповань: союз Cirsio-Brachypodion (=Fragario 

viridi-Trifolion montani), клас Festuco-Brometea. 

Репрезентативний склад: 

Anemone sylvestris, Achillea setacea, Agrimonia eupatoria, Ajuga reptans, Artemisia 

campestris, Asparagus officinalis, Asperula cynanchica, Astragalus onobrychis, Betonica 

officinalis, Bromopsis inermis (домінант), Campanula rapunculoides, Campanula sibirica, 

Carex hirta, Carex praecox (домінант), Carlina biebersteinii, Chamaecytisus ruthenicus, 
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Dactylis glomerata, Elytrigia repens, Eryngium campestre, Eryngium planum, Euphorbia 

cyparissias, Euphorbia stepposa, Falcaria vulgaris, Festuca valesiaca, Filipendula vulgaris, 

Fragaria viridis, Galium verum (домінант), Gypsophila paniculata, Helichrysum arenarium, 

Helictotrichon schellianum, Hypericum perforatum, Inula aspera, Jurinea salicifolia, Knautia 

arvensis, Lavathera thuringiaca, Linaria vulgaris, Medicago falcata, Origanum vulgare, 

Pilosella officinarum, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Plantago stepposa, Poa 

angustifolia (домінант), Polygala comosa, Potentilla argentea, Prunella grandiflora, 

Ranunculus illyricus, Ranunculus polyanthemos, Salvia illuminata, Salvia pratensis, Scabiosa 

ochroleuca, Seseli campestre, Stellaria graminea, Steris viscaria, Thalictrum minus, Thymus 

marschallianus, Trifolium medium, Trifolium montanum (домінант), Trifolium arvense, 

Verbascum lychnitis, Veronica spicata, Veronica prostrata, Vicia tenuifolia, Vincetoxicum 

hirundinaria, Viola hirta (описи з пам’яток природи «Свічин яр», «Плисів яр»). 

Допускається присутність степових кущів (Chamaecytisus austriacus, Chamaecytisus 

ruthenicus, Prunus spinosa, Rosa sp., Rhamnus cathartica, Crataegus sp.) до 10%. 

Оцінка репрезентативності: 

Оцінка A: видове багатство не нижче за репрезентативний склад. 

Оцінка B: видове багатство менше на третину. Спостерігається експансія 

Bromopsis inermis, Carex hirta, C.praecox, розростання кущів покриттям понад 20%. 

Оцінка C: видове багатство удвічі менше репрезентативного складу, експансія 

Carex praecox, Bromopsis inermis, Poa angustifolia чи ін. (80% і більше проективного 

покриття). 

Оцінка D: маловидові, малі за розмірами зарості ксеромезофільних видів на 

схилах. 

 

E1.22 займає 1.4 га і його можна визнати зникаючим в регіоні. Це 

екстразональний варіант різнотравно-ковилових степів, на вершинах схилів південної і 

південно-західної експозицій, на бровках другої та третьої тераси річок Перевод та 

Удай. Залишки цих степів також існують на локальних підвищеннях на плато терас і 

вододілів – на курганах та старих цвинтарях. Грунти – чорноземи типові малогумусні, 

середньо- та сильно змиті. У нормальному стані ковила волосиста – домінант, у 

деградованому її замінюють інші злаки, частіше – Elytrigia intermedia, E.repens. 

Трапляються вразливі види рослин: Adonis vernalis, Astragalus dasyanthus, 

Bulbocodium versicolor, Crocus reticulatus, Hyacinthella leucophaea, Iris hungarica, 

Pulsatilla pratensis, Stipa pennata. 

Класифікація рослинних угруповань: клас Festuco-Brometea, порядок 

Festucetalia valesiacae, союз Festucion valesiacae. 

Репрезентативний склад: 

Achillea setacea, Allium podolicum, Anthericum ramosum, Anthyllis macrocephala, 

Artemisia austriaca, Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Campanula sibirica, Carex 

humilis, Carlina biebersteinii, Centaurea pseudocoriacea, Centaurea pseudomaculosa, 

Chamaecytisus austriacus, Chamaecytisus ruthenicus, Dianthus andrzejowskianus, Dianthus 

eugeniae, Elytrigia intermedia, Eremogone micradenia, Euphorbia virgata, Falcaria 

vulgaris, Festuca valesiaca, Filipendula vulgaris, Helichrysum arenarium, Galium verum 

(домінант), Gypsophila paniculata, Jurinea salicifolia, Koeleria cristata, Medicago falcata, 

Onobrychis arenaria, Otites chersonensis, Phlomis tuberosa, Pimpinella saxifraga, Plantago 

stepposa, Polygala comosa, Potentilla arenaria, Salvia pratensis, Scorzonera purpurea, 

Senecio jacobaea, Seseli campestre, Stachys recta, Stipa capillata (домінант), Trifolium 

montanum, Thalictrum minus, Thesium arvense, Thymus marschallianus, Verbascum 

phoeniceum, Veronica incana, Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta (описи з цвинтаря 

с.Кроти та Шкуратівського заказника). Допускається присутність степових кущів 



 

42 

(Chamaecytisus austriacus, Chamaecytisus ruthenicus, Prunus stepposa, Rosa sp., Rhamnus 

cathartica) до 10%. 

Оцінка репрезентативності: 

Оцінка А – якщо оселище відповідає одній з наступних ознак: 1) видове багатство 

відповідає репрезентативному складу або більше, у структурі є кілька видів-

співдомінантів; 2) є популяції вразливих видів (див. вище). 

Оцінка B: видове багатство близьке до репрезентативного складу, проективне 

покриття Stipa capillata 80% і вище. Експансія кущів та інвазійні види відсутні. 

Оцінка С: видове багатство удвічі нижче за репрезентативний склад, Stipa 

capillata трапляється часто, експансія інших видів (Elytrigia intermedia, Festuca 

valesiaca чи ін.). 

Оцінка D: видове багатство нижче за оцінку C, ковила поодиноко або відсутня, є 

експансія рудеральних (Elytrigia sp. та ін.) або інвазійних видів; розміри оселища дуже 

малі, з дуже сильним крайовим ефектом. 

E1.9 Незімкнені несередземноморські сухі кислі та нейтральні трав’яні 

угруповання, у тому числі континентальні трав’яні угруповання на дюнах 

(умовна назва – трав’яні оселища на пісках і супісках) / Open non-

Mediterranean dry acid and neutral grassland, including inland dune grassland 

Підтип E1.994 (Pannonic dune open grasslands). Карта у додатку 3, рис.6. 

Оселища у регіоні з природних причин є рідкісними. Зразки, які трапляються, 

сильно трансформовані через сусідство зі штучними сосновими насадженнями та 

сільськогосподарською діяльністю, і майже втратили свої істотні риси.  

Особливої цінності піщаним оселищам надають: 

А) трапляння рідкісних і вразливих рослин: Jurinea cyanoides (додаток 1 БК), Stipa 

borysthenica (ЧКУ), але такі локалітети дуже рідкісні і поза межами СмО. 

Б) трапляння виду комах з ЧКУ бджоли-тесляра (Xylocopa violacea). Відомий 

один локалітет на пісках. 

Класифікація рослинних угруповань: Союз Koelerion glaucae класу Koelerio-

Corynephoretea canescentis. 

Репрезентативний склад: 

Зі складу, що є репрезентативним для даного типу оселищ, на території присутні: 

Festuca beckeri (домінант), Kochia laniflora (домінант), Koeleria glauca, Euphorbia 

seguierana, Gypsophila paniculata, Scabiosa ochroleuca, Erysimum diffusum, Helichrysum 

arenarium, Scirpus holoschoenus, Rumex acetosella. Інші види: Herniaria glabra, 

Scleranthus annuus, Poa bulbosa, Tragopogon ucrainicus, Alyssum desertorum, Draba 

nemorosa, Potentilla arenatia, P.argentea, Veronica prostrata, Artemisia campestris, 

A.austriaca, Pilosella officinarum, Arenaria serpyllifolia, Chondrilla juncea, Dianthus 

borbasii, Sedum acre, Plantago lanceolata, Plantago scabra, Polytrichum piliferum, кущисті 

лишайники.  

E2.2 Рівнинні та низькогірні сінокісні луки / Low and medium altitude hay 

meadows 

Карта у додатку 3, рис.7. 

Ці луки пов’язані з пониженнями надзаплавних терас та алювіальними типами 

грунтів (лучні солонцюваті грунти та солоді дернові). 
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Луки сінокісного або переважно сінокісного використання, з досить високим 

травостоєм, 50 см і вище. Різнотравно-злакові. На злаки припадає 30% і більше маси та 

проективного покриття травостою.  

Класифікація рослинних угруповань: клас Molinio-Arrhenatheretea, порядок 

Arrhenatheretalia, союз Arrhenatherion elatioris, Festucetum pratensis-regelianae Kuzemko 

2013. Порядок Molinietalia, союз Deschampsion (= Alopecurion pratensis, за Mucina et al., 

2016). 

Репрезентативний склад: 

Achillea millefolium, Anthriscus sylvestris, Berteroa incana, Carex distans, Carex hirta, 

Centaurea jacea, Centaurea substituta, Centaurium sp., Cichorium intybus, Cirsium canum, 

Dactylis glomerata, Daucus carota, Dianthus armeria, Elytrigia repens (домінант), 

Equisetum arvense, Festuca pratensis, Festuca regeliana (домінант), Galium dasypodum, 

Galium verum, Geranium collinum (субдомінант), Geranium pratense, Glechoma 

hederacea, Heracleum sibiricum, Inula salicina, Lathyrus pratensis, Linaria vulgaris, Lotus 

corniculatus, Medicago lupulina, Melilotus albus, Mentha arvensis, Odontites vulgaris, 

Ononis arvensis, Ostericum palustre, Pastinaca sylvestris, Plantago lanceolata, Plantago 

media, Poa pratensis, Poa angustifolia, Potentilla argentea, Prunella vulgaris, Ranunculus 

acris, Rhinanthus sp., Rumex confertus, Trifolium arvense, Trifolium fragiferum, Trifolium 

medium, Trifolium pratense (субдомінант), Trifolium repens, Valeriana officinalis, 

Verbascum blattaria, Verbascum thapsus, Vicia cracca. 

З рідкісних рослин трапляються: Ostericum palustre (=Angelica palustris, БК) – 

часто. 

Інвазійні рослини: Місцями рясні інвазії Phalacroloma annuum; локально - 

Solidago canadensis, Asclepias syriaca. 

Нижчі одиниці класифікації, які би відповідали географічним та флористичним 

особливостям лук Пирятинського СмО, відсутні в системі EUNIS. Можна 

запропонувати до E2.2 нижчу підкатегорію - «субконтинентальні луки Східної 

Європи».  

E3.4 Мокрі або вологі евтрофні і мезотрофні луки/ Moist or wet eutrophic and 

mesotrophic grassland 

Карта у додатку 3, рис.8. 

Підтип E3.464 (Ponto-Sarmatic humid meadows).  

Луки змішаного типу використання, свіжі та вологі, заплавні (затоплення коротке, 

нерегулярне). Добре представлені низові трави (Poa pratensis, Trifolium repens, Molinia 

caerulea, Deschampsia cespitosa та ін.), трави перехідного типу (Festuca regeliana) і 

верхові (Alopecurus arundinaceus), що дозволяє ці луки використовувати різними 

способами. 

Грунти алювіального походження: лучні різного ступеня осолонцювання на 

суглинистих відкладах, а також у періодично промивних западинах – солоді дернові та 

лучні на суглинистих відкладах. 

Класифікація рослинних угруповань: Союз Deschampsion cespitosae класу 

Molinio-Arrhenatheretea (Mucina et al., 2016). 

Репрезентативний склад: 

Achillea millefolium, Adenophora lilifolia, Agrostis gigantea, Alopecurus arundinaceus, 

Alopecurus pratensis, Althaea officinalis, Astragalus cicer, Carex cespitosa, Carex distans, 

Carex nigra, Centaurea jacea, Centaurea substituta, Centaurium erythraea, Cirsium canum 

(субдомінант), Cnidium dubium, Coccyganthe flos-cuculi, Dactylorhiza incarnata, 

Deschampsia cespitosa (домінант), Dianthus stenocalyx, Elytrigia repens, Epilobium 
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tetragonum, Epipactis palustris, Eupatorium cannabinum, Festuca regeliana, Galium 

dasypodum, Galium palustre, Galium rivale, Galium verum, Geranium collinum, Geranium 

pratense  (субдомінант), Gladiolus tenuis, Glechoma hederacea, Inula helenium, Inula 

sabuletorum, Inula salicina, Lathyrus palustris, Lathyrus pratensis, Linaria vulgaris, Lotus 

corniculatus, Lycopus europaeus, Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, Lythrum 

virgatum, Menthe arvensis, Molinia caerulea (домінант), Ononis arvensis, Ostericum 

palustre, Pastinaca sylvestris, Plantago lanceolata, Poa pratensis, Potentilla anserina, 

Potentilla recta, Potentilla reptans, Prunella vulgaris, Ptarmica salicifolia, Ranunculus acris, 

Ranunculus repens  (субдомінант), Rhinanthus vernalis, Sanguisorba officinalis, 

Scrophularia umbrosa, Scutellaria galericulata, Serratula tinctoria, Sonchus palustris, 

Symphytum officinale, Thalictrum lucidum, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, 

Valeriana officinalis, Verbascum blattaria, Veronica longifolia, Vicia cracca, Vicia sepium. 

У наведеному списку 74 види. 

З рідкісних рослин трапляються: дод.1 БК – Adenophora lilifolia, Ostericum palustre 

(останній регулярно і в значній кількості); ЧКУ - Dactylorhiza incarnata, D. majalis, 

Anacamptis palustris, Gladiolus tenuis, Epipactis palustris, Carex secalina. 

Оцінка репрезентативності: 

Оцінка А: 40 видів зі списку присутні в оселищі, при цьому є популяції принаймні 

одного з вразливих видів (Adenophora lilifolia, Dactylorhiza sp., Epipactis palustris, 

Gladiolus tenuis). 

B: будь-які 30-40 видів з репрезентативного складу присутні в оселищі; без 

вразливих видів. 

C: менше 30 видів з репрезентативного складу присутні в оселищі; без вразливих 

видів; є рудеральні види (Cirsium arvense, C.incanum), види з інших біотопів (Calystegia 

sepium, Salix sp. тощо). 

D: залишки заплавних лук, заповнені рудеральними видами, мезогігрофільним 

різнотрав’ям, чагарниками чи інвазійними популяціями. 

Е5.4 Мокрі або вологі високотравні та папоротеві узлісся і луки/ Moist or wet 

tall-herb and fern fringes and meadows 

Карта у додатку 3, рис.9. 

Два підтипи: E5.415 - Східні неморальні річкові береги із висотравними 

угрупованнями; E5.424 - Східні неморальні високотравні угруповання вологих луків. 

Екологічні ознаки: трапляються у пониженнях і западинах надзаплавно-терасових 

рівнин, днищах лощин і балок, по знижених і низьких заплавах. Грунти: солоді лучні, 

дернові або болотні солончакові суглинисті на суглинкових відкладах, лучно-болотні 

солонцюваті грунти на алювіальних мулувато-суглинистих відкладах,  торфувато- і 

торфово-болотні солонцюваті солончакові,  торфовища низинні солончакові; рідко – 

лучно-чорноземні намиті осолоділі пилувато-суглинисті на лесовидних делювіальних 

суглинках,  чорноземи лучні поверхнево слабосолонцюваті солончакові пилувато-

суглинисті. 

Екологічна цінність цих оселищ полягає в тому, що це природні екотони між 

річкою та іншими земельними угіддями, між лісом на іншими землями, між різними 

варіантами трав’яних угруповань і боліт. У репрезентативних оселищах даного типу 

багато комахозапильних рослин, тому вони важливі для біорізноманіття комах. 

Рослинні угруповання оселищ E5.4 високотравні, 80-100 см. Домінанти –

Filipendula denudata, Thalictrum flavum, Geranium pratense. Решта травостою – 

переважно дводольні, комахозапильні рослини, злаків дуже мало або нема. Травостій 

звичайно густий, після пожеж рідшає.  
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Класифікація рослинних угруповань: Союз Veronico longifoliae-Lysimachion 

vulgaris класу Molinio-Arrhenatheretea (Mucina et al., 2016). 

Репрезентативний склад: 

Alopecurus arundinaceus, Althaea officinalis, Caltha palustris, Calystegia sepium 

(домінант), Centaurea jacea, Cirsium arvense, Cirsium canum, Cirsium rivulare, Cirsium 

vulgare, Epilobium tetragonum, Eupatorium cannabinum, Euphorbia palustris, Filipendula 

denudata (домінант), Galium rivale, Geranium pratense (домінант), Geranium palustre 

(домінант), Inula helenium, Iris pseudacorus, Lycopus exaltatus, Lysimachia vulgaris 

(домінант), Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Mentha arvensis, Myosoton aquaticum, 

Ostericum palustre (рясно), Persicaria maculosa, Peucedanum palustre, Potentilla reptans, 

Scrophularia umbrosa, Scutellaria galericulata, Siella erecta (домінант), Sium sisaroideum, 

Sonchus palustris, Stachys palustris, Symphytum officinale, Thalictrum flavum, Thalictrum 

lucidum, Urtica galeopsifolia, Valeriana officinalis, Vicia cracca. Всього у списку 41 вид. 

Із вразливих рослин трапляються: дод.1 БК –Ostericum palustre (часто, рясно). 

Оцінка репрезентативності: 

A – більше 30 видів з репрезентативного складу присутні в оселищі. Нема 

інвазійних видів, нема виражених експансій одного з домінуючих видів, кілька 

співдомінантів. 

B – 20-30 видів з репрезетативного складу присутні в оселищі. 

C – менше 20 видів з репрезентативного складу. Один зі співдомінантів в 

експансії, займає 70% і більше проективного покриття у травостої. 

D – дрібні фрагменти оселища, до 20 видів репрезентативного складу, є рослинні 

інвазії або експансія одного з евритопних видів (80% Filipendula denudata або Urtica 

galeopsifolia). 

E6.2 Континентальні внутрішні засолені степи/ Continental inland salt steppes 

Карта у додатку 3, рис.10. 

Представлені підтипом E6.227 – сарматські засолені луки. 

У СмО флористично неповночленні, рідкісні і фрагментарні. Трапляються у 

ландшафтній мозаїці з низинними і заплавними вологими луками (типи E3.4, E2.2). 

Грунти – солоді дернові і лучні солонцеві солончакові супіщані і суглинисті на алювії, 

рідко солонці коркові солончакові суглинисті. 

Репрезентативний склад: 

Alopecurus arundinaceus, Carex distans, Cirsium canum, Dactylorhiza incarnata, 

Glaux maritima, Juncus gerardii (домінант), Persicaria maculosa, Plantago salsa, Potentilla 

anserina, Puccinellia distans (домінант), Scirpus melanospermus, Spergularia sp., Trifolium 

fragiferum, Trifolium hybridum, Trifolium pratense, Tripolium pannonicum, Triglochin 

maritimum. 

Класифікація рослинних угруповань: солонцювато-лучні угруповання на 

вологих грунтах (луки, пасовища, поди та невгіддя на помірно засолених землях у 

східній Європі), клас Festuco-Puccinellietea, у минулому належали до союзу Scorzonero-

Juncion gerardii, а нині – союз Juncion gerardi Wendelberger 1943; класифікація потребує 

уточнення.  

F9.1 Прирічкові чагарники/ Riverine scrub 

Карта у додатку 3, рис.11. 

Представлені підтипом F9.121 – вербові чагарники. Поширені вузькою смугою по 

берегах водойм і водотоків. Домінують верби тритичинкова, попеляста, ламка і 
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крушина / Salix triandra, S.cinerea, S.fragilis, Frangula alnus. Грунти переважно мокрі, 

торфові або болотні мулувато-суглинисті. 

Мають здатність спонтанно розвиватися вздовж осушувальних каналів та 

обводнених ділянок на місці колишніх торфорозробок. 

На віддалених покинутих територіях осушених заплав ці чагарники густо 

розвиваються уздовж каналів і є місцями оселення бобрів та інших приводних ссавців. 

Класифікація рослинних угруповань: 1) клас Salicetea purpureae, союз Salicion 

triandrae T.Muller et Gors 1958; 2) клас Franguletea Doing ex Westhoff in Westhoff et 

DenHeld 1969, союз Salicion cinereae T. Muller et Gors ex Passarge 1961. 

Репрезентативний склад: 

Salix cinerea (домінант), Salix fragilis (домінант), S.triandra (домінант), Alnus 

glutinosa, Bidens frondosa, Calystegia sepium, Carex acuta, Cirsium palustre, Filipendula 

denudata, Frangula alnus, Galium palustre, Galium rivale, Humulus lupulus, Iris 

pseudacorus, Lathyrus palustris, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, 

Phragmites australis, Potentilla anserina, Ptarmica salicifolia, Rubus caesius, Rumex 

hydrolapathum, Scutellaria galericulata, Sium sisaroideum, Sonchus palustris, Stachys 

palustris, Symphytum officinale, Thalictrum lucidum, Thelypteris palustris, Typha latifolia, 

Urtica galeopsifolia, Valeriana officinalis, Veronica longifolia, Viburnum opulus. 

G1.11 Прирічкові вербові ліси/ Riverine willow woodland 

Карта у додатку 3, рис.12. 

Представлені підтипом G1.1112 – східноєвропейські вербово-тополеві ліси. 

Розташовані галереями понад річкою або у вигляді плям та смуг на заплаві.  

Грунти різні, переважають торфово-болотні солонцюваті солончакові; сирі та 

мокрі. Ліси затоплені у повінь на 15-30 днів. 

Деревостан різновисотний, утворений вербами пятитичинковою (Salix pentandra), 

білою (S.alba), ламкою (S.fragilis) та іноді кленом ясенолистим (Acer negundo). 

Трапляються в’яз (Ulmus sp.), осика (Populus tremula), вільха (Alnus glutinosa). 

Зімкненість крон 30-60%. Ліси важко прохідні через дуже густий і високий підлісок, а 

також високу захаращеність. 

Усі ліси вторинні. У добре збережених оселищах трапляються окремі великі 

дерева діаметром понад 50 см. Оселища мають майже суцільне трапляння вздовж річок, 

але малу ширину. 

Класифікація рослинних угруповань: Клас Salicetea purpureae, союз Salicion 

albae. 

Репрезентативний склад:  

Acer negundo, Achillea millefolium, Agrostis canina, Agrostis stolonifera (домінант), 

Alisma plantago-aquatica, Alnus glutinosa, Alopecurus arundinaceus, Althaea officinalis, 

Archangelica officinalis, Bidens frondosa, Caltha palustris, Calystegia sepium (домінант), 

Carex acuta, Cicuta virosa, Cirsium rivulare, Cirsium setosum, Cirsium vulgare, Comarum 

palustre, Eupatorium cannabinum, Euphorbia palustris, Filipendula denudata, Frangula 

alnus, Galium palustre, Geranium robertianum, Geum rivale, Glechoma hederacea, Humulus 

lupulus, Inula helenium, Iris pseudacorus, Lycopus exaltatus, Lysimachia vulgaris, Lythrum 

salicaria, Mentha aquatica, Myosoton aquaticum, Phalaroides arundinacea, Phragmites 

australis (домінант), Poa palustris, Populus tremula, Potentilla anserina, Ranunculus 

repens, Ribes nigrum, Rubus caesius, Rumex hydrolapathum, Salix alba (домінант), Salix 

cinerea, Salix fragilis (домінант), Salix pentandra (домінант), Sambucus nigra, Scirpus 

sylvaticus, Scutellaria galericulata, Sium latifolium, Sium sisaroideum, Solanum dulcamara, 
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Stachys palustris, Swida sanguinea, Symphytum officinale, Ulmus laevis, Urtica galeopsifolia 

(домінант), Valeriana officinalis, Veronica beccabunga. Всього 60 видів. 

Інвазійні рослини: Acer negundo (часто, місцями рясно), Bidens frondosa, 

Echinocyctis lobata.  

Оцінка репрезентативності: 

A: не менше 30 видів з репрезентативного складу присутні в оселищі. Деревостан 

без інвазійних дерев, різновіковий та різновисотний. Інвазійні трав’янисті рослини 

також відсутні. 

B: 20-30 видів з репрезентативного складу присутні в оселищі. Деревостан без 

інвазійних дерев, різновіковий та різновисотний. 

C: до 20 видів з репрезентативного складу присутні в оселищі. У деревостані 

трапляються інвазійні дерева (Acer negundo). У травостої експансія евритопних рослин 

– Urtica galeopsifolia, Phragmites australis. 

G1.21 Прирічкові ясеново-вільхові ліси зі змінним зволоженням / Riverine 

ash-alder woodland, wet at high but not at low water 

Карта у додатку 3, рис.13. 

Це оселище представлене підтипом G1.2135 – сарматські ясеново-вільхові ліси. 

Заплавні ліси, на локальних підвищеннях серед понижених заболочених заплав. 

Грунти багаті, протягом вегетаційного періоду вологі-сирі, не заболочені, у межінь 

звичайно аеровані, сирі-мокрі у повінь. Типи грунтів: торфувато-болотні, болотні 

мулувато-суглинисті, дернові піщані, низинні торфовища солончакові; торф при цьому 

евтрофний нейтральний.  

Типи лісу D3-4. Деревостан майже повністю з вільхи клейкої (Alnus glutinosa), як 

асектатори-  в’яз (Ulmus laevis, U.glabra), дуб (Quercus robur), осика (Populus tremula); 

ясен у регіоні відсутній в даному типі лісів. Зімкненість крон 60-75%. Вільха 

достатнього бонітету. Підлісок звичайно відсутній або рідкий: крушина, в’яз голий, 

бузина чорна, ожина, черемха, береза пухнаста/  Frangula alnus, Ulmus glabra, Sambucus 

nigra, Rubus caesius, Padus avium, Betula pubescens. Серед трав і кущів типовими є 

мезогігрофіти та нітрофіти, але рідко трапляються неморально-лісові види. Присутність 

весняних ефемероїдів не з’ясована. Рослинні угруповання: клас Querco-Fagetea, союз 

Alnion incanae. 

Усі ліси вторинні, дерева діаметром понад 50 см не трапляються (виключення – 

деякі віддалені ділянки з окремими великими дубами). Оселища значно ізольовані і 

віддалені між собою. 

Класифікація рослинних угруповань: клас Alno glutinosae-Populetea albae 

P. Fukarek et Fabijanic 1968 (можливо, Carpino-Fagetea), союз Alnion incanae Pawłowski 

et al. 1928. 

Репрезентативний склад: 

Aegopodium podagraria (домінант), Alliaria petiolata, Alnus glutinosa, Anthriscus 

sylvestris, Betula pubescens, Brachypodium sylvaticum, Carex acutiformis, Carex pilosa, 

Cirsium rivulare, Cirsium setosum, Cucubalus baccifer, Dryopteris carthusiana, Euonymus 

europaea, Eupatorium cannabinum, Festuca gigantea, Filipendula denudata, Frangula alnus, 

Humulus lupulus, Galium aparine, Geranium robertianum, Geum urbanum, Glechoma 

hederacea, Impatiens noli-tangere (місцями домінує), Lycopus europaeus, Lysimachia 

vulgaris, Myosoton aquaticum, Quercus robur, Ribes nigrum, Rubus caesius (домінант), 

Rubus idaeus, Sambucus nigra, Stachys sylvatica, Stellaria holostea, Swida sanguinea, 

Viburnum opulus, Ulmus glabra, Urtica dioica (домінант), Urtica galeopsifolia (домінант); 

дуже рідко Asarum europaeum, Paris quadrifolia. Всього 40 видів. 
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Рідкісні рослини: Listera ovata (дуже рідко). 

Оцінка репрезентативності: 

A – присутні 30 і більше видів з репрезентативного складу. Вільха хорошого 

бонітету, різновікова і різновисотна, у деревостані часто трапляються інші породи. 

Видова різноманітність у підліску і в травостої. 

B – 20-30 видів з репрезентативного складу. Відсутні інвазійні рослини. 

C – рекомендується надавати, якщо видовий склад середньо представлений, але 

спостерігається сильна експансія видів-нітрофітів та евритопів, зокрема, Urtica sp., 

Humulus lupulus, Sambucus nigra. Деревостан досить однорідний. Трапляються інвазійні 

рослини (Acer negundo, Echinocystis lobata). 

D: видовий склад виразно неповний, вільха у деревостані частково заміщена 

другорядними породами (верби, клен ясенелистий, осика) або сильно проріджена, серед 

трав - експансія синантропних видів; залишок оселища дуже малий, з дуже сильним 

крайовим ефектом. 

G1.22 Дубово-в’язово-ясенові ліси великих річок / Mixed oak-elm-ash 

woodland of great rivers 

Карта у додатку 3, рис.14. 

Це оселище представлене залишками підтипу G1.225 – сарматські прирічкові 

дубові ліси.  

Заплавні ліси, на локальних підвищеннях серед понижених заболочених заплав. 

Грунти багаті, протягом вегетаційного періоду вологі, не заболочені, у межінь добре 

аеровані, затоплюються лише у високі повені. Типи грунтів: солоді дернові, дерново-

слабопідзолисті супіщані та дернові піщані на алювії.  

Типи лісу D3. Деревостан змішаного породного складу: первинно переважав дуб 

(Quercus robur) і в’яз (Ulmus glabra), нині співдомінують липа (Tilia cordata), клен (Acer 

platanoides), трохи осики (Populus tremula).  

Усі ліси вторинні. Трапляються крупні дерева, діаметром 60 см і більше, серед 

них – дуб звичайний і в’яз голий, поодиноко – липа та осика. 

Класифікація рослинних угруповань: клас Alno glutinosae-Populetea albae 

P. Fukarek et Fabijanic 1968 (можливо, Carpino-Fagetea), союз Alnion incanae Pawłowski 

et al. 1928; клас Carpino-Fagetea sylvaticae Jakucs ex Passarge 1968, союз Scillo sibericae-

Quercion roboris Onyshchenko 2009. 

Репрезентативний склад: 

Деревостан: Quercur robur (домінант), Ulmus glabra (субдомінант), Tilia cordata, 

Populus tremula, Acer platanoides, Acer campestre, Ulmus laevis, Alnus glutinosa, Betula 

pubescens. Інші види: Acer tataricum, Aegopodium podagraria (домінант), Anemone 

ranunculoides, Angelica sylvestris, Aristolochia clematitis, Asarum europaeum, 

Brachypodium sylvaticum, Campanula persicifolia, Campanula trachelium, Carex contigua, 

Carex pilosa, Convallaria majalis (домінант), Corylus avellana (домінант), Dryopteris 

carthusiana, Equisetum pratense, Euonymus europaea, Euonymus verrucosa, Festuca 

gigantea, Ficaria verna, Frangula alnus, Galium odoratum, Lamium galeobdolon, Lathraea 

squamaria, Lathyrus niger, Melampyrum nemorosum, Milium effusum, Moehringia trinervia, 

Padus avium, Paris quadrifolia, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Polygonatum 

odoratum, Pulmonaria obscura, Pyrus communis var.pyraster, Roegneria canina, Sambucus 

nigra, Scilla bifolia, Scrophularia nodosa, Stellaria holostea, Swida sanguinea, Urtica dioica, 

Viola mirabilis. 

Рідкісні рослини: дуже рідко і поодиноко - Platanthera chlorantha, Lilium 

martagon. 
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Інвазійні рослини: клен ясенелистий (Acer negundo), розрив-трава дрібноквіткова 

(Impatiens parviflora). 

Оцінка репрезентативності: 

B: ліси з репрезентативним складом, як вказано вище, оцінюються за 

репрезентативністю як B.  

Оцінка C: ліси з видовим багатством удвічі і більше разів нижче від 

репрезентативного складу і рясною експансією евритопних видів – Aegopodium 

podagraria, Sambucus nigra, Coryllus avellana. 

Оцінка D: видове багатство нижче оцінки C, дуб замінюється другорядними 

породами (клен, осика), є рослинні інвазії. 

G1.7 – Термофільні листопадні ліси / Thermophilous deciduous woodland 

Карта у додатку 3, рис.15. 

Представлені підтипом G1.7A1224 – сарматські татарськокленово-дубові 

пристепові ліси. 

На локальних підвищеннях серед заболочених низьких заплав. Дуже світлі 

діброви, зімкненість 0,5-0,6, типи лісу С2. Деревостан високий, майже виключно з дуба 

(Quercus robur). Підлісок мало виражений. Висока освітленість, і, як наслідок, більше 

тепла та вища сухість повітря впливають на формування травостою: він складений не з 

типово дібровних, а з узлісних видів рослин. Грунти: солоді лучні солончакові або 

солонцеві солончакові суглинисті на алювії, рідко дернові слабо розвинені грунти на 

пісках. 

Класифікація рослинних угруповань: клас Quercetea pubescentis, союз Aceri 

tatarici-Quercion Zolyomi 1957 (=Convallario majalis-Quercion roboris Shevchyk et 

Solomakha in Shevchyk et al. 1996). 
Репрезентативний склад: 

Домінує Quercus robur. Супутні: Acer campestre, Acer tataricum, Ajuga genevensis, 

Anthericum ramosum, Asparagus officinalis, Betonica officinalis, Centaurea phrygia, 

Chamaecytisus austriacus, Clinopodium vulgare, Convallaria majalis, Crataegus sp., 

Dactylis glomerata, Euphorbia virgata, Fragaria vesca, Galeopsis tetrahit, Genista tinctoria, 

Geranium robertianum, Geranium sanguineum, Inula salicina, Luzula pilosa, Melampyrum 

nemorosum, Milium effusum, Origanum vulgare, Peucedanum oreoselinum, Polygonatum 

multiflorum, Polygonatum odoratum, Pteridium pinetorum, Pulsatilla patens, Pyrus 

communis var.pyraster, Roegneria canina, Scrophularia nodosa, Securigera varia, Silene 

vulgaris, Solidago virgaurea, Stachys sylvatica, Tanacetum corymbosum, Thesium ramosum, 

Trifolium medium, Verbascum thapsus, Veronica chamaedrys, Vinca minor, Vincetoxicum 

hirundinaria, Viola matutina. Всього 44 види. 

Рідкісні рослини: рідко – Pulsatilla patens (дод.1 БК), Epipactis helleborine (ЧКУ). 

Оцінка репрезентативності: 

A – присутні 40 і більше видів рослин із репрезентативного складу. 

B – присутні 20-40 видів із репрезентативного складу. 

C – менше 20 видів із репрезентативного складу; є експансії евритопних видів або 

у деревостані дуб частково заміщений кленом чи іншими породами. 

G1.A1 - Ліси з дуба, ясена та граба на багатих (евтрофних / мезотрофних) 

ґрунтах/ Oak-ash-hornbeam woodland on eutrophic and mesotrophic soils 

Карта у додатку 3, рис.16. 
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Представлені підтипом G1.A16A – північні середньо-російські дубово-липові 

ліси. 

Це ліси зонального типу, де головна лісотвірна порода – дуб звичайний; їхня 

особливість – відсутність граба та поширення липи серцелистої. Грунти свіжі, багаті. 

Тип лісу D2. Деревостан змішаний, у вищому під’ярусі дуб (Quercus robur), в'яз голий 

(Ulmus glabra), у нижчих – клен гостролистий (Acer platanoides), липа серцелиста (Tilia 

cordata), в'яз голий (Ulmus glabra), осика (Populus tremula), клен польовий (Acer 

campestre), рідко ясен (Fraxinus excelsior). Зімкненість крон 70-80%. У підліску 

звичайно ліщина (Corylus avellana),  бруслина європейська (Euonymus europaeus), 

підріст дерев. Трав’яний ярус: дібровні види, включаючи ефемероїди: анемона 

жовтецева, проліска дволиста, проліска сибірська, пшінка весняна, підмаренник 

запашний, зірочник ланцетовидний, копитняк європейський, яглиця звичайна / 

Anemone ranunculoides, Scilla bifolia, Scilla sibirica, Ficaria verna, Galium odoratum, 

Stellaria holostea (домінант), Asarum europaeum, Aegopodium podagraria (домінант). 

Бореальні види звичайно відсутні.  

Рідкісні рослини: рідко Listera ovata, Fritillaria ruthenica, Platanthera bifolia, 

Epipactis helleborine, Lilium martagon, Neottia nidus-avis; нині зниклі у регіоні Galanthus 

nivalis, Tulipa quercetorum.  

Усі ліси вторинні, дерева віком 80 та більше років (діаметром понад 50 см) 

трапляються поодиноко та в окремих локалітетах. 

Класифікація рослинних угруповань: клас Carpino-Fagetea sylvaticae, cоюз 

Scillo sibericae-Quercion roboris Onyshchenko 2009.  

Репрезентативний склад: 

Acer campestre, Acer platanoides, Acer tataricum, Actaea spicata, Adoxa 

moschatellina, Campanula trachelium, Carex digitata, Carex pilosa, Cerasus avium, 

Convallaria majalis, Corydalis marchalliana, Corydalis solida, Corylus avellana, Dentaria 

quinquefolia, Dryopteris carthusiana, Euonymus europaea, Ficaria verna, Gagea lutea, 

Lamium galeobdolon, Lathyrus vernus, Melica nutans, Mercurialis perennis, Milium effusum, 

Paris quadrifolia, Poa nemoralis, Polygonatum odoratum, Pulmonaria obscura, Quercus 

robur, Sambucus nigra, Scilla bifolia, Scilla siberica, Stachys sylvatica, Tilia cordata, Ulmus 

glabra, Viola mirabilis. Всього 35 видів. 

Оцінка репрезентативності: 

Оцінка A: якщо повне видове багатство лісового масиву не менше за 

репрезентативний склад або якщо ліс відповідає оцінці B (див.нижче) і має одну із 

наступних переваг:  

Дуб звичайний (Quercus robur) рясно або домінує;  

деревостан утворений старими /крупномірними деревами дуба/ в’яза/ липи;  

є популяції одного чи більше вразливих видів (головний критерій – охоронні 

списки): Galanthus nivalis, Tulipa quercetorum, Lilium martagon, лісові орхідеї, Fritillaria 

ruthenica або ін. 

При цьому мають бути одночасно відсутні рясні експансії одного з евритопних 

видів (ліщина, бузина чорна, яглиця звичайна, зірочник ланцетовидний тощо), а також 

відсутні інвазійні рослини. 

Оцінка B: хороша репрезентативність може відповідати опису лісової рослинної 

асоціації Stellario holosteae-Aceretum platanoidis Bajrak 1996 em. Onyshchenko et Sidenko 

2002 (Onyshschenko, 2009: С.36). У масиві лісу мають траплятися не поодиноко усі 

наступні види: Acer campestre, Acer platanoides, Aegopodium podagraria, Anemone 

ranunculoides, Asarum europaeum, Carex pilosa, Corydalis solida, Corylus avellana, 

Dentaria quinquefolia, Euonymus europaea, Euonymus verrucosa; Ficaria verna, Fraxinus 

excelsior, Lathyrus vernus, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria obscura, Quercus robur, 
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Scilla siberica, Stellaria holostea, Tilia cordata. Відсутні рясні експансії ліщини або 

бузини чорної у кущовому ярусі; експансії яглиці звичайної/ зірочника ланцетовидного/ 

осоки волосистої у трав'янистому ярусі. Інвазійні рослини відсутні. 

C: видовий склад - як в оцінці B або гірше, і спостерігаються одна або більше 

експансій: деревний ярус складений 1-2 домінантами - кленом гостролистим і липою 

(Acer platanoides, Tilia cordata); у кущовому – експансія бузини чорної/ ліщини 

(Sambucus nigra, Coryllus avellana); у трав’янистому – експансія яглиці/ нітрофільних 

бур’янів (Aegopodium podagraria, Chelidonium majus, Urtica sp., ін.) або ліс 

мертвопокривний. Є непоодинокі екземпляри інвазійних рослин у будь-якому з ярусів. 

D: видовий склад суттєво гірший за оцінку C, деревостан з 1-2 видів, весняні 

ефемероїди поодиноко або лише Ficaria verna, серед трав більше видів бур’янів 

(синантропних), ніж неморально-лісових. Оцінку D звичайно також отримують дуже 

малі за лінійними параметрами залишки цього типу оселища, з дуже сильним крайовим 

ефектом. 

2.9 Флора / Flora  

Загальний склад / Richness and general composition 

Номенклатура видів судинних рослин відповідає національному зведенню 

(Mosyakin & Fedoronchuk, 1999). 

У базу даних СмО за 2017 рік потрапило 750 видів вищих судинних рослин. 

Мохоподібні не визначалися. 

15% складу зареєстрованих рослин – це види прісних водойм та ветлендів, 15% - 

лісові види. 26% - типово лучні і 12% - типово степові види. 16% флори – види-

рудерали, що ростуть на забур’янених місцях, полях і поруч з житлом і поширюються 

на сильно порушені біотопи. 

Види рослин, що вимагають особливих заходів або охорони / Species requiring 

special conservation measures or protection 

Кількість вразливих видів у флорі:  

1) 19 видів міжнародного рівня охорони (табл.12,14). Усі вони дуже рідкісні в 

регіоні, мають по 1-2 дуже малих популяції; лише Angelica palustris (=Ostericum 

palustris) та Salvinia natans є чисельними видами, а Dactylorhiza incarnata і 

Dactylorhiza majalis мають по кілька популяцій чисельністю понад 1000 

екземплярів,  

До видів з дод.1 ОД належать: Pulsatilla patens (L.) Miller, Jurinea cyanoides (L.) 

Reichenb., Angelica palustris (Besser) Hoffm., Lycopodium clavatum L. 

2) 21 вид національного рівня охорони (табл.14). Більшість видів мають по 1-2 

дуже малих популяції. Виключення – Salvinia natans, дуже рясна на окремих 

ділянках Удаю, Stipa capillata, що має кілька локальних популяцій чисельністю 

понад 1000 екземплярів, Dactylorhiza incarnata і Dactylorhiza majalis 

(згадувалися вище), і Pulsatilla pratensis subsp. nigricans, що має багато 

невеликих локальних популяцій. 
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3) Ендемічні види: Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A.et D.Löve, = 

Iris pineticola Klokov, і є північно-понтичним ендеміком. 

Інвазійні рослини / Invasive plants 

Інвазійними рослинами, небезпечними для природних оселищ у регіоні в даний 

час, є 19 видів: 

- 12 найбільш небезпечних: клен ясенелистий (Acer negundo), ваточник сірійський 

(Asclepias syriaca), череда листяна (Bidens frondosa), ехіноцистис шипуватий 

(Echinocystis lobata), маслинка вузьколиста (Elaeagnus angustifolia), розрив-трава 

дрібноквіткова (Impatiens parviflora), черемха пізня (Padus serotina), 

тонкопромінник однорічний (Phalacroloma annuum), дуб червоний (Quercus 

rubra), робінія звичайна (Robinia pseudoacacia), золотушник канадський 

(Solidago canadensis), нетреба ельбська (Xanthium albinum); 

- 7 менш небезпечних для природних оселищ і видів: амброзія полинолиста 

(Ambrosia artemisiifolia), злинка канадська (Conyza canadensis), елодея канадська 

(Elodea canadensis), чорнощир нетреболистий (Iva xanthiifolia), енотера дворічна 

(Oenothera biennis), енотера червоностебла (Oenothera rubricaulis), тладіанта 

сумнівна (Thladiantha dubia). 

2.10 Фауна/ Fauna  

Видове багатство хребетних і безхребетних тварин НПП «Пирятинський» 

детально описано у «Літописі природи» за 2016 р. 

2.10.1. Птахи / Birds 

Орнітофауна території досліджень складається зі 179 видів; кількість видів може 

змінюватися за рахунок рідкісних залітних птахів, які, проте, не змінять основних рис 

орнітокомплексу даної території.  

До птахів, які гніздяться на території, включаючи осілих, відносяться 140 видів. 

39 видів, включаючи залітні, присутні лише під час міграції, зимівлі або літування.  

Значна кількість видів птахів мають охоронний статус у різних червоних списках 

та додатках до міжнародних угод (Червона книга України, Європейський Червоний 

список, Червоний список МСОП, додатки до БК та список з Резолюції 6, Додатки до 

Бонської конвенції та AEWA,  додатки до Bird Directive), зокрема: 

1) з Резолюції 6 БК  - 47 видів,  

2) дод.1 Пташиної Директиви – 46  (різниця лише в одному виді - Chlidonias 

leucopterus, якого немає в Дод.I),  

3) з Червоної книги України -  15 (табл.11). 

Пріоритетними, цільовими видами є птахи з Резолюції 6 Бернської Конвенції. 

Їхній список у Пирятинському СмО співпадає зі списком видів з Додатку 1 Bird 

Directive (табл.11). Другим за пріоритетом списком є  види, включені до Червоної 

книги України. 
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Таблиця 11. Пріоритетні види птахів СмО «Пирятинський» 

№ Вид BD I* R6 ЧКУ 
Характер 

перебування 

Відносна чисельність 

Гніздув. міграц. Зимуюч. літ. 

1.  Alcedo atthis Y Y  BM 3 3   

2.  Aquila clanga Y Y РД V  1   

3.  Aquila pomarina Y Y РД BM 1 1   

4.  Ardea purpurea Y Y  BM 2 2   

5.  Asio flammeus Y Y РД BM 1 1   

6.  Botaurus stellaris Y Y  BM 3 3   

7.  
Chlidonias 

hybrida 
Y Y  BM 4 4   

8.  
Chlidonias 

leucopterus 
 Y  BM 2 2   

9.  Chlidonias niger Y Y  BM 3 3   

10.  Ciconia ciconia Y Y  BM 4 4   

11.  Circaetus gallicus Y Y РД M  1   

12.  
Circus 

aeruginosus 
Y Y  BM 3 3   

13.  Circus cyaneus Y Y РД MW  3 2  

14.  Circus macrourus Y Y ЗН M  1   

15.  Circus pygargus Y Y ВР BM 1 1   

16.  Columba oenas   ВР BM 2 2   

17.  Crex crex Y Y  BM 3 3   

18.  
Dendrocopos 

medius 
Y Y  P 2 2 2  

19.  
Dendrocopos 

syriacus 
Y Y  P 3 3 3  

20.  
Dryocopus 

martius 
Y Y  P 1 2 2  

21.  
Casmerodius 

albus  (Egretta 

alba) 

Y Y  BM 3 3   

22.  
Emberiza 

hortulana 
Y Y  BM 2 2   

23.  
Falco 

columbarius 
Y Y  MW  1 1  

24.  Falco vespertinus Y Y  M  1   

25.  
Ficedula 

albicollis 
Y Y  BM 3 3   

26.  Gavia arctica Y Y  M  2   

27.  Grus grus Y Y РД BM 2 3   

28.  
Haliaeetus 

albicilla 
Y Y РД M  2   
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№ Вид BD I* R6 ЧКУ 
Характер 

перебування 

Відносна чисельність 

Гніздув. міграц. Зимуюч. літ. 

29.  
Hieraaetus 

pennatus 
Y Y РД BM 1 1   

30.  
Himantopus 

himantopus 
Y Y ВР V  1   

31.  
Ixobrychus 

minutus 
Y Y  BM 4 4   

32.  Lanius collurio Y Y  BM 4 4   

33.  Lanius excubitor   РД BMW 1 2 2  

34.  Lanius minor Y Y  BM 2 2   

35.  Larus minutus Y Y  V  1   

36.  Lullula arborea Y Y  BM 3 3   

37.  Luscinia svecica Y Y  BM 3 3   

38.  Milvus migrans Y Y ВР BM 2 2   

39.  
Nycticorax 

nycticorax 
Y Y  BM 2 2   

40.  Pandion haliaetus Y Y ЗН M  1   

41.  Pernis apivorus Y Y  BM 2 2   

42.  
Philomachus 

pugnax 
Y Y  M  3   

43.  Picus canus Y Y  P 3 3 3  

44.  Porzana parva Y Y  BM 2 2   

45.  Porzana porzana Y Y  BM 3 3   

46.  Sterna hirundo Y Y  BM 3 3   

47.  Sylvia nisoria Y Y  BM 3 3   

48.  Tringa glareola Y Y  M  4   

Скорочення у таблиці: 

BD I – дод.1 Пташиної Директиви (annex I of Bird Directive). R.6 – додатки 

Резолюції 6 Бернської Конвенції. ЧКУ – Червона книга України. 

Характер перебування: M – мігруючий (migratory), W – зимуючий (wintering), B – 

гніздовий (breeding), V – залітний (vagrant), P – постійний (permanent), O – 

oversummering. Чисельність: 1 – дуже рідкісний (very rare), 0-10, 2 – рідкісний (rare), 10-

100, 3 – майже рясний (nearly common), 100-1000, 4 – звичайний (common), 1000-10000, 

5 – чисельний (numerous), >10000. 

 

Короткий опис видів: 

1. Alcedo atthis – нечисленний гніздуючий та мігруючий вид парку.  

2. Aquila clanga – на території парку дуже рідкісний мігруючий вид.  

3. Aquila pomarina - дуже рідкісний гніздуючий та мігруючий вид.  

4. Ardea purpurea – рідкісний вид, зустрічається під час гніздування та 

міграцій. 

5. Asio flammeus – дуже рідкісний гніздуючий та мігруючий вид парку. 
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6. Botaurus stellaris  - широко поширений по території, але нечисленний вид. 

Зустрічається під час гніздування та міграцій. 

7. Chlidonias hybrida - звичайний гніздуючий та мігруючий вид парку. 

8. Chlidonias leucopterus  - рідкісний гніздуючий та мігруючий вид. 

9. Chlidonias niger  - нечисленний гніздуючий та мігруючий вид.  

10. Ciconia ciconia - звичайний вид на території. Зустрічається під час 

гніздування та міграцій. 

11. Circaetus gallicus – на території дуже рідкісний мігруючий вид.  

12. Circus aeruginosus – нечисленний вид, якій зустрічається під час гніздування 

та міграцій. 

13. Circus cyaneus – нечисленний вид під час міграцій та рідкісний під час 

зимівлі.  Місця постійних значних скупчень відсутні.  

14. Circus macrourus – дуже рідкісний вид, зустрічався лише під час міграцій.  

15. Circus pygargus  - рідкісний гніздуючий та мігруючий вид. 

16. Columba oenas – рідкісний гніздуючий та мігруючий птах.  

17. Crex crex - нечисленний вид  парку, який зустрічається під час гніздування та 

міграцій.   

18. Dendrocopos medius – рідкісний осілий птах.  

19. Dendrocopos syriacus  - нечисленний осілий вид.  

20. Dryocopus martius  - рідкісний осілий вид.  

21. Casmerodius albus (Egretta alba) - нечисленний вид на території. 

Зустрічається під час гніздування та міграцій. 

22. Emberiza hortulana - рідкісний гніздуючий та мігруючий вид.  

23. Falco columbarius – дуже рідкісний вид, якій зустрічається на території лише 

під час міграцій та взимку.  

24. Falco vespertinus – дуже рідкісний вид, який зустрічається на території під 

час міграцій. 

25. Ficedula albicollis - нечисленний гніздуючий та мігруючий вид.  

26. Gavia arctica  - рідкісний вид, якій зустрічається лише під час міграцій.   

27. Grus grus – вид є рідкісним гніздовим та нечисленним мігруючим на 

території парку. В парку мешкає від 5 – 15 пар цього виду, але точна чисельність виду 

не відома, тому що обліки не проводилися.   

28. Haliaeetus albicilla – рідкісний вид, який зустрічається на території лише під 

час міграцій.  

29. Hieraaetus pennatus – дуже рідкісний гніздуючий та мігруючий вид.  

30. Himantopus himantopus  - вид є рідкісним залітним для території парку. 

31. Ixobrychus minutus - широко поширений у національному парку, звичайний 

вид. Зустрічається під час гніздування та міграцій. 

32. Lanius collurio – звичайний гніздуючий та мігруючий вид.  

33. Lanius excubitor – дуже рідкісний гніздуючий вид. 

34. Lanius minor – рідкісний гніздуючий вид. 

35. Larus minutus  - на території парку це рідкісний залітний вид.  

36. Lullula arborea – нечисленний гніздуючий та мігруючий птах парку.  

37. Luscinia svecica - нечисленний гніздуючий та мігруючий вид. 
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38. Milvus migrans - рідкісний вид на території. Зустрічається під час гніздування 

та міграцій.  

39. Nycticorax nycticorax – рідкісний вид на території. Зустрічається під час 

гніздування та міграцій. 

40. Pandion haliaetus – дуже рідкісний вид на території, зустрічається лише під 

час міграцій.   

41. Pernis apivorus - рідкісний вид на території. Зустрічається під час гніздування 

та міграцій. 

42. Philomachus pugnax – нечисленний мігруючий вид на території парку. 

43. Picus canus – нечисленний осілий вид. 

44. Porzana parva - рідкісний вид  парку, якій зустрічається під час гніздування 

та міграцій. 

45. Porzana porzana – нечисленний вид  парку, якій зустрічається під час 

гніздування та міграцій. 

46. Sterna hirundo - звичайний гніздуючий та мігруючий вид парку. 

47. Sylvia nisoria  - нечисленний гніздуючий та мігруючий вид.  

48. Tringa glareola  - звичайний мігруючий вид на території парку. 

 

2.10.2. Риби/ Fish 

Зареєстровано 32 види риб, з них 8 видів занесено до додатку 3 БК; 4 види риб з 

додатків ОД; 3 види з Червоної книги України.  

Таблиця 12. Важливі види риб у Пирятинському СмО/ Important fish species 

№ Назва виду БК III ОД II ЧКУ Трапляння і чисельність 

1 Аspius aspius + +  

за всю історію досліджень відмічений 

лише в одному екземплярі в р-ні с. 

Леляки. На р. Удай немає біотопів, 

характерних для цього виду риб з 

великими водними плесами. 

Вважаємо цю знахідку випадковим 

заходом з Сули 

2 

Ballerus ballerus 

(=Abramis 

ballerus) 
+   

Дуже рідкісний вид. Ймовірно, мають 

місце окремі заходи з Сули під час 

повеней. 

3 
Leucaspius 

delineatus 
+   

Звичайний вид, поширений у всіх 

водних екосистемах НПП. Через 

дрібні розміри маловідомий 

4 

Pungitius 

platygaster 

(=Tuntitius 

platygaster) 

+   

Дрібний небагаточисельний вид. 

Зустрічається як в р. Удай, так і в 

притоках. Має місце тенденція до 

росту чисельності. Для НПП – 

чужорідний 

5 Siluris glanis +   Дуже рідкісний вид в р. Удай. Через 
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№ Назва виду БК III ОД II ЧКУ Трапляння і чисельність 

це спеціального лову сома в Удаї не 

ведуть. Відомі випадкові потрапляння 

в браконьєрські пастки 

6 
Carassius 

carassius 
  + 

Небагаточисельний вид. З середини 20 

ст. поступово знизив свою чисельність 

на фоні інвазії карася сріблястого. 

Постійно мешкає в заплавній системі 

р. Удай. В контрольних ловах 

виявлено лише 3 екземпляри. 

Періодично потрапляє до пасткових 

браконьєрських знарядь лову 

7 
Leuciscus 

leuciscus 
  + 

Дуже рідко зустрічається в р. Удай. 

Один раз відмічений в р. Руда в с. 

Сасинівка. Реофіл. Зрідка як прилов 

потрапляє до уловів рибалок-

любителів, які його не ідентифікують 

8 Lota lota   + 

Рідкісний вид, який зустрічається в р. 

Удай вище Пирятина. За свідченнями 

місцевих жителів, минь зберігся в р. 

Руда поблизу с. Давидівка. В 

контрольних ловах не відмічений, 

однак мали місце знахідки мертвих 

особин. В уловах рибалок-любителів 

не відмічається. Зрідка масово 

потрапляє у верші, що 

встановлюються в зимовий період на 

загатах (їзах). 

Скорочення у таблиці: ОД II  - додаток II до Оселищної Директиви; БК III – 

додаток III до Бернської Конвенції; ЧКУ – Червона книга України. 

 

Види риб з додатку II Оселищної Директиви 

Cobitis taenia – небагаточисельний вид риб. Зустрічається у всіх водотоках НПП. 

Вперше зареєстрована в 2007 році і з того часу є тенденція до росту чисельності. Не є 

об’єктом лову. 

Misgurnus fossilis – багаточисельний вид риб в додатковій системі р. Удай. 

Зареєстрований в р. Руда. Є об’єктом традиційного рибальства в зимовий період. 

Місцеве населення ловить його у спеціальні пастки – «підситки» з-під льоду в період 

дефіциту розчиненого у воді кисню. Оскільки такий спосіб лову не описаний в 

правилах любительського рибальства України, то має місце конфлікт між 

адміністрацією парку, яка не дозволяє такий лов, та місцевими жителями. В літній 

період в час мінімального рівня води в’юн може ставати об’єктом браконьєрського 

лову. 

Rhodeus amarus (Rhodeus sericeus amarus) – фоновий, найчисельніший  вид риб в 

р. Удай. Присутній в Переводі, та потенційно – в Рудій, оскільки масово зустрічається 

поблизу її місця впадіння в Перевод. Не є об’єктом рибальства через дрібні розміри. 

Спеціальних заходів охорони не потребує. В роки з літніми придухами чисельність 

цьоголітньої молоді може різко знижуватися. 
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Об’єктами любительського рибальства в НПП є 8 видів риб. 

Таблиця 13. Види риб – об’єкти любительського рибальства / Species of fish 

that are objects for amateur fishing 

Назва виду Трапляння і чисельність Заходи для збереження 

Blicca 

bjoerkna 

широко розповсюджений вид в 

русловій частині р.Удай. В притоках 

малочисельний. Спеціального лову 

плоскирки не ведуть. Частіше 

добувають як прилов до плітки та 

краснопірки 

Зважаючи на пізній 

порційний нерест, важливо 

дотримуватися заборони 

пересування моторними 

човнами на період, 

передбачений Наказом 

Держрибагентства 

Esox lucius високу чисельність, широко 

розповсюджена в русловій частині 

р.Удай та її приток. За високого рівня 

води заходить і в додаткову систему. 

Рибалки-любителі тволять щуку 

дорожкою, спінінгом та на кружки, в 

зимовий період - жерлицями. Звичний 

улов 2-3 екземпляри. Зрідка – до 10. 

Ліміт вилову у 3 кг, що передбачений 

правилами любительського 

рибальства, перевищується рідко. 

Однак, має місце недотримання 

мінімальних розмірів риб, що 

вилучаються, – 35 см. Щука є об’єктом 

незаконного добування браконьєрами 

методом електролову та в сітні 

знаряддя лову.  Крім того, щука 

вразлива до придух 

боротьба з браконьєрством; 

особливу увагу слід 

приділити електролову. 

Заходи з профілактики 

зимових придух риби. 

Дотримання заборони на лов 

риби у весняно-літній 

період, згідно зі щорічним 

наказом Держрибагентсва (у 

2018р – з 01 квітня по 09 

червня). Просвітницька 

робота з рибалками-

любителями щодо 

недопущення вилучення 

нестатевозрілих особин. 

Leuciscus 

idus 

звичайний, але небагаточисельний вид 

риб. Частіше трапляється в прилові 

рибалок-любителів, що застосовують 

поплавочну вудку. До факторів ризику 

можна віднести браконьєрський лов 

крупновічковими сітями в осінній та 

весняний період та вилов рибалками-

любителями нестатевозрілих особин 

боротьба з браконьєрством. 

Доведення до відома 

рибалок-любителів 

мінімальних дозволених до 

вилову розмірів в’язя – 28 

см, навчання навикам 

відрізняти малорозмірних 

в’язів від плітки 

Rutilus 

rutilus 

багаточисельний, широко 

розповсюджений вид в русловій 

частині р.Удай. Менш чисельний в 

притоках. Ловлять поплавочною 

вудкою та зимовою вудкою з льоду. 

Улов рідко перевищує 15-20 екз. 

Любительське рибальсьво не здатне 

нанести відчутної шкоди популяції 

цього виду 

Недопущення випадків 

застосування зябрових сіток, 

заборона пересування 

моторними човнами на 

період, передбачений 

Наказом Держрибагентства 

України "Про заходи щодо 

встановлення весняно-

літньої заборони на лов 
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Назва виду Трапляння і чисельність Заходи для збереження 

водних біоресурсів у 

рибогосподарських водних 

об'єктах України" 

Scardinius 

erythrophthal

mus 

багаточисельний, широко 

розповсюджений вид в русловій 

частині р.Удай. Менш чисельна в 

притоках. Ловлять поплавочною 

вудкою в літній період. Любительське 

рибальсьво не здатне нанести шкоди 

популяції цього виду 

Недопущення випадків 

застосування зябрових сіток, 

заборона пересування 

моторними човнами на 

період, передбачений 

Наказом Держрибагентства 

України "Про заходи щодо 

встановлення весняно-

літньої заборони на лов 

водних біоресурсів у 

рибогосподарських водних 

об'єктах України", боротьба 

з браконьєрством. 

Tinca tinca звичайний, але небагаточисельний вид 

додаткової системи річки Удай. 

Ловлять поплавочною вудкою лише 

окремі аматори. Тому від 

любительського рибальства помітної 

шкоди нема 

Спеціальних заходів 

охорони не потребує. 

 

В цілому, у річці Удай та в її додатковій системі видове різноманіття риб та інших 

гідробіонтів високе. Видове різноманіття риб Переводу вище місця впадіння в нього р. 

Руда, а також у р.Руда – низьке. 

2.11 Землекористування/ Human use of the site  

Таблиця 14. Розподіл земель національного природного парку між 

землекористувачами (також див. додаток 4, рис.1) / Division of lands of the national 

natural park among land users (see also Annex 4, fig.1) 

Землекористувачі площа, га 

Землі, надані НПП у постійне користування 

Пирятинською районною державною адміністрацією 

(землі запасу) 

5555,1 

Землі інших користувачів, включені до НПП без 

вилучення, всього 
6473,3 

З них:  

Пирятинська районна державна адміністрація (землі 

запасу) 
4196,7 

Державне підприємство "Пирятинське лісове 

господарство» 
1625,0 

Колишнє державне підприємство "Сільськогосподарське 

підприємство "Березівське" (актуальні землекористувачі 
411,7 
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Землекористувачі площа, га 

не встановлені) 

Колишнє відкрите акціонерне товариство "Каплинцівське" 

(актуальні землекористувачі не встановлені) 
149,0 

Березоворудський технікум Полтавської державної 

аграрної академії 
90,9 

Усього 12028,4 

2.11.1 Збереження природи/ Nature conservation 

84% СмО співпадає з територією національного природного парку (додаток 1, 

рис.2), і на цій території діє природоохоронний режим відповідно до Закону України 

«Про природно-заповідний фонд України». На решті 16% території природоохоронний 

режим або інший регульований режим природокористування поки що не передбачений. 

2.11.2 Сільське господарство/ Agriculture 

У СмО для сільського господарства придатними є угіддя, віднесені до сіножатей і 

пасовищ (відповідно до земельного законодавства, належать до сільськогосподарських 

угідь). У національний природний парк потрапило 4392 га сіножатей і пасовищ. Їх 

потрібно використовувати виключно за екстенсивним типом, і охороняти від 

переведення у ріллю. Площа сіножатей і пасовищ в межах СмО ще потребує уточнення. 

В загальному у Пирятинському адмін.районі сільськогосподарська освоєність 

75% (сільськогосподарських угідь, вкл.індивідуальні господарства громадян, – 65 

тис.га), ступінь розораності 64% (рілля 55,2 тис.га). Це високий ступінь розораності, 

тому важливо зберігати і примножувати частку природних кормових угідь у структурі 

сільськогосподарських угідь. Основні сільгоспкультури: озима пшениця, ярі зернові і 

зерно-бобові, кукурудза, цукрові буряки, соняшник. Розводиться велика рогата худоба, 

свині, птиця. 

З усіх видів людської діяльності у регіоні, інтенсивне сільське господарство 

чинить найбільший вплив на природні оселища. Найбільш істотні чинники такого 

впливу - це:  

1) Фрагментація. Природні оселища сильно посічені на дрібні фрагменти та 

ізольовані між собою дуже великими площами ріллі. Потрібно підтримувати 

зв’язки між цими фрагментами, зберігаючи і примножуючи екокоридори у 

вигляді широких лісосмуг, залужених або заліснених ярів, балок та схилів, 

прибережних захисних смуг.  

2) Фільтрація значної кількості агрохімікатів (мінеральних добрив та пестицидів) 

з полів у яри, балки, западини, у долини річок та у водойми. 

3) Опосередковане знищення природних оселищ, сусідних з орними угіддями, 

через прискорену ерозію орних грунтів на схилових землях або землях, на 

яких почалася деградація  грунтів. 

Негативні явища, які розповсюджені в інтенсивному сільському господарстві і 

впливають на природні оселища, описані у підрозділі «Соціально-економічні 

умови». 
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2.11.3 Лісове господарство/ Forestry 

В Пирятинському адміністративному районі лісові насадження займають 8% 

площі. 

В НПП включена така категорія земель, як землі лісогосподарського призначення 

– це 1671,4 га (додаток 4, рис.1). Не всі вони покриті лісом: власне лісових земель 

(вкритих або тимчасово не вкритих лісом) – 724 га, решта – це 926,6 га боліт, 9,5 га 

вкритих водою земель та 4,5 га сільськогосподарських угідь. 

Таблиця 15. Розподіл земель лісогосподарського призначення 

Землекористувачі земель 

лісогосподарського призначення 

Площа, га 

ДП "Пирятинський лісгосп" 1522,0 

Колишнє ВАТ "Каплинцівське" 149,4 

Для земель ДП «Пирятинський лісгосп» на кожні 10 років складається Проект 

лісовпорядкування. Нині діє Проект з 2009 року. 

2.11.4 Відпочинок населення і туризм/ Recreation and tourism 

На території діє 21 рекреаційний пункт (додаток 4, рис.2), організовані вони 

національним природним парком або місцевим лісництвом. Більшість з них локальні, 

площею 1-2 га або менше, виходять до річки, а їхній вплив на оточуюче середовище 

слабкої або помірної дії (рекреаційне навантаження в десятки людей тільки на окремі 

вихідні та свята), тоді як в м.Пирятин на 2 пунктах (острів Масальський, Кріпак), а 

також на рекреаційному пункті в урочищі Куквин у літній період навантаження високе. 

Серед відпочиваючих переважає місцеве населення. Головні негативні впливи при 

цьому: сильно витоптується грунт і дернина, місцями починається ерозія; дуже багато 

скупчується сміття, і в місцях організованих смітників, і в природі; пошкоджуються 

окремі цінні природні об’єкти, зокрема, вікові дерева. 

До 10 разів за рік приїжджають туристи для відвідування еколого-туристичних 

маршрутів, яких зараз діє 5. Також у у планах є ще 1 водний маршрут («Кроти – 

Бурти»), який пролягає річкою і передбачає сплав річкою на веслових човнах протягом 

3 діб (додаток 4, рис.2). 

Туристичний потенціал можна розвивати до певної міри за рахунок наукового 

туризму, екотуризму, сільського туризму. 

2.11.5 Полювання та рибальство/ Hunting and fishing 

Згідно з чинним законодавством, в межах національних природних парків 

мисливство заборонене. На річці та інших водоймах дозволяється любительське і 

спортивне рибальство. Однак, на території розповсюджене браконьєрство, а також 

рибальство забороненими методами/знаряддями лову. Види риб, що є об’єктами 

любительського рибальства на території, описані у підрозділі «Фауна». 

2.11.6 Видобування корисних копалин/ Extraction, mining and quarrying 
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Видобування корисних копалин не здійснюється. В околицях с.Велика Круча 

здійснювалися на річці днопоглиблюючі роботи, і в результаті з дна добувався пісок, 

яким висипали місцеві пляжі. У 3 локалітетах є проблема самовільного видобування 

піску (у місцях його виходу на поверхню на древньорічкових терасах, а також на 

одному покинутому кар’єрі) місцевими жителями, що певною мірою шкодить 

сосновим штучним насадженням та відновленню оселищ на пісках.  

На території є поклади низинного торфу, його в минулому видобували. В 

майбутньому видобування торфу слід розглядати як небажаний вплив, бо це істотно 

змінює водно-мінеральний режим річкових заплав і самих річок.  

2.11.7 Водокористування/ Water use 

Гідрологічний режим річки Перевод повністю залежить від попусків зі ставків-

об’єктів рибогосподарського призначення, розташованих поза національним 

природним парком вище по течії, в с. Білошапки (Прилуцький район). 

Рух човнів по р.Перевод та Руда відсутній, по р.Удай – переважно місцевими 

весловими човнами, подекуди пересуваються моторними човнами, при цьому на 

території Полтавської області для середніх (Удай) і малих (Перевод, Руда) річок 

встановлена заборона на рух маломірних суден з механічною тягою (пункт 3.17 

рішення 16-ї сесії обласної ради шостого скликання від 23 травня 2013 р. «Про 

затвердження правил користування водними об'єктами для плавання на маломірних 

(малих) суднах Полтавської області»). 

Водопостачання для господарсько-побутових, сільськогосподарських та 

промислових потреб у районі здійснюється не з річки, а переважно зі свердловин, серед 

них є артезіанські свердловини глибиною звичайно від 100 до 400 м, які постачають 

воду з крейдяного горизонту, а також менш глибокі свердловини з піщаних горизонтів. 

2.11.8 Землі житлової забудови та промислові землі/ Residential and retail areas  

Територія СмО межує з 23 селами та одним містом-районним центром (додаток 4, 

рис.2). Великих промислових центрів нема. 

2.11.9 Військова діяльність/ Military activities 

Військова діяльність на території відсутня. 

2.11.11 Освіта, навчання, дослідження/ Education, demonstration and research 

Національний природний парк проводить еколого-освітню роботу, для цього в 

НПП працює окремий структурний відділ. Діє 5 екотуристичних маршрутів, а також 1 

екологічна стежка в межах м.Пирятин. 

Щороку національний природний парк організовує літню навчально-дослідну 

експедицію (липень-серпень), залучаючи місцевих школярів, студентів та аспірантів, а 

також запрошених спеціалістів з різних галузей науки до досліджень своєї території та 

до екологічного навчання.  
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У травні щороку проходить регіональна екологічна конференція, де з доповідями 

виступають співробітники НПП, запрошені вчені, студенти та учні, а в якості слухачів 

– місцеві жителі. Періодично проводяться еколого-освітні навчання і тренінги для 

вчителів району, інспекторів та працівників служби державної охорони НПП. 

2.11.12 Інші впливи/ Other uses 

У м.Пирятин працює ПАТ «Пирятинський сирзавод», який свої зворотні води 

скидає до комунального закладу Пирятинські очисні споруди, і певною мірою 

забруднює довкілля, зокрема, річку Удай.  

Комунальний заклад Пирятинські очисні споруди (додаток 4, рис.2) не повністю 

справляється з очищенням стічних вод. До реконструкції очисних споруд, негативний 

вплив зворотних вод на гідробіонтів був помітним починаючи від місця скидання і до 

села Велика Круча (на протяжності 5 км). Проте, після 2010-2011, коли були створені 

ставки-відстійники, забруднення суттєво знизилося. 

2.12 Культурна спадщина/ Cultural heritage 

На території району існують 194 пам’ятки археології (більшість з них – давні 

кургани), 117 пам’яток історії (більшість з них пов’язані з II Світовою війною), 3 

пам’ятки мистецтва, 5 – архітектури, 1 – техніки (буклет «Цікавими куточками 

Пирятинщини. Путівник»). Найбільші з них (див. також додаток 4, рис.2): 

1) Садиба Закревських - пам'ятка історії, архітектури та садово-паркової культури 

19 століття, разом із парком-пам’яткою садового-паркового мистецтва 

«Березоворудський парк», площа 45 га, а також усипальницею у формі піраміди, 

с.Березова Рудка. 

2) Кургани та криниця в урочищі «Три Яри», північна околиця с.Березова Рудка; 

3) Урочище «Бурти» - археологічна памятка, над р.Удай за с.Повстин; 

4) Євтухів млин, збудований на початку 20 ст., с.Дейманівка; 

5) Церква 18 століття у с.Повстин; 

6) Собор 18 століття у м.Пирятин. 

НПП «Пирятинський» розробив еколого-туристичні маршрути таким чином, щоб 

вони проходили через ці історико-культурні пам’ятки. 

Для відвідувачів і туристів розроблена карта: «НПП «Пирятинський»: карта для 

туриста» (2018). 



 

64 

3. ОЦІНКА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ / EVALUATION 
AND OBJECTIVES 

3.1 Методологія опису Смарагдового об’єкта/ 
Methodology of data collecting 

Застосовано методологію для картування оселищ NATURA2000 (Оселищна 

Директива 92/43/EEC, Додаток I), апробовану дослідниками зі Словакії (Šeffer et al., 

2002) та представлену на семінарах «Імплементація Оселищної Директиви 

Європейського Союзу: оселища та флора» (2016, 2017, 2018 рр., Ян Шеффер, Растіслав 

Лашак, Анна Куземко). 

Підготовка карти. Карта території та поділ на територіальні одиниці-полігони 

доступні у ГІС-середовищі (ArcGIS Esri, Quantum GIS чи ін.), у форматі шару 

векторних даних shape-file. В орієнтації на місцевості та в ідентифікації територіальних 

одиниць також допомагають супутникові знімки високої роздільної здатності (в 

середньому від 3 м/піксель), отримані з таких джерел, як: карти Google 

(https://www.google.com.ua/maps/), Yandex.Карти (map.yandex.com), Карти Bing maps від 

Microsoft (https://www.bing.com/maps/); їх було отримано за допомогою програмного 

забезпечення SAS-Planet (http://sasgis.org/). Територіальні одиниці мають бути 

достатньо однорідні за типом рослинності, рельєфом або іншими візуальними 

ознаками. 

Польовий етап. Кожна територіальна одиниця (далі – полігон) отримує 

ідентифікаційний номер і відвідується у полі. Для кожного полігону заповнюється 

польова форма даних (додаток 5, рис.1). Окремі полігони, які з високою ймовірністю 

подібні до вже раніше описаних, допускається не відвідувати, а описувати наближено, 

використовуючи екстраполяцію даних.  

Обов’язкові дані:  

1) номер полігону, дата, П.І.П. картографа,  

2) перелік видів рослин, їхнє проективне покриття і яруси;  

3) покриття кожного ярусу в цілому (мохи, трави, кущі і дерева до 5 м, дерева вище 

5 м) в межах полігону;  

4) для лісових оселищ – походження лісу, наявність крупномірних (діаметром 

понад 50 см) живих, а також мертвих дерев;  

5) на основі складу рослин, фітосоціологічного класу/ союзу, екологічних 

особливостей (рельєф, вологість і багатство грунтів), визначають 1 або кілька 

типів природних оселищ у полігоні. Типи оселищ вписують у польву форму як 

одиниці картування, визначають частку, що припадає на кожен тип оселищ, у 

площі полігону. У даному дослідженні на 1 полігон припадало від 1 до 7 різних 

типів оселищ.  

6) Якщо тип оселищ належить до переліку оселищ дод.1 Резолюції 4 БК або дод.1 

Оселищної Директиви, або якщо існує особлива потреба, то визначають два 

показники, що належать до екологічної оцінки оселища: 1) репрезентативність 

за набором видів рослин; 2) стан збереження (ймовірність збереження, виходячи 

з існуючих впливів/ загроз та складнощі для відновлення). Оцінку 

репрезентативності і стану збереження здійснюють відповідно до 

“NATURA2000 Standard Data Form Explanatory Notes”. В оцінці 

https://www.bing.com/maps/
http://sasgis.org/
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репрезентативності частково допомагає керівництво “Interpretation Manual of the 

habitats listed in Resolution No.4” (2015, 3-а робоча версія). 

Рекомендується, щоб кількість типів оселищ в одному полігоні не перевищувала 

6, хоча це лише рекомендація, пов’язана зі зручністю обробки відомостей про один 

полігон та планування природоохоронних заходів: якщо у полігоні описана велика 

кількість різнорідних оселищ, що вимагають різних заходів (наприклад, невтручання і 

сінокосіння), то доцільніше полігон поділити на кілька самостійних таким чином, щоб 

в межах одного полігону застосовувалися заходи одного спрямування. 

У даному СмО на 1 територіальний полігон припадає від 1 до 7 типів оселищ. 

Класифікація оселищ. Типи оселищ прокласифіковані за системою EUNIS 

(Davies et al., 2004). Для ідентифікації «Смарагдових» оселищ використані додаток I 

Рез.4 до БК (Resolution 4, 1996), дод.I Оселищної Директиви ЄС (1992), керівництво 

“Interpretation Manual of the habitats listed in Resolution No.4” (2015, 3-а робоча версія) та 

неопубліковані матеріали робочого семінару «Імплементація Оселищної Директиви 

Європейського Союзу: визначення оселищ (біотопів) для України» (24.11.2016 р., Київ, 

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України). 

База даних. Усі польові форми даних занесені у базу даних «Картування видів та 

біотопів NATURA2000 – версія 1.0, NATURA2000 Biodiversity Information System», 

надану Растіславом Лашаком (Інститут прикладної екології DAPHNE, Словаччина). 

3.2 Екологічні критерії оцінки / Ecological criteria 

3.2.1 Оцінка оселищ / Evaluation of habitats  

Оцінка якості оселища n-го типу в i-му полігоні здійснювалася за такими 

параметрами: 

1) репрезентативність (далі – R), 

2) стан збереження (ступінь збереження структури, функцій і придатність до 

відновлення; далі - CS), 

3) абсолютна та відносна площа у полігоні. 

Оцінка репрезентативності і стану збереження проводиться відповідно до  

“NATURA2000 Standard Data Form Explanatory Notes”. 

Результати оцінки якості «Смарагдових» типів оселищ у полігонах представлені у 

додатку 6, таблиця 2. Крім того, якість «Смарагдових» оселищ кожного типу 

відображена у додатку 3 на картах трапляння кожного оселища. 

 

Якщо стан збереження даного оселища оцінений як незадовільний, то слід 

планувати заходи з відновлення («restoration management»). Якщо стан збереження 

оселища оцінений як сприятливий, то будуть достатніми традиційні заходи (“regular 

management”). 

 

Оцінку важливості окремого полігону (територіальної одиниці) здійснювали, 

виходячи з наявності і якості «Смарагдових» оселищ у ньому. Для цього 

використовувався індекс важливості IHI (Index of Habitat Importance), запропонований 

у «Management Plan for Alagadi SEPA» (2009: 3.1.1. Evaluation of habitats). Оцінка 
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полігонів потрібна для внутрішніх цілей, наприклад, для вибору пріоритетних 

полігонів.  

Результати оцінки важливості полігонів представлені у додатку 6, таблиці 1. Крім 

того, полігони, найбільш цінні за складом і якістю оселищ, представлені на рис.1 

додатку 6. 

 

Оцінка важливості всього СмО відображає роль даного СмО у збереженні 

окремих типів оселищ. Для такої оцінки були використані наступні параметри: 

а)  загальна абсолютна площа і фрагментованість зразків типів «Смарагдових» 

оселищ;  

б)  частка у цій площі таких зразків, які отримали високу екологічну оцінку – 

AA, AB, BA, BB або CB.  

Застосовувався такий умовний підхід: 

а)  Якщо площа зразків «Смарагдових» оселищ з високою екологічною оцінкою 

складає менше 100 га: СмО має низький статус важливості для збереження 

даного типу оселища
3
; 

б)  Площа зразків «Смарагдових» оселищ з високою екологічною оцінкою – 100-

500 га: середній статус важливості; 

в)  Площа зразків «Смарагдових» оселищ з високою екологічною оцінкою – понад 

500 га: вище середнього статус важливості. 

 

Типи оселищ C1.222, C1.223, C1.224, C1.225 

1 локалітет. R задовільна, CS задовільний. Площі дуже малі, значення 

Смарагдового об’єкта для збереження оселища низьке.  

Зареєстровані загрози: евтрофікація. Сприятливими є заходи, які опосередковано 

підтримують мінеральний статус водойми (захист від забруднень, прибережні захисні 

смуги), а також стримують від заростання (викошування рогозів та очеретів по 

периферії водойми раз у 2 роки). 

 

Тип оселищ C1.25 

1 локалітет. R добра, CS добрий. Площі дуже малі, значення Смарагдового 

об’єкта для збереження оселища низьке.  

Зареєстровані загрози: 

1) Евтрофікація. 

2) Затон заростає рогозом. Раніше, через викошування боліт і краще промивання 

затонів під час повеней, заростання стримувалося. 

Сприятливими є заходи, які опосередковано підтримують мінеральний статус 

водойми (захист від забруднень, прибережні захисні смуги), а також стримують від 

заростання (викошування рогозів та очеретів по периферії водойми раз у 2 роки). 

 

                                                 
3
 Під важливістю мається на увазі те ж саме, що і в роз’ясненнях до заповнення Standard Data Form 

для Смарагдових сайтів та сайтів NATURA 2000, тобто, оцінка важливості Смарагдового сайту для 

збереження даного типу оселища. 
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C1.32 + C1.33 

Оцінка якості оселищ 
К-сть 

територіальних 

полігонів/ 

No localities 

Екологічна оцінка 

якості оселища / 

Quality assessment 

Площа / 

Area, ha 

% від площі оселища/ % of 

the total habitat area 

4 AA 7.8 3 

24 BB 43.7 16 

3 BC 12.6 5 

30 CC 128.8 47 

37 DC 81.5 29 

 

Оцінка важливості полігонів 
Оцінка важливості полігону для 

збереження типу оселищ, за IHI 

Номери полігонів на карті 

Висока, IHI>400 301, 819, 681, 567 

Середня, 400>IHI>280 521, 558, 560, 585, 612, 615, 697, 713, 716, 717, 383, 617, 699 

Низька, 280>IHI>140 708, 725, 742, 743, 206, 683, 684, 700, 702, 703, 714, 715, 444, 35, 

572, 643, 712, 732, 791, 37, 66, 70, 133, 153, 322, 548, 149, 448, 

601 

Дуже низька, IHI<140 434, 711, 357, 624, 294, 806, 546, 426, 272, 222, 358, 430, 554, 

229, 275, 442, 551, 552, 646, 308, 122, 503, 490, 491, 206, 668, 

252, 255, 206, 354, 222, 814, 205, 247, 251, 118, 538, 653, 603, 

245, 265, 266, 267, 217, 264, 236, 271, 268, 184, 248, 838, 151 

 

Перспективи збереження водних оселищ C1.32 та C1.33 у Пирятинському об’єкті 

хороші, вони розповсюджені і мають істотні площі уздовж Удаю, там, де русло і 

заплава не були порушені меліорацією. 

 

C2.33 +  С2.34 

Оцінка якості оселищ 
К-сть 

територіальних 

полігонів/ 

No localities 

Екологічна оцінка 

якості оселища / 

Quality assessment 

Площа / 

Area, ha 

Частка (%) від площі 

даного типу оселищ/ % of 

the total habitat area 

1 AA 2 1 

20 BB 110.3 67 

1 CB 1.8 1 

10 CC 40 24 

6 DC 11.3 7 

 

Оцінка важливості полігонів 
Оцінка важливості полігону для 

збереження типу оселищ, за IHI 

Номери полігонів на карті 

Висока, IHI>400 332, 338, 360, 588, 628 

Середня, 400>IHI>280 511, 551, 552, 711, 826, 189 

Низька, 280>IHI>140 448, 459, 532, 822, 279, 285, 287, 430, 620, 364 

Дуже низька, IHI<140 464, 465, 627, 646, 660, 661, 276, 538, 619, 46, 88, 257, 267, 667, 

222, 131, 123 

 

Перспективи збереження обох типів оселищ хороші на річці Удай і погані – на 

меліорованих р.Руда та Перевод. 
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D5.2 

Оцінка якості оселищ 
К-сть 

територіальних 

полігонів/ 

No localities 

Екологічна оцінка 

якості оселища / 

Quality assessment 

Площа / 

Area, ha 

Частка (%) від площі 

даного типу оселищ/ % of 

the total habitat area 

5 AA 110.8 0.9 

2 AB 4.1 0.0 

1 BA 14.8 0.1 

18 BB 36.7 0.3 

1 CB 1.9 0.0 

3 BC 0.9 0.0 

12 CC 12.9 0.1 

2 DC 0.8 0.0 

 

Оцінка важливості полігонів 
Оцінка важливості полігону для 

збереження типу оселищ, за IHI 

Номери полігонів на карті 

Висока, IHI>400 750, 151 

Середня, 400>IHI>280 767, 768 

Низька, 280>IHI>140 312, 532, 390, 831 

Дуже низька, IHI<140 112, 302, 589, 782, 827, 751, 765, 447, 497, 503, 603, 746, 200, 

262, 757, 687, 98, 237, 291, 85, 105, 236, 345, 400, 760, 761, 

118, 147, 162, 442, 490, 491, 776, 377, 119, 770 

 

Зареєстровані загрози: 

1) Цілеспрямоване випалювання боліт. 

2) Пониження грунтових вод. На осушених заплавах р.Перевод та Руда оселища 

цього типу майже відсутні. 

3) Оселища вразливі до рослинних інвазій Echinocystis lobata, Thladiantha dubia та 

Amorpha fruticosa. 

 

E1.2 

Оцінка якості оселищ 
К-сть 

територіальних 

полігонів/ 

No localities 

Екологічна оцінка 

якості оселища / 

Quality assessment 

Площа / 

Area, ha 

Частка (%) від площі 

даного типу оселищ/ % of 

the total habitat area 

2 BB 7 46 

2 BC 5.6 376 

2 CC 1.3 8.5 

4 DC 1.3 8.5 

 

Оцінка важливості полігонів 
Оцінка важливості полігону для 

збереження типу оселищ, за IHI 

Номери полігонів на карті 

Висока, IHI>400 290 

Середня, 400>IHI>280 – 

Низька, 280>IHI>140 815, 252, 692 

Дуже низька, IHI<140 841, 816, 241, 269, 242, 234 

 

Зареєстровані загрози:  

1) Випалювання сухої трави. 

2) Цілеспрямоване заліснення схилів, які схильні до ерозії. 
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3) Повне припинення випасу/ викошування, чим стимулюються інші загрози. 

Степові ділянки при цьому заростають місцевими травами (Calamagrostis 

epigeios, Bromopsis inermis, Elytrigia intermedia, E.repens), кущами/ деревами 

(Pyrus communis var.pyraster, Sambucus nigra, Ulmus minor, U.suberosa, Betula 

pendula) або інтродукованими видами. 

4) Ерозія схилів, під впливом діяльності на сусідніх сільськогосподарських угіддях 

та випалювання. 

5) Інвазії чужинних рослин: Acer negundo, Amorpha fruticosa, Phalacroloma annuum, 

Solidago canadensis. 

6) Критична фрагментація. Найбільший фрагмент степів у регіоні не перевищує 

кількох гектар; фрагменти степів у СмО переважно менше гектара. Вони 

ізольовані значними просторами сільськогосподарських угідь. Останні кургани, 

на яких ще зберігалися степові рослини, нині майже знищені. 

 

E1.9 

Оцінка якості оселищ 
К-сть 

територіальних 

полігонів/ 

No localities 

Екологічна оцінка 

якості оселища / 

Quality assessment 

Площа / 

Area, ha 

Частка (%) від площі 

даного типу оселищ/ % of 

the total habitat area 

1 BC 6.1 51 

1 CC 1.7 14 

5 DC 4.6 38 

 

Оцінка важливості полігонів 
Оцінка важливості полігону для 

збереження типу оселищ, за IHI 

Номери полігонів на карті 

Висока, IHI>400 – 

Середня, 400>IHI>280 – 

Низька, 280>IHI>140 177, 428, 136, 175 

Дуже низька, IHI<140 763, 386, 325 

 

Зареєстровані загрози: 

1) Випалювання сухої трави. 

2) Спонтанне поширення сосни по піщаних біотопах. Дуже швидко заростають 

самосівом сосни і навколо неї - куничником наземним (Calamagrostis epigeios). 

3) Використання пестицидів на полях поряд з оселищами виду комах з Червоної 

книги України – бджоли-тесляра (Xylocopa violacea). 

 

E2.2 

Оцінка якості оселищ 
К-сть 

територіальних 

полігонів/ 

No localities 

Екологічна оцінка 

якості оселища / 

Quality assessment 

Площа / 

Area, ha 

Частка (%) від площі 

даного типу оселищ/ % of 

the total habitat area 

1 AA 40.5 7.4 

3 AB 45.6 8.4 

11 BB 67.5 12.4 

4 CB 37.2 6.8 

3 BC 53.9 9.9 

13 CC 277.2 50.8 

12 DC 23.4 4.3 
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Оцінка важливості полігонів 
Оцінка важливості полігону для 

збереження типу оселищ, за IHI 

Номери полігонів на карті 

Висока, IHI>400 212, 55, 65, 73, 318, 694, 696, 277, 766, 820 

Середня, 400>IHI>280 525, 669, 763, 557, 141, 161 

Низька, 280>IHI>140 91, 113, 317, 487, 581, 813, 171, 396, 795 

Дуже низька, IHI<140 84, 472, 40, 82, 262, 298, 236, 274, 96, 159, 245, 687, 761, 23, 25, 

256, 271, 319, 325, 794, 796, 798 

 

Зареєстровані загрози: 

1) Переведення сінокосів і пасовищ у ріллю (нераціональна зміна цільового 

призначення сільськогосподарських угідь). 

2) Припинення сінокісно-пасовищного використання і пов’язане з цим заростання 

кущами і деревами. 

3) Рослинні інвазії, місцями рясні, із тонкопромінника однорічного (Phalacroloma 

annuum); локально – золотушника канадського (Solidago canadensis) та 

ваточника сірійського (Asclepias syriaca). 

 

E3.4 

Оцінка якості оселищ 
К-сть 

територіальних 

полігонів/ 

No localities 

Екологічна оцінка 

якості оселища / 

Quality assessment 

Площа / 

Area, ha 

Частка (%) від площі 

даного типу оселищ/ % of 

the total habitat area 

5 AA 31.5 13.5 

5 AB 28 12.0 

10 BB 73 31.3 

3 CB 44.5 19.1 

1 BC 0.3 0.1 

12 CC 55 23.6 

1 DC 0.3 0.1 

 

Оцінка важливості полігонів 
Оцінка важливості полігону для 

збереження типу оселищ, за IHI 

Номери полігонів на карті 

Висока, IHI>400 782, 746, 724, 504, 392, 60, 59 

Середня, 400>IHI>280 298, 163 

Низька, 280>IHI>140 669, 577, 492, 472, 465, 302, 159, 113, 112, 29 

Дуже низька, IHI<140 801, 770, 761, 698, 687, 680, 653, 527, 519, 517, 499, 488, 405, 326, 

236, 173, 132, 85 

 

Зареєстровані загрози: 

1) Переведення сінокосів і пасовищ у ріллю (нераціональна зміна цільового 

призначення сільськогосподарських угідь). 

2) Припинення сінокісно-пасовищного використання і пов’язане з цим заростання 

кущами і деревами. Свіжі типи цих лук, без використання або без випасу, у 

перші два роки сильно заростають злаками, далі – чагарниками з верб з 

домішкою крушини, калини. Вологі типи – у перші роки заростають 

мезогігрофільним високотрав’ям і перетворюються на високотравні угруповання 

(на угруповання союзу Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris). 

3) Перевипас і пов’язане з цим перетворення лук на бур’янові угруповання. 

 



 

71 

Е5.4 

Оцінка якості оселищ 
К-сть 

територіальних 

полігонів/ 

No localities 

Екологічна оцінка 

якості оселища / 

Quality assessment 

Площа / 

Area, ha 

Частка (%) від площі 

даного типу оселищ/ % of 

the total habitat area 

2 AB 7.2 5 

6 BB 68.1 43 

1 CB 0.8 1 

19 CC 70.0 44 

4 DC 12.2 8 

 

Оцінка важливості полігонів 
Оцінка важливості полігону для 

збереження типу оселищ, за IHI 

Номери полігонів на карті 

Висока, IHI>400 126 

Середня, 400>IHI>280 – 

Низька, 280>IHI>140 210, 504, 61, 210, 302, 400, 519, 577, 825 

Дуже низька, IHI<140 12, 704, 706, 707, 777, 418, 666, 132, 503, 525, 151, 174, 317, 405, 

410, 527, 666, 680, 720, 785, 165, 719, 796, 798 

 

Зареєстровані загрози:  

1) Цілеспрямоване випалювання боліт. Після пожеж ці оселища відновлюються 

погано, зменшується видове багатство рослин, принаймні на 2 роки. Часті 

випадки, коли ці оселища заміщуються на експансивні зарості кропиви 

жабрієлистої. 

2) Пониження грунтових вод. На осушених заплавах р.Перевод та Руда оселища 

цього типу майже зникли. 

Оселища даного типу можна підтримувати, управляючи викошуванням на заплаві 

і понижених надзаплавних терасах: окремі ділянки не викошуються і тоді заростають 

високотрав’ям з цього типу оселищ, інші ділянки викошуються раз на кілька років. 

 

E6.2 

Оцінка якості оселищ 
К-сть 

територіальних 

полігонів/ 

No localities 

Екологічна оцінка 

якості оселища / 

Quality assessment 

Площа / 

Area, ha 

Частка (%) від площі 

даного типу оселищ/ % of 

the total habitat area 

3 BB 0.79 28 

1 BC 2.06 72 

 

Оцінка важливості полігонів 

Оцінка важливості полігону для 

збереження типу оселищ, за IHI 

Номери полігонів на карті 

Висока, IHI>400 – 

Середня, 400>IHI>280 – 

Низька, 280>IHI>140 – 

Дуже низька, IHI<140 84, 112, 687, 79 
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F9.1 

Оцінка якості оселищ 
К-сть 

територіальних 

полігонів/ 

No localities 

Екологічна оцінка якості 

оселища / Quality 

assessment 

Площа / Area, ha Частка (%) від 

площі даного 

типу оселищ/ % 

of the total habitat 

area 

2 AA 22.9 17 

11 BB 24.8 18 

5 CB 35.9 25 

3 BC 19.4 14 

14 CC 35.5 26 

 

Оцінка важливості полігонів 
Оцінка важливості полігону для 

збереження типу оселищ, за IHI 

Номери полігонів на карті 

Висока, IHI>400 534 

Середня, 400>IHI>280 208, 282 

Низька, 280>IHI>140 112, 434, 444, 281 

Дуже низька, IHI<140 155, 162, 303, 307, 442, 711, 776, 633, 803, 629, 640, 744, 745, 

821, 119, 195, 236, 245, 274, 344, 414, 436, 437, 439, 448, 459, 

464, 611 

 

Зареєстровані загрози: 

1) Часте цілеспрямоване випалювання боліт. Верби при цьому сильно 

пошкоджуються або всихають. 

 

G1.11 

Оцінка якості оселищ 
К-сть 

територіальних 

полігонів/ 

No localities 

Екологічна оцінка 

якості оселища / 

Quality assessment 

Площа / 

Area, ha 

Частка (%) від площі 

даного типу оселищ/ % of 

the total habitat area 

4 AA 23.5 3 

3 AB 13.8 2 

5 BA 34.1 5 

37 BB 140.2 19 

12 CB 132.8 18 

7 BC 53.2 7 

54 CC 227.4 30 

45 DC 128.6 17 

 

Оцінка важливості полігонів 
Оцінка важливості полігону для 

збереження типу оселищ, за IHI 

Номери полігонів на карті 

Висока, IHI>400 492, 718, 67, 326, 353, 363, 371, 373, 508, 563, 705, 707, 721, 722, 

103, 315, 316, 514, 540 

Середня, 400>IHI>280 526, 237, 307, 327, 339, 380, 502, 503, 706, 780, 751, 425, 838, 56, 

74, 286, 289, 295, 342, 348, 533, 545, 594, 649, 672, 738, 747, 804, 

805 

Низька, 280>IHI>140 93, 94, 115, 117, 304, 383, 466, 691, 777, 281, 366, 217, 570, 251, 

303, 362, 413, 45, 185, 191, 276, 283, 323, 443, 518, 587, 644, 814 

Дуже низька, IHI<140 7, 96, 156, 166, 167, 114, 116, 474, 46, 59, 160, 162, 210, 309, 331, 

447, 516, 537, 680, 776, 355, 300, 462, 629, 631, 786, 803, 58, 109, 

119, 146, 205, 245, 255, 257, 258, 261, 262, 266, 267, 268, 275, 

321, 330, 354, 364, 377, 418, 435, 436, 437, 439, 441, 501, 619, 
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Оцінка важливості полігону для 

збереження типу оселищ, за IHI 

Номери полігонів на карті 

628, 633, 661, 682, 813, 826, 11, 50, 53, 80, 88, 99, 124, 131, 132, 

147, 149, 190, 216, 218, 240, 279, 285, 287, 299, 305, 344, 381, 

397, 426, 542, 547, 627, 640, 645, 648, 674, 711, 741, 822 

 

Зареєстровані загрози: 

1) Цілеспрямоване випалювання сухої рослинності на болоті, верби звичайно 

сильно пошкоджуються або всихають; 

2) зміна гідрологічного режиму, пониження рівня грунтових вод; 

3) самовільні рубки окремих дерев. 

4) Поширення рослинних інвазій. Завдяки сприятливому водному і мінеральному 

режиму і низькій конкурентності верб, дуже розповсюджений клен 

ясенелистий (Acer negundo), ехіноцистис шипуватий (Echinocyctis lobata), 

череда листяна (Bidens frondosa). Echinocyctis lobata, обплітаючи окремі верби 

на освітлених місцях, спричинює всихання дерева (верби – дуже світлолюбні 

рослини).  

 

G1.21 
Оцінка якості оселищ 

К-сть 

територіальних 

полігонів/ 

No localities 

Екологічна оцінка 

якості оселища / 

Quality assessment 

Площа / 

Area, ha 

Частка (%) від площі 

даного типу оселищ/ % of 

the total habitat area 

5 BA 36 7.0 

4 BB 21 4.1 

3 CB 45 8.7 

2 BC 15 2.9 

10 CC 268 52.0 

7 DC 130 25.2 

 

Оцінка важливості полігонів 
Оцінка важливості полігону для 

збереження типу оселищ, за IHI 

Номери полігонів на карті 

Висока, IHI>400 178, 331, 374, 314, 582 

Середня, 400>IHI>280 466, 165, 384, 389, 475 

Низька, 280>IHI>140 115, 117, 88, 123, 188, 797, 86, 544 

Дуже низька, IHI<140 114, 116, 474, 516, 366, 300, 517, 777, 1, 61, 131, 394, 786  

 

Зареєстровані загрози: 

1) Пониження грунтових вод і пов’язана з цим трансформація цих лісів в інші типи 

лісу. Можливо, з цим також пов’язана сильна експансія кропиви (Urtica 

galeopsifolia) у підліску цих лісів, що знижує їхню різноманітність і 

репрезентативність. 

2) Самовільні рубки окремих дерев. 

3) Надмірне або повне вилучення мертвої деревини (місцевими жителями на хмиз/ 

дрова або як ліквідація захаращеності у лісовому господарстві). 
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G1.22 

Оцінка якості оселищ 
К-сть 

територіальних 

полігонів/ 

No localities 

Екологічна оцінка 

якості оселища / 

Quality assessment 

Площа / 

Area, ha 

Частка (%) від площі 

даного типу оселищ/ % of 

the total habitat area 

3 BB 75.5 49.2 

3 CB 24 15.6 

4 CC 52 33.9 

1 DC 1.9 1.2 

 

Оцінка важливості полігонів 
Оцінка важливості полігону для 

збереження типу оселищ, за IHI 

Номери полігонів на карті 

Висока, IHI>400 120, 740, 329, 793 

Середня, 400>IHI>280 214, 792 

Низька, 280>IHI>140 803, 385, 13 

Дуже низька, IHI<140 268, 4 

 

Зареєстровані загрози: 

1) Зміна гідрологічного режиму річки та річкової заплави, пониження грунтових 

вод і пов’язана з цим трансформація таких лісів в інші типи лісу. Можливо, з 

цим також пов’язана сильна експансія кропиви (Urtica galeopsifolia) у підліску 

цих лісів, що знижує їхню різноманітність і репрезентативність. 

2) Дуже сильна фрагментація оселищ цього типу. Нині вони мають малі площі та 

сильно ізольовані одне від одного. 

3) Самовільні рубки окремих дерев, особливо великих і старих дубів. 

4) Надмірне або повне вилучення мертвої деревини (місцевими жителями на 

хворост або як ліквідація захаращеності у лісовому господарстві). Для цих же 

цілей спилюються і вивозяться з лісу всихаючі або сухостійні дерева. 

5) Поширення інвазійних рослин (Acer negundo, Impatiens parviflora). 

 

G1.7 

Оцінка якості оселищ 
К-сть 

територіальних 

полігонів/ 

No localities 

Екологічна оцінка 

якості оселища / 

Quality assessment 

Площа / 

Area, ha 

Частка (%) від площі 

даного типу оселищ/ % of 

the total habitat area 

2 BB 12,8 100 

 

Оцінка важливості полігонів 
Оцінка важливості полігону для 

збереження типу оселищ, за IHI 

Номери полігонів на карті 

Висока, IHI>400 - 

Середня, 400>IHI>280 - 

Низька, 280>IHI>140 686 

Дуже низька, IHI<140 517 

 

Зареєстровані загрози: 

1) Дуже сильна фрагментація оселищ цього типу. По мірі старіння дубів вони 

перетворюються лісовим господарством на інші типи лісів. 

2) Самовільні рубки окремих дерев, особливо великих і старих дубів. 
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G1.A1 

Оцінка якості оселищ 
К-сть 

територіальних 

полігонів/ 

No localities 

Екологічна оцінка 

якості оселища / 

Quality assessment 

Площа / 

Area, ha 

Частка (%) від площі 

даного типу оселищ/ % of 

the total habitat area 

9 BB 218.6 41 

6 CB 102 19 

8 CC 71.5 13 

11 DC 144 27 

 

Оцінка важливості полігонів 
Оцінка важливості полігону для 

збереження типу оселищ, за IHI 

Номери полігонів на карті 

Висока, IHI>400 125, 226, 280, 6, 253 

Середня, 400>IHI>280 114, 116, 474, 516, 300, 682, 3, 34, 254, 833, 834, 837 

Низька, 280>IHI>140 115, 117, 517, 47, 4, 130, 176, 249 

Дуже низька, IHI<140 838, 58, 1, 88, 107, 123, 251, 262, 698 

 

Зареєстровані загрози: 

1) Значна фрагментація оселищ цього типу, вони ізольовані одне від одного 

значними просторами сільськогосподарських угідь, між ними переважно нема 

просторових зв’язків. 

2) Самовільні рубки окремих дерев, особливо великих і старих дубів. 

3) Надмірне або повне вилучення мертвої деревини (місцевими жителями на 

хворост або як ліквідація захаращеності у лісовому господарстві). Для цих же 

цілей спилюються і вивозяться з лісу всихаючі або сухостійні дерева. 

4) Поширення інвазійних рослин (Acer negundo, Impatiens parviflora). 

 

У табл.16 проведене ранжування «Смарагдових» оселищ у СмО «Пирятинський», 

за отриманими оцінками.  

Таким чином, СмО має середній статус важливості для збереження оселищ 

G1.11, G1.A1, E2.2, E3.4, D5.2, С2.33 + С2.34, G1.21, G1.22 (площі оселищ з високою 

оцінкою – від 100 га до 500 га) і низький – для оселищ  F9.1, E5.4, C1.32 + C1.33, 

G1.7, E1.2, C1.25, E6.2, E1.9, C1.222, C1.223, C1.224, C1.225. 
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Таблиця 16. Результати оцінки «Смарагдових» типів оселищ у СмО, у порядку зменшення / Evaluation of habitats from 

Res.4 of Bern Convention, in descending order 

No Індекс типу оселищ / Code name 

Сумарна 

абсолют.пл

оща, га / 

Area, ha 

R у 50% 

випадків / R 

in 50% cases* 

CS у 50% 

вип. / CS 

in 50% 

cases* 

% оселищ з 

високою оцінкою / 

% of habitats with 

high value** 

Абсолют.площа осе-

лищ з високою оцін-

кою / area of habitats 

of high value, ha 

1 G1.11 (G1.1112) 763 C C 46 351 

2 G1.A1 (G1.A16A) 536 C C 60 322 

3 E2.2 545 C C 35 191 

4 E3.4 (E3.464) 233 B B 76 177 

5 D5.2 (вкл. D5.211, D5.212, D5.215) 183 B B 92 168 

6 С2.33 + С2.34 166 B B 69 115 

7 G1.21 (G1.2135) 515 C C 20 103 

8 G1.22 (G1.225) 153.5 C B 65 100 

9 F9.1 (F9.121) 138 C B 60 83 

10 E5.4 (вкл. E5.415, E5.424) 158 C C 48 76 

11 C1.32 + C1.33 274 C C 19 52 

12 G1.7 (G1.7A1224) 13 B B 100 13 

13 E1.2 (вкл. E1.22, E1.23) 15.3 C C 47 7 

14 C1.25 7 B B 100 7 

15 E6.2 (E6.227) 3 B B 28 1 

16 E1.9 (E1.994) 12 D C 0 0 

17 C1.222, C1.223, C1.224, C1.225 1 C C 0 0 

* - результати оцінки репрезентативності і стану збереження, отримані у 50% випадків трапляння даного типу оселищ у СмО.  

** % оселищ з високою оцінкою – це частка, що припадає на такі оселища, які отримали високу екологічну оцінку за 

репрезентативністю та ступенем збереження, а саме: AA, AB, BA, BB або CB. 
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3.2.2 Оцінка видів/ Evaluation of species 

СмО «Пирятинський» має високу значимість для збереження 2 видів рослин із 

додатків та резолюцій БК (Angelica palustris, Salvinia natans), але низьку значимість – 

для збереження 8 видів (Adenophora lilifolia, Carex secalina, Dracocephalum ruyschiana, 

Lycopodium clavatum, Pulsatilla patens, Iris humilis subsp. arenaria, Iris aphylla subsp. 

hungarica, Jurinea cyanoides). 

Таблиця 17. Оцінка видів з Резолюції 6 Бернської Конвенції, які потребують 

особливих заходів по збереженню оселищ: РОСЛИНИ / PLANT species of Res.6 of Bern 

Convention 

Species Population in the site Site assessment 

Code Scientific name S NP T 
Size 

Unit Cat. D.qual. 
A/B/C/D A/ B/ C 

min max Pop. Con. Iso. Glo. 

4068 

Adenophora 

lilifolia (L.) 

Ledeb 

  p 500 1000 i v G C C C C 

1617 

Angelica 

palustris 

(Besser) Hoffm. 

  p 10 000 100 000 i c G C B C B 

4097 

Iris aphylla L. 

subsp. hungarica 

Hegi 

yes  p 50 100 i v G C C C C 

4098 

Iris humilis 

Georgi subsp. 

arenaria 

(Waldst. et Kit.) 

A.et D.Löve 

yes  p 250 500 i v G D - - - 

1805 

Jurinea 

cyanoides (L.) 

Reichenb. 

  p 200 500 i v G D - - - 

1477 
Pulsatilla patens 

(L.) Miller 
yes  p 50 100 i v G D - - - 

Таблиця 18. Оцінка видів з Резолюції 6 Бернської Конвенції, які потребують 

особливих заходів по збереженню оселищ: ТВАРИНИ / ANIMAL species of Res.6 of 

Bern Convention 

Species Population in the site Site assessment 

Code Scientific name S NP T 
Size 

Unit Cat. D.qual. 
A/B/C/D A/ B/ C 

min max Pop. Con. Iso. Glo. 

 Ссавці             

1355 Lutra lutra 

(+ОД IV, ЧКУ) 

  p 30 60 i C G С A C n/a 

1337 Castor fiber  

(+ОД IV) 
  p 80 150 i C G C A C n/a 

1318 Myotis 

dasycneme 

(+БК II, ЧКУ, 

інші міжнародні 

конвенції) 

  p    R M    n/a 

 Птахи            n/a 
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Species Population in the site Site assessment 

Code Scientific name S NP T 
Size 

Unit Cat. D.qual. 
A/B/C/D A/ B/ C 

min max Pop. Con. Iso. Glo. 

A229 Alcedo atthis   R 30 40 p C M C B C n/a 

A229 Alcedo atthis   C 100 150 i C M C B C n/a 

A089 Aquila pomarina   R   p V M    n/a 

A089 Aquila pomarina   C   i V M    n/a 

A029 Ardea purpurea   R 5 10 p  M C B C n/a 

A222 Asio flammeus   R 1  p V M C B C n/a 

A222 Asio flammeus   C   i V M    n/a 

A021 Botaurus 

stellaris 

  R 20 30 p  M C B C n/a 

A021 Botaurus 

stellaris 

  C 50 70 i  M C B C n/a 

A027 Casmerodius 

albus (Egretta 

alba) 

  R 10 20 p C M    n/a 

A027 Casmerodius 

albus (Egretta 

alba) 

  C   i C M    n/a 

A196 Chlidonias 

hybridus 

  C 100  i C M C B C n/a 

A196 Chlidonias 

hybridus 

  R 20 50 p C M C B C n/a 

A197 Chlidonias niger   C 100 300 i C M C B C n/a 

A197 Chlidonias niger   R 50 70 p C M C B C n/a 

A031 Ciconia ciconia   R 89  p  M C C C n/a 

A031 Ciconia ciconia   C 200 280 i  M C C C n/a 

A080 Circaetus 

gallicus 

  M  1 i  M C B C n/a 

A080 Circaetus 

gallicus 

  C 3 6 i  M C B C n/a 

A081 Circus 

aeruginosus 

  R 25 50 p  M C B C n/a 

A081 Circus 

aeruginosus 

  C 40 60 i  M C B C n/a 

A082 Circus cyaneus   C 10 15 i  M C B C n/a 

A083 Circus 

macrourus 

  C 1 2 i  M C B C n/a 

A084 Circus pygargus   R 1 2 p  M C B C n/a 

A084 Circus pygargus   C 5  i  M C B C n/a 

A207 Columba oenas   R   p R M    n/a 

A207 Columba oenas   C   i R M    n/a 

A122 Crex crex   R 10 20 p  M C B C n/a 

A122 Crex crex   c 200  i  M C B C n/a 

A238 Dendrocopos 

medius 

  P 15 20 p R M C B C n/a 

A429 Dendrocopos 

syriacus 

  P 30 50 p C M C C C n/a 

A236 Dryocopus 

martius 

  P 1 2 p V M C B C n/a 

A379 Emberiza 

hortulana 

  R 2 5 p R M C B C n/a 



 

79 

Species Population in the site Site assessment 

Code Scientific name S NP T 
Size 

Unit Cat. D.qual. 
A/B/C/D A/ B/ C 

min max Pop. Con. Iso. Glo. 

A379 Emberiza 

hortulana 

  C 20 40 i R M C B C n/a 

A098 Falco 

columbarius 

  C   i V M    n/a 

A098 Falco 

columbarius 

  W 1 5 i  M C B C n/a 

A097 Falco 

vespertinus 

  C 1 5 i  M C B C n/a 

A321 Ficedula 

albicollis 

  R   p C M    n/a 

A321 Ficedula 

albicollis 

  C   i C M    n/a 

A002 Gavia arctica   C 10 100 r  M    n/a 

A127 Grus grus   C 10 30 i  M C B C n/a 

A127 Grus grus   R 5 10 p  M C B C n/a 

A075 Haliaeetus 

albicilla 

  W 1 2 i  M C B C n/a 

A092 Hiaraaetus 

pennatus 

  R  1 p  M C C C n/a 

A092 Hiaraaetus 

pennatus 

  C 1 5 i  M C C C n/a 

A022 Ixobrychus 

minutus 

  R 100 120 p  M B B C n/a 

A022 Ixobrychus 

minutus 

  C 200 250 i  M C B C n/a 

A338 Lanius collurio   R 50 70 p C M C B C n/a 

A338 Lanius collurio   C 100 150 i C M C B C n/a 

A339 Lanius minor   R 1 5 p V M C B C n/a 

A339 Lanius minor   C 10 20 i V M C B C n/a 

A246 Lullula arborea   R 10 20 p C M C C C n/a 

A246 Lullula arborea   C 40 60 i C M C C C n/a 

A272 Luscinia svecica   R 20 30 p C M C B C n/a 

A272 Luscinia svecica   C   i C M    n/a 

A073 Milvus migrans   C 5 10 i  G C B C n/a 

A073 Milvus migrans   R 1 5 p  M C B C n/a 

A023 Nycticorax 

nycticorax 

  C 10 20 i  M C B C n/a 

A023 Nycticorax 

nycticorax 

  R 10 15 p  M C B C n/a 

A094 Pandion 

haliaetus 

  C   i V M    n/a 

A072 Pernis apivorus   C 1 5 i  M C B C n/a 

A072 Pernis apivorus   R 1 2 p  M C B C n/a 

A151 Philomachus 

pugnax 

  C 30 50 i  M C B C n/a 

A234 Picus canus   P 20 30 p C M C B C n/a 

A120 Porzana parva   R 50 70 p  M B B C n/a 

A120 Porzana parva   C 100  i  M B B C n/a 

A119 Porzana porzana   R 50 80 p  M C B C n/a 

A119 Porzana porzana   C 100 150 i  M C B C n/a 
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Species Population in the site Site assessment 

Code Scientific name S NP T 
Size 

Unit Cat. D.qual. 
A/B/C/D A/ B/ C 

min max Pop. Con. Iso. Glo. 

A193 Sterna hirundo   C 30 40 i C M C B C n/a 

A193 Sterna hirundo   R 10 15 p C M C B C n/a 

A307 Sylvia nisoria   R 10 20 p C M C B C n/a 

A307 Sylvia nisoria   C 50 100 i C M C B C n/a 

A166 Tringa glareola   C 100 150 i  M C B C n/a 

 Плазуни             

1220 Emys orbicularis   p    C M B A C n/a 

 Земноводні             

6246 Triturus cristatus   p    C M С A C n/a 

1188 Bombina 

bombina 

  p    C M C B C n/a 

 Риби             

1130 Aspius aspius   p    V M D C C n/a 

1149 Cobitis taenia   P    R M C A C n/a 

1145 Misgurnus 

fossilis 

  P    C M B A С n/a 

1134 Rhodeus sericeus 

amarus 

  P    C M С A C n/a 

 Безхребетні             

1083 Lucanus cervus   P    P M D   n/a 

1060 Lycaena dispar   P    C M C B C n/a 

1059 Maculinea 

teleius 

  P    R M D   n/a 

Розширені пояснення до таблиці («NATURA2000 Standard Data Form: Explanatory notes»):  

Code: 4-значний цифровий код, відповідно до файлу у вільному доступі Excel 

Habitat_Directive_species_extended_20130523.xls.  

S: у тому випадку, якщо вид чутливий і дані по виду повинні бути захищені від вільного 

публічного доступу, введіть: yes. NP: у випадку, якщо вид сайті більше не присутній у сайті, введіть: x 

(необов'язково).  

Population in the site / Чисельність популяцій на території:  

Type / тип популяцій (для тварин): p = permanent / постійний, r = reproducing / розмножується, c = 

concentration / скупчення, w = wintering / зимівля (для рослин та немігруючих видів обирайте p). Якщо 

трапляння видів-нерезидентів спостерігається більше, ніж протягом одного сезону, треба зробити 

відмітки у відповідних полях. 

Size / чисельність: завжди вводьте настільки точні дані про чисельність популяцій, наскільки це 

відом.. Коли точна чисельність не відома, то вказують діапазон чисельності (1-5, 6-10, 11-50, 51-100, 101-

250, 251-500, 501-1000, 1001-10.000,> 10 000). Якщо діапазон чисельності не відомий, але існує 

інформація про мінімальний чи максимальний розмір популяції, то його вказують за допомогою < 

(менше, ніж) або > (більше, ніж). 

Через суфікс вкажіть одиниці чисельності: у парах (p) або в особинах (i). Для деяких видів з 

особливими способами розмноження можуть бути окремі чоловічі та жіночі особини: їх позначають 

суфіксом (m) або (f), відповідно. Для деяких ссавців, амфібій / рептилій та риб, безхребетних дані про 

чисельність можуть бути взагалі не доступні. У цьому випадку вкажіть розмір або щільність популяції за 

допомогою відносної рясності: звичайний (C - common), рідкісний (R - rare) або дуже рідкісний (V – very 

rare). Якщо будь-які дані про чисельність популяції відсутні, позначте цей вид просто як присутній (P). 

Unit / одиниці чисельності: i (individuals) = особини, p pairs = пари, або інші одиниці, відповідно 

до Стандартного списку одиниць популяції  та кодів відповідно до статей 12 та 17: 

Код одиниць/ Code of units Одиниці/ Name of units 

adults Кількість дорослих особин/ number of adults 

area 
Площа у кв.м, вкрита популяцією/ area covered by population 

in m² 

bfemales 
Чисельність самиць, які приступили до розмноження/ number 

of breeding females 



 

81 

Код одиниць/ Code of units Одиниці/ Name of units 

cmales Чисельність самців по голосах/ number of calling males 

colonies Кількість колоній/ number of colonies 

fstems Кількість квітуючих пагонів/ number of flowering stems 

i Кількість особин/ number of individuals 

localities Кількість локалітетів/ number of localities 

males Кількість самців/ number of males 

p Кількість пар/ number of pairs 

shoots Кількість пагонів/ number of shoots 

Класи рясності / Abundance categories (Cat.): C (common) = звичайний, рясний, R (rare) = 

рідкісний, V (very rare) = дуже рідкісний.  

Якість даних / Data quality: G = 'Good', добра (тобто на основі спостережень); M = 'Moderate', 

середня (на основі неповних даних з деякою екстраполяцією); P = 'Poor', слабка (груба оцінка). 

Оцінка Сайту/ Site assessment: 

Pop. – Population / Чисельність популяції = відносний розмір або щільність популяції на 

території по відношенню до популяції в національному масштабі: 

A: 100% >= p > 15% 

B: 15% >= p > 2% 

C: 2% >= p > 0% 

D: популяції неістотні 

Якщо D, то інші критерії "Conservation", "Isolation" та «Global evaluation» не вказуються. 

Con. – Conservation status, рівень збереження: ступінь збереження основних ознак оселища, 

важливого для виду, і придатність до відновлення (A, B, C). Для оцінки ступеня збереження виду 

оцінюють: 1) структуру його природного оселища та деякі абіотичні фактори; 2) Можливості для 

відновлення оселища або популяції виду в даному оселищі. 

Iso. – Isolation, ізольованість: наскільки популяція у даному сайті ізольована від решти популяцій в 

ареалі виду: 

A: популяція майже повністю ізольована 

B: популяція не ізольована, але на межі території поширення 

C: популяція не ізольована і розташована всередині ареалу  

Glo. – Global, глобальна оцінка значення даного Сайтудля збереження певного виду в цілому. 

Таблиця 19.  Інші важливі види (дод. I і 3 Бернської Конвенції, інші 

міжнародні конвенції, Червона книга України)/ Other important species (annex I 

and III of BC, other international conventions, national red list) 

Species Population in the site Motivation 

Co

de 
Scientific name S NP 

Size 
Unit 

Cat. Species Annex Other categories 

min max C/ R/ V/ P I II III A B C D 

 Рослини              

 Adonis vernalis    <100 i     X  X  

 
Anacamptis 

palustris 
  100 500      X  X  

 Carex secalina    <100 I V X   X    

 
Dactylorhiza 

incarnata 
X  10000 13000 I R    X  X  

 
Dactylorhiza 

majalis 
X  1000 5000 I R    X  X  

 
Dracocephalum 

ruyshiana 
   <50 I V X   X    

 
Epipactis 

helleborine 
   <100 I V    X  X  

 
Epipactis 

palustris 
X  11 50 I V    X  X  

 
Fritillaria 

ruthenica 
X  101 250 I V    X    

 Gladiolus tenuis X  101 250 I V    X    
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Species Population in the site Motivation 

Co

de 
Scientific name S NP 

Size 
Unit 

Cat. Species Annex Other categories 

min max C/ R/ V/ P I II III A B C D 

 Lilium martagon X  251 500 I V    X    

 Listera ovata   251 500 i V    X  X  

 
Lycopodiella 

inundata 
   <10 i v    X    

 
Lycopodium 

clavatum 
X   <5000 m

2
 V   X     

 
Platanthera 

chlorantha 
X   <100 I V    X  X  

 
Platanthera 

bifolia 
X   <100 I V    X  X  

 

Pulsatilla 

pratensis 

subsp.nigricans 

X  >1000  I R    X    

 Salvinia natans   >10000  I C X   X    

 
Stipa 

borysthenica 
   <100 I V    X X   

 Stipa capillata   >10000  I R    X    

 Stipa pennata    <100 I V    X    

 Риби/ Fish              

 Ballerus ballerus    <100 i p   +     

 Carassius 

carassius 

     r   + +    

 
Leucaspius 

delineatus 
     c   +     

 Leuciscus 

leuciscus 

     v    +    

 Lota lota      r    +    

 Misgurnus 

fossilis 

     c   +     

 Pungitius 

platygaster 

     c   +     

 Silurus glanis      v   +     

 Земноводні/ 

Amphibians 

             

 Triturus 

vulgaris 

     r   +     

 Rana arvalis      c  +      

 Pelophylax 

ridibundus  

     c   +     

 Pelophylax 

lessonae 

     c   +     

 Pelophylax 

esculentus  

     c   +     

 Bufo viridis      r  +      

 Bufo bufo      r   +     

 Pelobates 

fuscus 

     c  +      

 Hyla arborea      c  +      

 Плазуни/ 

Reptiles 
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Species Population in the site Motivation 

Co

de 
Scientific name S NP 

Size 
Unit 

Cat. Species Annex Other categories 

min max C/ R/ V/ P I II III A B C D 

 Lacerta agilis      c  +      

 Zootoca 

vivipara 

     r   +     

 Anguis fragilis      r   +     

 Vipera berus      r   +     

 Vipera 

nikolskii 

     r    +  

 

  

 Natrix natrix      c   +     

 Coronella 

austriaca 

     r  +  +    

 Ссавці/ 

Mammals 

             

 Neomys 

fodiens 

     r   +     

 Sorex araneus      r   +     

 Glis glis      r   +     

 Dryomys 

nitedula 

     r   +     

 Sciurus 

vulgaris 

     c   +     

 Vespertilio 

murinus 

     r  +  +    

 Eptesicus 

serotinus 

     r  +  +    

 Myotis 

daubentonii 

     r  +  +    

 Plecotus 

auritus 

     r  +  +    

 Nyctalus 

leisleri 

     r  +  +    

 Nyctalus 

noctula 

     r  +  +    

 Pipistrellus 

kuhlii 

     r  +  +    

 Pipistrellus 

nathusii 

     r  +  +    

 Pipistrellus 

pygmaeus 

     r  +  +    

 Mustela 

erminea 

     r   + +    

 Mustela nivelis      r   + +    

 Mustela 

putorius 

     r   + +    

 Alces alces   5 20  r   + +    

 Безхребетні/ 

Invertebrates 

             

 Hirudo 

medicinalis 

     r   + +  +  

 Calopteryx 

virgo 

     r    +    

 Anax      r    +    
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Species Population in the site Motivation 

Co

de 
Scientific name S NP 

Size 
Unit 

Cat. Species Annex Other categories 

min max C/ R/ V/ P I II III A B C D 

imperator 

 Xylocopa 

violacea 

     r    +    

 Larra 

anathema 

     r    +    

 Sphex 

rufocinctus 

     r    +    

 Scolіa 

maculata 

     r    +    

 Aromia 

moschata 

     p    +    

 Dorcadion 

equestre 

     p    +    

 Iphiclides 

podalirius 

     c    +    

 Papilio 

machaon 

     c    +    

 Acherontia 

atropos  

     v    +    

 Catocala 

fraxini  

     c    +    

 Saturnia pyri      r    +    

Пояснення до таблиці – див. пояснення до табл.18. Крім того: Motivation 

categories: I, II, III: species from Appendix of Bern Convention, A: National Red List data; 

B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons. 

Таблиця 20.  Природоохоронні заходи, необхідні для цільових видів: 

РОСЛИНИ (Резолюція 6 БК, додаток 1 БК, додатки Оселищної Директиви) / 

Conservation measures required for target species: PLANTS (R 6 BC, annex I BC, 

annexes of HD) 

No Вид / Name 
Значення / 

Importance 

Ende-

mism 

К-сть лока-

літетів/ 

No localities 

Чисельність 

/ Population 

Тип осе-

лищ / Ha-

bitat type 

Особливі за-

ходи/ Speci-fic 

management 

1. 1 

Adenophora 

lilifolia (L.) 

Ledeb 

Р6 БК / 

R6 BC 
- 1 

Very rare 

500-1000 
E3.464 

management of 

grasslands 

2.  

Angelica 

palustris 

(Besser) 

Hoffm. 

БК I, 

Р6БК, ОД 

II / 

BC I, 

R6 BC, 

HD II 

- 59 

Common 

10 000 -

100 000 

E3.464, 

E5.4 

Management of 

grasslands 

3.  

Carex 

secalina 

Willd. ex 

Wahlenb 

БК I / 

BC I 
- 2 

Very rare 

<100 
E2.14 

Management of 

grasslands 

4.  
Dracocephal

um 

БК I / 

BC I 
- 

1 (close to 

boundaries 

Very rare 

<50 i. 

E5.22, 

G1.7A12

Non-

intervention 
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No Вид / Name 
Значення / 

Importance 

Ende-

mism 

К-сть лока-

літетів/ 

No localities 

Чисельність 

/ Population 

Тип осе-

лищ / Ha-

bitat type 

Особливі за-

ходи/ Speci-fic 

management 

ruyschiana L. of the site) 24; G3.4 

5.  

Iris aphylla 

L. subsp. 

hungarica 

Hegi 

R6 BC - 

2 (2
nd

 is 

close to 

boundaries 

of the site) 

Very rare 

50-100 

G3.4; 

G1.7A12

24 

Non-

intervention 

6.  

Iris humilis 

Georgi subsp. 

arenaria 

(Waldst. et 

Kit.) A.et 

D.Löve 

R6 BC X 2 
Very rare 

250-500 
E5.22 

Non-

intervention 

7.  

Jurinea 

cyanoides 

(L.) 

Reichenb. 

БК I, Р6 

БК, ОД II 

/ 

BC I, R6 

BC, 

HD II 

- 2 
Very rare 

200-500 

G3.4F; 

G3.F12 

Non-

intervention 

8.  
Lycopodium 

clavatum L. 

ОД V / 

HD V 
- 3 

Very rare 

<5000 m
2
 

G3.4F, 

G4.4 

Non-

intervention 

9.  

Pulsatilla 

patens (L.) 

Miller 

БК I, Р6 

БК, ОД II 

/ 

BC I, R6 

BC, HD II 

- 4 
Very rare 

50-100 

E5.22, 

G1.7A12

24; 

E1.994; 

G3.4F 

Non-

intervention 

10.  

Salvinia 

natans (L.) 

All. 

БК I / 

BC I 
- 17 

Common 

>10000 

C1.22, 

C1.24, 

C1.32, 

C1.34, 

C2.33, 

C2.34 

Non-

intervention 

Пояснення до таблиці: значення / Importance: БК I – дод.I Бернської Конвенції; Р6 

БК – дод.I Резолюції 6 Бернської Конвенції; HD II – додаток II Оселищної Директиви, 

HD V - додаток V Оселищної Директиви. 
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Таблиця 21. Природоохоронні заходи, необхідні для цільових видів: ТВАРИНИ (Резолюція 6 БК, додатки БК, додатки Bird 

Directive) / Conservation measures required for target species: ANIMALS (R 6 BC, annexes  BC, annexes of HD) 

No Назва виду/ Name 

Група/ 

Zoologic

al group 

Значення/ 

Importance 

К-сть 

локалітетів

/ No 

localities 

Чисельніс

ть/ 

Populatio

n 

Типи оселищ/ Habitat 

type 

Особливі вимоги до управління оселищами / 

Specific management 

 Риби/ Fish       

1.  Aspius aspius F 
BC III, HD 

II 
   

Спеціальних заходів охорони не потребує: 

випадково заходить з р.Сула 

2.  Ballerus ballerus F BC III    
забезпечити недопущення відбудов загат, що були 

демонтовані на р. Удай у попередні роки 

3.  Luecaspius delineatus F BC III    Спеціальних заходів з охорони не потребує 

4.  
Rhodeus sericeus 

(Rhodeus amarus) 
F 

BC III, HD 

II 
   

Не є об’єктом лову. Невтручання, моніторинг стану 

популяції 

5.  Misgurnus fossilis F 
BC III, HD 

II 
   

Посилення контролю за дотримання правил 

любительського рибальства в липні-вересні. 

Розробка та встановлення спеціальних правил лову 

в’юна в період льодоставу для збереження 

елементів традиційного природокористування як 

культурного надбання місцевого населення 

6.  Cobitis taenia F 
BC III, HD 

II 
   

Не є об’єктом лову. Спеціальних заходів охорони 

не потребує 

7.  Silurus glanis F BC III    
Профілактика браконьєрства, охорона найбільш 

глибоких ям на руслі ріки 

8.  
Tuntitius platygaster  

(Pungitis platygaster) 
F BC III    

Для НПП – чужорідний. Спеціальних заходів 

охорони не потребує 

9.  Lota lota F NI (RBU)    

Зрідка масово потрапляє у верші, що 

встановлюються в зимовий період на загатах (їзах). 

Недопущення відновлення їзів, контроль за 

браконьєрством в зимовий період 

10.  Carassius carassius F NI (RBU)    
посилення боротьби з браконьєрством в другій 

половині літа в період зниження рівня води 

11.  Leuciscus leuciscus F NI (RBU)    

збереження ділянок зі швидкою течією. Зрідка як 

прилов потрапляє до уловів рибалок-любителів, які 

його не ідентифікують, тому необхідна 

роз’яснювальна робота 

 Птахи/ Birds       
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12.  Alcedo atthis B BD I, R6   

Гнізда розташовує у 

невеличких обривах 

уздовж водойм, або 

поблизу них. 

Заплановані заходи з менеджменту різних типів 

водойм не впливатимуть на цей вид. 

13.  Aquila clanga B 
BD I, R6, NI 

(RBU) 
   

Заплановані заходи з менеджменту різних типів 

екосистем не будуть мати негативного впливу на 

цей вид. Можливо прокошування очерету, 

викошування та випас трав’янистих екосистем буде 

незначною мірою покращувати кормові умови для 

цього виду. Не є мисливським видом, але потребує 

захисту від браконьєрського відстрілу. 

14.  Aquila pomarina B 
BD I, R6, NI 

(RBU) 
  Гніздиться у лісах. 

Поступове формування значних ділянок 

старовікових лісів покращить умови гніздування 

виду. Лісогосподарські заходи планують поза 

межами гніздового періоду та зберігають ділянки 

лісу, де розташовані гнізда. Гніздування 

починається наприкінці квітня, пташенята 

залишають гніздо у другій половині липня – на 

початку серпня. Не є мисливським видом, але 

потребує захисту від браконьєрського відстрілу. 

15.  Ardea purpurea B BD I, R6   

водно-болотні угіддя 

різного типу: на годівлі 

по берегах проточних та 

стоячих водойм, на 

гніздуванні - в кущах,  в 

межах великих ділянок 

очерета, або на самому 

очереті 

не потребує спеціальних заходів з менеджменту. 

Заходи менеджменту рослинності, зокрема 

викошування очерету в зимовий період, не 

зашкодять цьому виду. Не є мисливським видом, 

але потребує захисту від браконьєрського 

відстрілу. 

16.  Asio flammeus B 
BD I, R6, NI 

(RBU) 
  

переважно на вологих 

луках та болотах з 

трав’янистою 

рослинністю 

Заплановані заходи з менеджменту, зокрема 

косіння, мають  провадитися поза сезоном 

гніздування – квітень -червень. Випас в місцях 

гніздування виду має бути забороненим під час 

його розмноження. Не є мисливським видом, але 

потребує захисту від браконьєрського відстрілу 
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17.  Botaurus stellaris B BD I, R6   

водно-болотні угіддя, 

вкриті щільною 

рослинністю  - високі 

осоки, очерет тощо 

не потребує спеціальних заходів з менеджменту. 

Заходи менеджменту рослинності, зокрема 

викошування очерету в зимовий період, не 

зашкодять цьому виду. Не є мисливським видом, 

але потребує захисту від браконьєрського 

відстрілу. 

18.  
Casmerodius albus 

(Egretta alba) 
B BD I, R6   

водно-болотні угіддя 

різного типу: на годівлі 

по берегах проточних та 

стоячих водойм, на 

гніздуванні - в кущах, 

або групах дерев, 

переважно в межах 

великих ділянок очерета, 

або на самому очереті 

не потребує спеціальних заходів з менеджменту. 

Заходи менеджменту рослинності, зокрема 

викошування очерету в зимовий період, не 

зашкодять цьому виду. Не є мисливським видом, 

але потребує захисту від браконьєрського 

відстрілу. 

19.  Chlidonias hybrida B BD I, R6   

Гнізда розташовує на 

плаваючій рослинності 

на стоячих та проточних 

водоймах. 

Місця розташування колоній можуть мінятися з 

року в рік. При менеджменті водойм важливо 

зберігати значні ділянки плаваючої рослинності, та 

провадити заходи з розчищення водойм поза 

межами строків гніздування виду (травень – 

початок липня). 

20.  Chlidonias leucopterus B BD I   

Гнізда розташовує на 

плаваючій рослинності 

на стоячих та проточних 

водоймах. 

Місця розташування колоній можуть змінюватися з 

року в рік. При менеджменті водойм важливо 

зберігати значні ділянки плаваючої рослинності, 

проводити заходи з розчищення водойм поза 

межами строків гніздування виду (травень – 

початок липня). 

21.  Chlidonias niger B BD I, R6   

Гнізда розташовує на 

плаваючій рослинності 

на стоячих та проточних 

водоймах. 

Місця розташування колоній можуть змінюватися з 

року в рік. При менеджменті водойм важливо 

зберігати значні ділянки плаваючої рослинності, 

проводити заходи з розчищення водойм поза 

межами строків гніздування виду (травень – 

початок липня). 

22.  Ciconia ciconia B BD I, R6   
Гніздиться в межах 

населених пунктах – на 

не потребує спеціальних заходів з менеджменту. 

Заходи менеджменту рослинності, зокрема 
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будівлях, стовпах, 

деревах. Годується 

переважно на луках, 

степових ділянках, по 

берегах водойм, інколи 

на полях. 

викошування трав’янистих біотопів навесні чи 

влітку, може мати незначний позитивний вплив на 

чисельність виду, завдяки збільшенню доступності 

кормових об’єктів після викошування. 

23.  Circaetus gallicus B 
BD I, R6, NI 

(RBU) 
   

Заплановані заходи з менеджменту різних типів 

біотопів не будуть мати на нього впливу. Можливо, 

що формування значних ділянок старовікових лісів 

у майбутньому створить сприятливі умови для 

гніздування виду. Не є мисливським видом, але 

потребує захисту від браконьєрського відстрілу. 

24.  Circus aeruginosus B BD I, R6   

Гніздується у заростях 

очерету. Кормові угіддя 

дуже різноманітні – 

водойми, луки, степи, 

поля. 

Менеджмент заростей очерету (викошування в 

зимовий період) не буде наносити шкоди цьому 

виду за умов зберігання великих ділянок, суцільно 

вкритих очеретом. Не є мисливським видом, але 

потребує захисту від браконьєрського відстрілу. 

25.  Circus cyaneus B 
BD I, R6, NI 

(RBU) 
   

Заплановані заходи з менеджменту трав’янистих 

біотопів не зашкодять, а можливо, будуть мати 

позитивний вплив на умови годівлі виду. Не є 

мисливським видом, але потребує захисту від 

браконьєрського відстрілу. 

26.  Circus macrourus B 
BD I, R6, NI 

(RBU) 
   

Заплановані заходи з менеджменту трав’янистих 

біотопів не зашкодять, а можливо, будуть мати 

позитивний вплив на умови годівлі виду. Не є 

мисливським видом, але потребує захисту від 

браконьєрського відстрілу. 

27.  Circus pygargus B 
BD I, R6, NI 

(RBU) 
  

Гніздові біотопи 

переважно луки різного 

типу, інколи залишені 

поля, порослі 

рудеральною 

рослинністю. 

Менеджмент лучних екосистем має бути 

адаптованим у часі до строків гніздування виду, 

щоб не нанести йому шкоду. Повні кладки 

з’являються в першій половині травня, близько 30 

днів відбувається інкубація яєць, молоді птахи 

починаюсь літати у віці близько 45-50 днів. Тому 

косіння в місцях гніздування можливе не раніше 

серпня. Також у місцях гніздування в сезон 
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розмноження виду забороняється випас. За межами 

гніздового періоду менеджмент трав’янистих 

екосистем, передбачений менеджмент-планом, не 

буде наносити шкоди цьому виду, а можливо, буде 

покращувати умови його полювання. Не є 

мисливським видом, але потребує захисту від 

браконьєрського відстрілу. 

28.  Columba oenas B NI (RBU)   

Оселяється у дуплах 

старих дерев у різних 

типах лісу. 

Запропоновані заходи з менеджменту лісів можуть 

у довгостроковій перспективі покращити умови для 

гніздування виду. Лісогосподарські заходи 

здійснюють це поза межами гніздового періоду, 

зберігають ділянки лісу, де розташовані дупла, 

придатні для гніздування. Сезон розмноження:  

квітень – липень. 

29.  Crex crex B BD I, R6   

по берегах водойм у 

заростях прибережної 

трав’яної рослинності 

різного типу, а також на 

вологих луках, інколи в 

інших біотопах – полях з 

багаторічними 

рослинами, лісових 

галявинах тощо 

Заплановані заходи з менеджменту, зокрема 

косіння, мають  проводитися поза сезоном його 

гніздування. Випас  в місцях гніздування має бути 

обмеженим. Починає розмножуватися з середини 

квітня. Інкубація яєць триває близько 20 днів. 

Пташенята починаюсь літати у віці близько 35 днів. 

Важливою є також техніка сінокосіння: починати з 

одного боку або з центру, поступово витісняючи 

птахів на периферію ділянки, яка коситься. 

30.  Dendrocopos medius B BD I, R6   

Мешкає переважно у 

листяних, або мішаних 

лісах. Гніздиться у 

дуплах дерев. 

Заплановані заходи з менеджменту лісових біотопів 

будуть покращувати умови гніздування виду, але 

частину з них, зокрема видалення інвазійних видів 

рослин, треба проводити поза межами гніздового 

періоду цього виду (квітень – червень). 

31.  Dendrocopos syriacus B BD I, R6   

Мешкає майже 

виключно у населених 

пунктах – парках, садах, 

або, зрідка, поблизу них 

у різних типах 

природних лісів, або 

штучних лісових 

Оскільки заплановані заходи з менеджменту лісів 

будуть реалізовуватися поза межами населених 

пунктів, вони практично не будуть впливати на цей 

вид. 
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насадженнях. Гніздиться 

у дуплах дерев. 

32.  Dryocopus martius B BD I, R6   

Мешкає у різних типах 

лісів, переважно 

старовікових. Гніздиться 

у дуплах дерев. 

Заплановані заходи з менеджменту лісових біотопів 

будуть покращувати умови гніздування виду, але 

частину з них, зокрема видалення інвазійних видів 

рослин, треба проводити поза межами гніздового 

періоду цього виду (березень – червень). 

33.  Emberiza hortulana B BD I, R6   

Мешкає у відкритому 

ландшафті, з 

поодинокими деревами 

та кущами, та не дуже 

густим трав’янистим 

покривом. Часто 

гніздиться серед полів з 

лісосмугами.  Гнізда 

розташовує на землі 

поблизу чагарникової, 

або деревної 

рослинності. 

Заплановані заходи з менеджменту, скоріш за все, 

взагалі не будуть впливати на вид. Спеціальних 

заходів для підтримки виду не потрібно. 

34.  Falco columbarius B BD I, R6    

Передбачені заходи з менеджменту різних типів 

екосистем не зашкодять цьому виду, але, можливо, 

певним чином покращать умови для його 

полювання. Не є мисливським видом, але потребує 

захисту від браконьєрського відстрілу. 

35.  Falco vespertinus B BD I, R6    

Передбачені заходи з менеджменту трав’янистих 

екосистем не зашкодять цьому виду, але можливо 

певним чином покращать умови для його 

полювання. Не є мисливським видом, але потребує 

захисту від браконьєрського відстрілу. 

36.  Ficedula albicollis B BD I, R6   

Мешкає у різних типах 

лісів, переважно старших 

вікових груп. Гнізда 

розташовує у дуплах та 

напівдуплах. 

Заходи з менеджменту лісів, зокрема збереження 

старих дерев, будуть позитивно впливати на 

чисельність виду, але проводити їх потрібно поза 

межами періоду гніздування (травень –червень). 
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37.  Gavia arctica B BD I, R6    

потрібна наявність відритих ділянок води, значних 

за розміром, зокрема на водосховищі біля с. 

Березова Рудка.  Не є мисливським видом, але 

потребує захисту від браконьєрського відстрілу. 

38.  Grus grus B 
BD I, R6, NI 

(RBU) 
  

Птахи гніздяться на 

заболочених ділянках 

вкритих очеретом, або 

кущами та лісом 

(переважно по його 

межі). 

Проведення менеджменту очеретяних ділянок, 

навіть у зимовий період, має плануватися з 

урахуванням розташування гніздових територій 

сірих журавлів: необхідно зберігати максимальну 

недоступність місць розташування гнізд для 

людини та хижих тварин. 

39.  Haliaeetus albicilla B 
BD I, R6, NI 

(RBU) 
  

Годується у різних 

відкритих біотопах – 

водоймах, луках, полях 

тощо. 

Передбачені заходи з менеджменту різних типів 

екосистем не зашкодять цьому виду, але можливо 

певним чином покращать умови для його 

полювання. Не є мисливським видом, але потребує 

захисту від браконьєрського відстрілу. 

40.  Hieraaetus pennatus B 
BD I, R6, NI 

(RBU) 
  Гніздиться у лісах. 

Поступове формування значних ділянок 

старовікових лісів покращить умови гніздування 

виду. Лісогосподарські заходи планують поза 

межами гніздового періоду, зберігають ділянки 

лісу, де розташовані гнізда. Гніздування 

починається наприкінці квітня, пташенята 

залишають гніздо у другій половині липня. Не є 

мисливським видом, але потребує захисту від 

браконьєрського відстрілу. 

41.  
Himantopus 

himantopus 
B 

BD I, R6, NI 

(RBU) 
  водно-болотні угіддя 

Заплановані заходи з менеджменту не 

впливатимуть на цей вид. 

42.  Ixobrychus minutus B BD I, R6   

водно-болотні угіддя, 

вкриті щільною 

рослинністю  - високі 

осоки, очерет тощо 

не потребує спеціальних заходів з менеджменту. 

Заходи менеджменту рослинності, зокрема 

викошування очерету в зимовий період, не 

зашкодять цьому виду. Не є мисливським видом, 

але потребує захисту від браконьєрського 

відстрілу. 

43.  Lanius collurio B BD I, R6   

Гніздиться на узліссях, 

або в напіввідкритих 

біотопах, де трав’янисті 

Заплановані заходи з менеджменту, скоріш за все, 

взагалі не будуть впливати на вид. Спеціальних 

заходів для підтримки виду не потрібно. 
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No Назва виду/ Name 

Група/ 

Zoologic

al group 

Значення/ 

Importance 

К-сть 

локалітетів

/ No 

localities 

Чисельніс

ть/ 

Populatio

n 

Типи оселищ/ Habitat 

type 

Особливі вимоги до управління оселищами / 

Specific management 

ділянки перемежаються 

розрідженими деревами, 

або чагарниками. Гнізда 

розташовує на кущах, 

або в нижній частині 

дерев. 

44.  Lanius excubitor B NI (RBU)   

Гніздиться на узліссях, 

або в напіввідкритих 

біотопах, де трав’янисті 

ділянки перемежаються 

розрідженими деревами, 

або чагарниками. Гнізда 

розташовує на кущах, 

або в нижній частині 

дерев. 

Заплановані заходи з менеджменту, скоріш за все, 

взагалі не будуть впливати на вид. Спеціальних 

заходів для підтримки виду не потрібно. 

45.  Lanius minor B BD I, R6   

Гніздиться на узліссях, 

або в напіввідкритих 

біотопах, де трав’янисті 

ділянки перемежаються 

розрідженими деревами, 

або чагарниками. Гнізда 

розташовує на кущах, 

або в нижній частині 

дерев. 

Заплановані заходи з менеджменту, скоріш за все, 

взагалі не будуть впливати на вид. Спеціальних 

заходів для підтримки виду не потрібно. 

46.  Larus minutus B BD I, R6   Тримається біля водойм 
Заплановані заходи з менеджменту водойм не 

будуть мати негативного впливу на цей вид 

47.  Lullula arborea B BD I, R6   
Гніздиться на узліссях, 

на землі. 

Заплановані заходи з менеджменту трав’янистих, 

чи лісових біотопів навряд чи будуть впливати на 

цей вид, враховуючи, що він використовує екотонні 

ділянки. Спеціальних заходів для підтримки цього 

виду не потрібно. 

48.  Luscinia svecica B BD I, R6   

переважно по берегах 

водойм та боліт з різною 

прибережною 

рослинністю – осоки, 

Заплановані заходи з менеджменту, скоріш за все, 

взагалі не будуть впливати на цей вид, хоча активні 

заходи з менеджменту водойм та прибережних 

смуг краще проводити поза періодом гніздування 
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No Назва виду/ Name 

Група/ 

Zoologic

al group 

Значення/ 

Importance 

К-сть 

локалітетів

/ No 

localities 

Чисельніс

ть/ 

Populatio

n 

Типи оселищ/ Habitat 

type 

Особливі вимоги до управління оселищами / 

Specific management 

очерет, кущі, вологі ліси. 

Гнізда розташовує на 

землі. 

(травень – червень). Спеціальних заходів для 

підтримки виду не потрібно. 

49.  Milvus migrans B 
BD I, R6, NI 

(RBU) 
  

Гніздується у лісових 

масивах – листяних, 

соснових, мішаних, але 

старших вікових груп. 

Годується переважно по 

долинах та узбережжях 

річок. 

Заплановані заходи з менеджменту лісів  - 

збереження, або формування насаджень старших 

вікових груп, збереження окремих старих дерев 

тощо – будуть сприяти гніздуванню виду. 

Заплановані заходи з менеджменту водойм та 

заростей очерету, викошування або випасу лук та 

інших трав’янистих ділянок будуть покращувати 

можливості годівлі цього виду. Не є мисливським 

видом, але потребує захисту від браконьєрського 

відстрілу 

50.  Nycticorax nycticorax B BD I, R6   

водно-болотні угіддя 

різного типу: на годівлі 

по берегах проточних та 

стоячих водойм, на 

гніздуванні - в кущах, 

або групах дерев, 

переважно в межах 

великих ділянок очерета 

не потребує спеціальних заходів з менеджменту. 

Заходи менеджменту рослинності, зокрема 

викошування очерету в зимовий період, не 

зашкодять цьому виду. Не є мисливським видом, 

але потребує захисту від браконьєрського 

відстрілу. 

51.  Pandion haliaetus B 
BD I, R6, NI 

(RBU) 
  

Годується на водоймах, 

які мають значну площу 

відкритого дзеркала. 

Заходи з менеджменту рослинності та водойм не 

зашкодять цьому виду. Навпаки, запобігання 

заростанню водойм та підтримка природного 

гідрологічного режиму буде підтримувати 

(покращувати) умови для перебування виду. Не є 

мисливським видом, але потребує захисту від 

браконьєрського відстрілу. 

52.  Pernis apivorus B BD I, R6   

Гніздується у лісових 

масивах – листяних, 

соснових, мішаних, але 

старших вікових груп 

Заплановані заходи з менеджменту лісів  - 

збереження, або формування насаджень старших 

вікових груп, збереження окремих старих дерев 

тощо. – будуть сприяти гніздування виду в межах 

парку. Менеджмент оселищ з трав’янистою 

рослинністю може покращити умови для добування 

корму цим видом. Не є мисливським видом, але 
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Особливі вимоги до управління оселищами / 
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потребує захисту від браконьєрського відстрілу 

53.  Philomachus pugnax B BD I, R6   

переважно на узбережжі 

водойм, боліт та вологих 

луках 

Заплановані заходи з менеджменту не 

впливатимуть негативно на цей вид. Є 

мисливським видом. 

54.  Picus canus B BD I, R6   

Мешкає у листяних та 

мішаних лісах, садах та 

парках населених 

пунктів. Гніздиться у 

дуплах дерев. 

Заплановані заходи з менеджменту лісових біотопів 

будуть покращувати умови гніздування виду, але 

частину з них, зокрема видалення інвазійних видів 

рослин, треба проводити поза межами гніздового 

періоду цього виду (квітень – червень). 

55.  Porzana parva B BD I, R6   

по берегах водойм у 

заростях прибережної, 

переважно трав’янистої 

рослинності різного типу 

Заплановані заходи з менеджменту водойм та 

прибережних ділянок не зашкодять виду, якщо 

будуть проводитися поза сезоном його гніздування. 

Розмноження починається наприкінці квітня – 

початку травня. Інкубація яєць близько 20 днів. 

Молоді птахи починають літати у віці 20-25 днів. 

Можливі дві кладки за сезон, тобто другі кладки 

можуть з’являтися аж у червні. 

56.  Porzana porzana B BD I, R6   

по берегах водойм у 

заростях прибережної, 

переважно трав’янистої 

рослинності різного типу 

Заплановані заходи з менеджменту водойм та 

прибережних ділянок не зашкодять виду, якщо 

будуть провадитися поза сезоном його гніздування. 

Розмноження починається наприкінці квітня – 

початку травня. Інкубація яєць близько 20 днів. 

Молоді птахи починають літати у віці 20-25 днів. 

Можливі дві кладки за сезон, тобто другі кладки 

можуть з’являтися аж у червні. 

57.  Sterna hirundo B BD I, R6   

Гнізда розташовує на 

річкових косах, островах 

або на  плаваючий 

рослинності (сплавинах) 

на стоячих та проточних 

водоймах. 

Місця розташування колоній можуть мінятися з 

року в рік. При менеджменті водойм важливо 

зберігати значні ділянки плаваючої рослинності, та 

провадити заходи з розчищення водойм поза 

межами строків гніздування виду (травень – 

початок липня). 

58.  Sylvia nisoria B BD I, R6   

Переважно мешкає на 

узліссях, окремих групах 

чагарників та дерев у 

заплавах річок. Гнізда 

Заплановані заходи з менеджменту, скоріш за все, 

взагалі не будуть впливати на вид. Спеціальних 

заходів для підтримки виду не потрібно. 
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No Назва виду/ Name 

Група/ 

Zoologic

al group 
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К-сть 

локалітетів
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Особливі вимоги до управління оселищами / 
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містить на кущах. 

59.  Tringa glareola B BD I, R6   

переважно на узбережжі 

водойм, боліт та вологих 

луках 

Заплановані заходи з менеджменту не 

впливатимуть негативно на цей вид. 

Пояснення до таблиці: Група / Zoological group: I (invertebrates) - безхребетні, F (fish) - риби, A (amphibians) - земноводні, R 

(reptiles) - плазуни, B (birds) - птахи, M (mammals) - ссавці. 

Значення/ Importance: R6 – annex Resolution 6 to Bern Convention; HD II - Annex II of Habitat Directive, HD II* - priority species of 

Annex II, HD IV - included in Annex IV, HD V - included in Annex V; NI – national important species (RBU – Red Book of Ukraine). 

К-сть локатітетів/ No localities: кількість локалітетів, у яких трапляється вид. Чисельність/ Population: розмір популяції 

(абсолютна чисельність та/ або відносна рясність). Особливі вимоги до управління оселищами/ Specific management: вимоги до 

природоохоронних заходів, які відрізняються від традиційної або запланованої схеми управління у даному типі оселищ. 
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Таблиця 22. Оцінка потенційного впливу заходів природоохоронного 

менеджменту на птахів / Estimation of the potential impact of conservation measures 

on birds 

(заходи мають бути адаптовані до сезону розмноження птахів, інакше частина 

заходів може негативно впливати на птахів) 

Вид 
Територіальні зони та стратегії управління у них 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Alcedo atthis + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

Aquila clanga 0 0 0 (+) (+) (+) (+) (+) 0 (+) 

Aquila pomarina 0 + 0 (+) (+) (+) (+) (+) 0 + 

Ardea purpurea + 0 + 0 0 (+) 0 0 (+) 0 

Asio flammeus 0 0 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 0 

Botaurus stellaris + 0 + 0 0 (+) 0 0 (+) 0 

Chlidonias hybrida + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

Chlidonias leucopterus + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

Chlidonias niger + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

Ciconia ciconia + 0 + 0 0 + (+) (+) (+) 0 

Circaetus gallicus 0 (+) 0 (+) (+) (+) (+) (+) 0 (+) 

Circus aeruginosus + 0 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 0 

Circus cyaneus 0 0 0 (+) (+) 0 (+) (+) 0 0 

Circus macrourus 0 0 0 (+) (+) 0 (+) (+) 0 0 

Circus pygargus 0 0 0 (+) (+) 0 (+) (+) 0 0 

Columba oenas 0 + 0 0 0 0 0 0 0 + 

Crex crex + 0 + 0 0 (+) (+) 0 0 0 

Dendrocopos medius 0 + 0 0 0 (+) 0 0 0 + 

Dendrocopos syriacus 0 (+) 0 0 0 0 0 0 0 + 

Dryocopus martius 0 + 0 0 0 0 0 0 0 + 

Casmerodius albus 

(Egretta alba) 
+ 0 + 0 0 (+) 0 0 (+) 0 

Emberiza hortulana 0 0 0 (+) (+) 0 0 0 0 0 

Falco columbarius 0 0 0 (+) (+) 0 (+) (+) 0 0 

Falco vespertinus 0 (+) 0 (+) (+) 0 (+) (+) 0 (+) 

Ficedula albicollis 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gavia arctica (+) 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

Grus grus + (+) + 0 0 + 0 0 (+) 0 

Haliaeetus albicilla + (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

Hieraaetus pennatus 0 + 0 (+) (+) 0 (+) (+) 0 + 

Himantopus himantopus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ixobrychus minutus + 0 + 0 0 (+) 0 0 (+) 0 

Lanius collurio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lanius excubitor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lanius minor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Larus minutus (+) 0 (+) 0 0 0 0 0 0 0 

Lullula arborea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Luscinia svecica (+) 0 (+) 0 0 (+) 0 0 (+) 0 

Milvus migrans 0 + + (+) (+) (+) (+) (+) (+) + 

Nycticorax nycticorax + 0 + 0 0 (+) 0 0 0 0 

Pandion haliaetus + (+) + 0 0 0 0 0 0 0 

Pernis apivorus + + 0 (+) (+) (+) (+) (+) 0 + 

Philomachus pugnax + 0 + 0 0 (+) (+) 0 0 0 

Picus canus 0 + 0 0 0 0 0 0 0 + 

Porzana parva + 0 + 0 0 (+) (+) 0 (+) 0 

Porzana porzana + 0 + 0 0 (+) (+) 0 (+) 0 

Sterna hirundo + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

Sylvia nisoria 0 0 0 0 0 + 0 0 0 + 
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Вид 
Територіальні зони та стратегії управління у них 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tringa glareola + 0 + 0 0 (+) (+) 0 0 0 

Пояснення до таблиці:  

Територіальні зони: 1 – заповідна зона; 2 – території зі «Смарагдовими» лісовими 

оселищами, стратегія управління: невтручання та підтримуючі заходи у лісах; 3 - території з 

водними оселищами (водойми і водотоки), стратегія управління: невтручання або підтримуючі 

заходи у водних об’єктах; 4 – території зі степовими оселищами, стратегія управління: активні 

заходи зі збереження степів; 5 – території з піщаними оселищами, стратегія управління: активні 

заходи зі збереження піщаних оселищ; 6 – території зі «Смарагдовими» оселищами, які 

потребують стратегії невтручання; 7 – території з лучними оселищами, стратегія управління: 

невиснажливе (екстенсивне) використання лук; 8 – території з трансформованими лучними 

оселищами, стратегія управління: традиційне використання лук або поверхневе поліпшення 

природних кормових угідь; 9 – території з болотними оселищами, стратегія управління: зимове 

викошування очерету на болотах або невтручання; 10 - території з «несмарагдовими» лісовими 

оселищами, стратегія управління: невтручання та/ або близьке до природи і 

багатофункціональне лісівництво. 

Вплив на вид: + - позитивний , (+) – можливо позитивний, 0 – відсутній. 
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3.3 Система управління / Management vision and Ideal 
objectives for the site 

3.3.1 Стратегічні цілі / Ideal objectives 

Цілі щодо важливих об’єктів (оселища з додатку 1 Рез.4 БК, види з рез.6 БК, 

види з додатків БК, види та оселища з додатків Оселищної Директиви) 

1. Зберігати типи «Смарагдових» природних оселищ G1.11, G1.A1, G1.21, G1.22, 

C1.25, C1.32, C1.33, C2.33, C2.34, D5.2, F9.1. 

2. Застосовувати заходи з відновлення для типів «Смарагдових» оселищ E1.2 

(степи), E1.9 (піщані оселища), E2.2 + E3.4 (свіжі та вологі луки), E6.2 

(солонцюваті луки), E5.4 (високотравні зарості вологих лук та берегів річок). 

Організувати спеціальні заходи по охороні і збереженню залишків степових 

оселищ E1.2 як таких, що стоять на межі зникнення у регіоні. Включити їх до 

природоохоронних територій, обмежити дію шкідливих практик на них 

(випалювання сухої трави, оранка, засмічення, заліснення). 

3. Зберігати оселища і популяції таких видів рослин: сон розкритий, аденофора 

лілієцвіта, сальвінія плаваюча, півники угорські та півники борові, маточник 

болотний. 

4. Застосовувати заходи з відновлення популяцій таких видів рослин (покращити 

їхній стан збереження): сон розкритий, юринея волошковидна. 

5. Зберігати природні оселища усіх важливих видів рослин і тварин, для 

підтримання хорошого стану збереження їх популяцій. 

 

Інші важливі цілі 

1. Зберегти річку Удай у її природному стані: зберігати природні риси річкового 

русла, його водний режим і трофічний статус, а також річкову заплаву у такому 

стані, який є сприятливим для гідробіонтів, водних, болотних і залежних від них 

суходільних типів оселищ, а також для традиційного природокористування у 

місцевих громадах (непромислове рибальство, випас худоби, сінокосіння, 

заготівля очерету, сільський туризм, екотуризм), водоспоживання у регіоні та 

для туристично-рекреаційних цілей НПП. Також це дозволить зберігати такі 

«Смарагдові» оселища, як С1.222, C1.223, C1.224, C1.32, C1.33, C2.33, C2.34, і 

опосередковано – D5.2, E3.4, E5.4, F9.1, G1.11, G1.21 з додатку 1 резолюції 4 БК, 

види рослин з Червоної книги України – Utricularia minor, Salvinia natans, 

Lycopodiella inundata, та супутнє біорізноманіття. 

2. Підтримувати відновлення природним шляхом водного режиму та екосистем 

малих річок, які зазнали осушення в минулому – рр.Перевод та Руда. Для цього 

сприяти відновленню фрагментів лісів на заплавах цих рік, діяльності бобрів для 

підвищення рівня грунтових вод, використовувати евтрофікацію місцевих 

осушених заплав для господарських потреб місцевого населення (для 

повернення продуктивних сінокосів та пасовищ), шукати шляхи покращення 

водності і стану русел цих річок. 

3. Підтримувати різноманітність заплавно-лучних оселищ, захищаючи їх від 

заростання лісом і падіння грунтових вод через осушення. Для цього 
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забезпечувати практики раціонального сінокосіння, випасу худоби, 

викошування очерету, зберігати водність річок, використовуючи соціально-

економічні можливості регіону. Це дозволить зберігати «Смарагдові» оселища 

E2.2, E3.4, E5.4, E6.2 з додатку 1 рез.4 до БК, види рослин дод.1 БК - Adenophora 

lilifolia, з ЧКУ – Anacamptis palustris, Carex secalina, Dactylorhiza incarnata, 

Dactylorhiza majalis, Epipactis palustris, Gladiolus tenuis, Iris sibirica. 

4. Обмежувати поширення шкідливих для збереження природних оселищ практик, 

зокрема: штучне заліснення чистими сосновими плантаціями або плантаціями з 

чужинних порід у невластивих місцях (охорона оселищ E1.9, E1.2); 

випалювання очерету та сухої трави, що загрожує евтрофікацією та зникненням 

вразливого біорізноманіття (охорона оселищ F9.1, G1.11, E5.4, D5.2); самовільне 

вирубування крупних дерев в оселищах G1.21, G1.22, G1.7, G1.A16A. Ці заходи 

також сприяють збереженню рослин з дод.1 БК – Jurinea cyanoides (зникаючий у 

регіоні), Iris hungarica, з ЧКУ - Adonis vernalis, Astragalus dasyanthus, 

Bulbocodium versicolor, Crocus reticulatus, Pulsatilla pratensis subsp.nigricans, 

Stipa capillata, S.pennata, S.borysthenica. 

5. Підтримувати фрагменти лісових оселищ G1.A16A шляхом ініціативи у регіоні 

по лісовідновленню з використанням корінної місцевої породи – дуба 

звичайного, а також охорони та обліку старих крупномірних дерев, які ще 

залишилися. 

6. Зберігати наявну різноманітність лісових оселищ та категорій лісів у регіоні як 

ключових факторів контролю змін клімату та підтримання водного режиму 

річок. Поширювати у регіоні практики наближеного до природи і 

багатофункціонального лісівництва, у роботі з лісовими оселищами та лісовим 

біорізноманіттям залучати до співпраці ДП лісового господарства. 

7. На території мають підтримуватися стійкий туризм та відпочинок, щодо лук і 

степів – невиснажливий випас та сінокосіння, щодо водно-болотних угідь – 

збереження водності річок та геохімічного режиму на заплавах, періодичне 

зимове викошування очеретяних боліт; щодо лісів – збереження природних 

процесів та екосистемних функцій, наближене до природи лісівництво. 

3.3.2 Соціально-економічні умови/ Socioeconomic criteria  

84% території СмО розташовано в межах національного природного парку 

(додатки 1, 4). З цих земель 40% території, або 4836 га – повністю передані до 

національного парку, це означає, що на них парк може повноправно здійснювати 

цільову діяльність, без погодження з іншими землекористувачами. 

1298 га (11% площі Смарагдового об’єкта - додаток 1 – рис.2, додаток 4 – рис.1) є 

заповідною зоною НПП, режим якої регулюється статтею 21 Закону України «Про 

природно-заповідний фонд України»: забороняється будь-яка господарська та інша 

діяльність, що порушує природний розвиток процесів та явищ, зокрема, будівництво 

споруд/ шляхів, влаштування місць відпочинку і туризм, проїзд і прохід сторонніх осіб, 

прогін свійських тварин, випасання худоби, сінокосіння механізованими засобами, 

порушення грунтового покриву та гідрологічного і гідрохімічного режимів, усі види 

лісокористування, мисливство, рибальство, заготівля рослинних ресурсів. Проте, якщо 

це передбачено у проекті організації території, допускається виконання 

відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, 

для відновлення гідрологічного режиму тощо. 
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60% території Смарагдового об’єкту має в якості землекористувачів місцеві 

громади, сільськогосподарські підприємства та підприємство лісового господарства 

(додаток 4, а також розділ 2.11). 

Практики сільського господарства 

У регіоні поширені такі нераціональні практики:  

1) переведення природних кормових угідь, частини курганів та схилових земель 

у ріллю, що суперечить нормативам оптимального співвідношення земельних 

угідь (Закон України «Про охорону земель») та шкодить вразливим трав’яним 

оселищам;  

2) знищення лісосмуг та інших насаджень захисного призначення, які впливають 

на захист, збереження та міграцію біорізноманіття у природних оселищах;  

3) недотримання буферних смуг між ріллею та природними оселищами. 

Таблиця 23. Територіальні полігони, що зазнають негативного впливу від 

нераціональних практик сільського господарства 

Нераціональні практики Номер територіального полігона на карті 

переведення природних кормових 

угідь, частини курганів та схилових 

земель у ріллю 

10, 16, 17, 485 

недотримання буферних смуг між 

ріллею та природними оселищами 

98, 105, 242, 254, 290, 342, 383, 400, 405, 

810, 815, 711 біля урочища Бурти 

(с.Повстин), 826 на межі з 355 

Знищення насаджень захисного 

призначення, які захищають природні 

комплекси від ріллі 

225, 250, 252, 254, 815, 817 

 

Практики лісового господарства 

1937 га, або 16% території Смарагдового об’єкта, знаходяться у постійному 

землекористуванні у ДП «Пирятинське лісове господарство». Для цих земель діє 10-

річний проект лісокористування. Там, де ці землі ще й співпадають з територією НПП, 

діють певні обмеження щодо лісокористування, наприклад, у зоні регульованої 

рекреації національного парку забороняються рубки лісу головного користування 

(ст.21 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»).  

Потрібна програма спільних дій з місцевим ДП «Пирятинлісгосп», для 

впровадження у дослідних лісах практики наближеного до природи і 

багатофункціонального лісівництва і збільшення привабливості лісів для сталого 

туризму і відпочинку у регіоні. 

Практики господарювання у місцевих громадах 

Чимало сіл занепадають, а їхні жителі є мало забезпеченими. У місцевостях 

навколо таких сіл не можливо організувати стійкий випас і сінокосіння. Потрібна 

особлива роз’яснювальна робота та пошук зацікавлених сторін. Низька соціо-

економічна забезпеченість також є причиною частих пожеж на болотах, через 

спалювання сухої трави і сміття. 

Для збереження водно-болотних угідь потрібна регулярна роз’яснювальна робота 

на тему 1) неможливості подальшого осушення річкових заплав і видобування торфу на 

них; 2) перспектив заготівлі очерету як альтернативного джерела енергії у регіоні. 

Потрібен пошук зацікавлених сторін для періодичного розчищення русла та 
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днопоглиблюючих робіт на ділянках, де такі роботи визнані науково-технічною радою 

національного природного парку обґрунтованими для збереження біорізноманіття і 

сталого туризму та відпочинку. 

Розповсюдженими явищами є нелегальне мисливство, самовільне вирубування 

дерев у лісах, вилучення усієї сухої/ мертвої деревини з лісу. 

Практики управління водоймами і водотоками 

Березоворудське водосховище має статус гідрологічного заказника місцевого 

значення (режим відповідно до ст. 25-26 ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» 

та Положення про гідрологічний заказник).  

Р.Удай та її додаткова система мають добре збережену потужну заплавну 

систему. Високе видове різноманіття риб та інших гідробіонтів свідчить, що той режим 

використання долини Удаю, який діє в даний час, є достатньо ефективним і доцільним, 

і його слід надалі підтримувати. 

Р.Перевод повністю зазнала гідромеліорації,  і в результаті має спрямлене русло 

та систему гідромеліоративних каналів відкритого типу на заплаві. Гідрологічний 

режим річки повністю залежить від попусків зі ставків-об’єктів рибогосподарського 

призначення вище по течії, в с. Білошапки (Прилуцький район). Національний 

природний парк у найближчій перспективі не зможе впливати на це якимось чином. У 

заплаві р.Перевод раніше здійснювалось екстенсивне сільськогосподарське 

використання: випасання та сінокосіння. Є колишні кар’єри з видобування низинного 

торфу, нині затоплені. На даний час територія уздовж річки занедбана та вкрита 

одноманітними за складом рослин і малоцінними у кормовому відношенні 

угрупованнями з домінуванням кропиви та очерету. 

Р. Руда – також зазнала інтенсивної меліорації на заплаві та спрямлення русла. 

Проте, гідрологічний режим р. Руда ближчий до природного. Гідротехнічні споруди не 

діють. На даний час відбувається часткове руйнування бічної штучної обваловки річки 

через активну діяльність бобрів, чисельність популяції яких оцінюється в 30-40 голів. 

Господарське використання заплави зводиться до випасання в районі сіл Сасинівка, 

Давидівка, Грабарівка. Сінокосіння майже не здійснюється. В заплаві річки є залишки 

колишніх кар’єрів з видобування низинного торфу. 
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4. РЕАЛІЗАЦІЯ / IMPLEMENTATION (ZONING, 
OPERATIONAL OBJECTIVES, MANAGEMENT STRATEGIES 

AND ACTIONS 

4.1 Зонування і завдання функціональних зон / 
Zoning and operational objectives  

4.1.1 Критерії виділення зон / Criteria for zoning  

Функціональні зони були виділені на підставі таких відомостей: 

1) Вимоги пріоритетних природних оселищ до заходів природоохоронного 

менеджменту, або так звані «стратегії управління» для оселищ (додаток 7, 

табл.1); 

2) трапляння полігонів зі «смарагдовими» оселищами або іншими цінними 

об’єктами, які потребують особливих заходів збереження, і якість 

«смарагдових» оселищ у даних полігонах (додаток 3). 

3) Діюче функціональне зонування НПП, а також деякі інші соціально-економічні 

умови території (додаток 4 – рис.1). 

 

Крім того, щоб окреслити пріоритетні ділянки, були підготовлені карти з 

«пріоритетними» полігонами (додаток 6, рис.1). «Пріоритетні» полігони – це полігони з 

кращими зразками «Смарагдових» оселищ, а саме: 

а)  «Смарагдові» оселища у полігонах отримали оцінку AA, AB, BA, BB або CB. 

б)  Площа «Смарагдового» оселища у полігоні – не менше 5 га (умовний критерій, 

що був вибраний за рекомендаціями «Guide to determining terrestrial habitat 

quality», 2017). 

Таких полігонів зареєстровано 76, загальною площею 2910 га. 

У них зберігаються репрезентативні зразки наступних «Смарагдових» оселищ:  

1) C1.25 

2) C1.32+ С1.33 

3) C2.33+ С2.34 

4) D5.2 

5) E2.2 

6) E3.4 

7) E5.4 

8) F9.1 

9) G1.11 

10) G1.21 

11) G1.22 

12) G1.7 

13) G1.A1 
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Детально стратегії управління у кожному із 721 територіального полігону 

представлені у додатку 7, табл.2. 

4.1.2 Функціональні зони і їхні цілі/ Management zones and 

operational objectives for particular zones 

1а - Заповідна зона/ Strict protection zone 

Створена відповідно до заповідної зони НПП. Це 1298 га, або 11% площі СмО. 

Режим зони визначається режимом заповідної зони національних природних парків 

(Закон України «Про природно-заповідний фонд», стаття 21 «Структура території та 

вимоги щодо охорони природних комплексів та об'єктів національних природних 

парків» і ст. 16 «Вимоги щодо охорони природних комплексів та об'єктів природних 

заповідників»).  

Цілі: зберігати природні комплекси від антропогенних порушень, зберігати хід 

природних процесів / to protect natural complexes, to keep natural processes that happening. 

Розташування (додаток 7, рис.1): 

1. Схили долини річки Перевод та її заплава між с.Червоне та Сасинівка (206 га),  

2. Лівобережна заплава р.Удай уздовж с.Гурбинці та на північ від с.Усовка 

(673 га),  

3. центральна частина боліт між сс.Харківці та Голобородько (148 га),  

4. Лівобережна частина заплави р.Удай між сс.Високе – Мала Круча та урочищем 

Куквин (272 га).  

Без спеціального дозволу, доступ на територію зони заборонений. 

 

  

Рисунок 5. Прирічкові ліси у заповідній зоні НПП між сс.Червоне та 

Сасинівка. Фото Ю.Шепети, 2014. / Riverine woodlands in strict protection zone of 

NNP. Photo by Y.Shepeta, 2014. 

1б – зона невтручання / Non-intervention zone  

2027 га (додаток 7, рис.1-2). 

Це територія поза заповідною зоною НПП, проте, особливості оселищ на цих 

територіях такі, що потребують невтручання, тобто відсутності господарської 

діяльності, заборони вилучення значної частини ресурсів з природи та збереження ходу 
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природних процесів. Невтручання пропонується для більшості віддалених водних і 

водно-болотних угідь, важко доступних прирічкових лісів і чагарників, лісових боліт, 

молодих порослевих лісів, які краще залишити відновлюватися. Крім того, у складі 

НПП є штучні насадження дерев-інтродуцентів, щодо яких поки що відсутня 

раціональна стратегія управління, тому такі полігони також віднесені до цієї зони. 

 

2 – Зона активних заходів збереження / Active conservation zone  

Близько 1970 га (додаток 7, рис.2). 

Зона включає усі територіальні полігони, в яких зареєстровані «Смарагдові» 

оселища та інші важливі оселища, що потребують спеціальних заходів для збереження 

або відновлення. Тут застосовуються наступні стратегії управління (додаток 6, рис.1): 

1) Підтримуючі заходи у лісах; 

2) Підтримуючі заходи у водоймах; 

3) Активні заходи збереження піщаних оселищ; 

4) Активні заходи збереження степових оселищ; 

5) Невиснажливе використання лук (їхніх «Смарагдових» оселищ). 

Дозволена діяльність: екологічний туризм, відпочинок в таких масштабах та 

формах, які не загрожують збереженню цільових об’єктів (оселища, рослини, тварини, 

гриби) та природних комплексів (ліси, степи, луки, болота, піски, водойми, геологічні 

об’єкти); випас і сінокосіння в межах затверджених лімітів; заготівля побічних лісових 

ресурсів для власних цілей (ягоди, гриби, березовий сік, лікарські рослини), спеціальне 

використання природних ресурсів в межах затверджених лімітів. Також тут 

здійснюються наукові дослідження, екологічна освіта та моніторинг. Для підтримання 

стійкого туризму тут організовуються маршрути для піших походів, екологічні стежки 

для екологічної освіти, встановлюються спеціальні пристосування – малі будівлі, які 

гармонують з  природними ландшафтами, місця відпочинку, оглядові майданчики і 

вежі, туристичні стежки та ін. 

Заборонена діяльність: турбування тварин; розведення вогнищ та скидання сміття 

поза спеціально відведеними для цього місцями; проїзд автотранспортом поза 

грунтовими шляхами чи шляхами з твердим покриттям; зривання квітів, викопування 

рослин; полювання; рибальство у промислових масштабах; сільськогосподарське або 

промислове виробництво; кар’єрні, гірничо-видобувні роботи; також починаючи з 2017 

р. – будь-які санітарні рубки. 

 

3 – Зона сталого природокористування / Zone of sustainable nature 

management 

Близько 2920 га (додаток 7, рис.2). 

Сюди включені територіальні полігони, у яких відсутні «Смарагдові» оселища і 

які розташовані поза заповідною зоною НПП, проте, їхнє природокористування може 

суттєво впливати на збереження «Смарагдових» оселищ та цільових видів 

рослин/тварин. Також у зону включені забудовані землі, шляхи, рілля, рекреаційні 

пункти, об’єкти комунального господарства і кар’єри; для таких земель спеціальні 

заходи не передбачені. 

На цій території дозволяється здійснювати традиційне природокористування, за 

умови дотримання охоронних зобов’язань та природоохоронних вимог. Зокрема, 

дозволяється лісокористування, випас і викошування на луках, поверхневе поліпшення 

лук, зимове викошування очеретяних боліт, відпочинок і туризм на природі без 

перетворення природи; екологічна освіта.  
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Тут можна застосовувати такі стратегії управління оселищами (додаток 7, рис.1): 

1) Управління в очеретяних болотах: зимове викошування в або невтручання; 

2) Невиснажливе використання лук або поверхневе поліпшення природних 

кормових угідь; 

3) Близьке до природи та багатофункціональне лісівництво. 

Також дозволяється туризм і відпочинок у таких масштабах і формах, які не 

загрожують збереженню цільових об’єктів СмО. Забороняється турбування диких 

тварин і проїзд автотранспорту поза існуючими шляхами. 

 

 

Рисунок 6. Регульований відпочинок у національному природному парку: 

рекреаційний пункт «Леляки». Фото О.Голубцова, 2013. / Regulated recreation in 

the national natural park: recreation site "Lelyaky". Photo by O.Golubtsov, 2013. 

За дотриманням режиму функціональних зон на тій території, яка включена 

доНПП «Пирятинський», слідкує служба державної охорони НПП. 



 

107 

4.2 Стратегії управління / Management strategies for 
particular areas 

До кожного типу оселищ підібрані потрібні природоохоронні заходи. Сукупність 

таких природоохоронних заходів, потрібних для хорошого стану збереження 

пріоритетних оселищ називаються тут умовно «стратегією управління», або 

«стратегією природоохоронного менеджменту». 

Лісові та прибережно-чагарникові, водні і болотні оселища мають задовільний 

стан збереження (англ. «conservation status»); заплановані заходи мають підтримувати 

такий стан і не допускати його погіршення. Степові, лучні, піщані оселища мають 

переважно незадовільний стан збереження, тому для них передбачені заходи з 

відновлення і втручання у спонтанний хід природних процесів.  

«Несмарагдові» оселища на території займають 70% площі, для них також 

потрібне стійке управління, яке опосередковано має сприяти збереженню 

«Смарагдових» оселищ та цільових видів. 

4.2.1. Стратегія управління у заповідній зоні / Management 

strategy in strict protection zone 

Додаток 7, рис.1-2, табл.2. 

Природні оселища: водно-болотні угіддя, вкриті переважно очеретяними та 

іншими високотравними евтрофними болотами, заболоченими вільховими лісами та 

лісовими болотами, заболоченими чагарниками, заплавними широколистяними лісами, 

прибережними лісами, водоймами. Режим невтручання для збереження цих типів 

оселищ прийнятний. Однак, сюди входять також і степові (E1.2) та лучні (E2.14, E2.2, 

E5.11) оселища, які потребують втручання для свого збереження. Ці ділянки мають 

бути виключені із заповідної зони НПП. 

Режим: як визначено для заповідної зони національних природних парків (Закон 

України «Про природно-заповідний фонд», стаття 21 «Структура території та вимоги 

щодо охорони природних комплексів та об'єктів національних природних парків» і 

ст. 16 «Вимоги щодо охорони природних комплексів та об'єктів природних 

заповідників») / Prohibited activities: according to the articles 21 and 16 of the Law of 

Ukraine “On the Nature Reserve Fund of Ukraine”; any touristic activity and recreation 

including camps and bonfires, disturbance of animals by actions or sounds, felling and any 

forestry activities, picking up firewood and removal of deadwood, harvesting of plant 

resources, constructing, grazing and haymaking, hunting and fishing, agricultural or other 

production, road laying, road transport, mining. 

Головні загрози: регулярні цілеспрямовані випалювання сухого очерету та 

бракон’єрство. Місцями трапляються самовільно зрубані крупні дерева. Потрібна 

попереджувальна та освітня робота у цих напрямках. Є локалітет з інвазіями рослин 

Solidago canadensis та Aclepias syriaca, які треба видалити або контролювати. 

Заходи: 

1. Заходи, спрямовані на подолання практики випалювання боліт. 

2. Охороняти місця гніздування журавля сірого на болотах. 

3. Охороняти лісові оселища від рубок. 

4. Охороняти від зміни водного та геохімічного режиму на заплаві (штучного 

зниження грунтових вод, видобування торфу). 
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Охорона здійснюється службою державної охорони НПП. 

Управління на окремих ділянках заповідної зони 

1. Схили долини річки Перевод та її заплава між с.Червоне та Сасинівка:  

1) Відновлення водності річки і рівня грунтових вод. У зв’язку з цим, 

підтримуються природнє відновлення лісу на цій території, природне 

заболочування, діяльність бобрів, які можуть позитивно вплинути на 

рівень грунтових вод.  

2) Моніторинг водного режиму р.Перевод, рівня води у річці та рівня 

грунтових вод на місцевості, трофічного статусу окремих ділянок річки. 

3) Для обмеження евтрофікації, потрібно підтримувати існуючу залісненість 

схилів до заплави, а там, де є степові чи інші відкриті схили та яри, між 

ними і прилягаючими фермерськими сільськогосподарськими угіддями 

створювати і розширювати буферні чагарникові та лісові смуги з місцевих 

порід. 

 

2. Заплава р.Удай уздовж с.Гурбинці та на північ від с.Усовка, 

3. Центральна частина боліт між сс.Харківці та Голобородько,  

4. Лівобережна частина заплави р.Удай між сс.Високе – Мала Круча та урочищем 

Куквин: 

Ці території подібні між собою тим, що знаходяться на мало 

трансформованих ділянках русла і заплави р.Удай, вони важко доступні і 

віддалені від населених пунктів та будь-яких шляхів, переважно заболочені. 

Території мають бути пріоритетними щодо збереження біорізноманіття, 

завдяки хорошому трофічному статусу, добре збереженому руслу та 

численним старицям на цій ділянці річки. Хороший стан збереження та якості 

природних оселищ водно-болотних угідь, є оселища з додатку 1 Рез.4 БК 

(C1.222, C1.223, C1.224, C1.32, C1.33, C2.34, D5.2, E3.4, E5.4, G1.11, G1.21) та 

рідкісні рослини з ЧКУ (Pulsatilla pratensis subsp.nigricans, Salvinia natans). Є 

місця гніздування багатьох птахів, зокрема, журавля сірого, луня болотного 

Circus aeruginosus, а також регулярно реєструються інші 5 видів птахів з 

додатку до Рез.6 БК, і додатків до Пташиної Директиви: Ciconia ciconia, 

Chlidonias niger, Lanius collurio, Luscinia svecica, Pernis apivorus. Також 

трапляється видра річкова.  

 

4.2.2. Стратегія невтручання / Non-intervention 

Для полігонів, у яких трапляються типи «Смарагдових» оселищ D5.2, F9.1, і 

«несмарагдові» заболочені ліси (Додаток 7, рис.1, табл.2). 

Особливості управління у полігонах з оселищами D5.2 / Special features of 

management in localities with D5.2 habitats 

1. Контроль за рівнем води у водоймах: 

а) запобігання несанкціонованому забору води; 

б) поступова ліквідація меліоративних каналів у долині р. Руда, що зменшить 

втрати води через випаровування; 

в) реставрація шлюзів на р.Перевод і регулювання з їх допомогою рівня води, під 

час скидань води з водосховищ вище по течії у с.Білошапки (Прилуцький район); 
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в) пропагування серед землевласників використання крапельної системи поливу; 

г) моніторинг за коливанням рівня води. 

2. Контроль за станом трав’яного покриву 

А) проведення періодичного скошування травостою (раз в два роки чи частіше, в 

залежності від умов конкретного локалітету), для контролю за поширенням інвазивних 

видів. 

Б) обмеження надмірного випасання худоби в межах оселища; 

В) інформаційна кампанія щодо недопустимості практики випалювання 

травостою навесні; 

Г) моніторинг за поширенням та механічне видалення особин інвазійних рослин – 

ехіноцитиса шипуватого, тладіанти сумнівної, аморфи кущової / Echinocystis lobata, 

Thladiantha dubia, Amorpha fruticosa. 

 

Особливості управління у полігонах з «несмарагдовими» заболоченими 

лісами і лісовими болотами / Special features of management in localities with “non-

Emerald” waterlogged woodlands and wooded swamps 

603 га, 33 територіальних полігони. Територіальні полігони складені такими 

типами оселищ: G1.4, F9.212, з домішкою D5.11, C3.2 (додаток 7, табл.1). 

Завдання 

1) Зберігати і підтримувати у задовільному стані місця годівлі, гніздування, 

сховищ біорізноманіття тварин водно-болотних угідь. 

2) Зберігати місця, потенційно придатні для гніздування журавля сірого (узлісся 

між очеретяними болотами, з одного боку, та заболоченими лісами або 

чагарниками, з іншого). 

3) Підтримувати річкові заплави у природному стані, а також управляти ними, для 

сприятливого стану річки і її долини. 

Заходи 

Невтручання у природні процеси. Захищати від суцільних рубок, а також від 

вибіркових рубок, які призведуть до значного омолоджування деревостану.  

Захищати від осушування, пониження грунтових вод, видобування торфу. 
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4.2.3.  Управління у «Смарагдових» лісових оселищах: 

невтручання та підтримуючі заходи у лісах / Non-intervention 

and maintenance measures in woodlands 

Додаток 7, рис.1, табл.2. 

ЦІЛІ:  

1) Зберігати існуючі фрагменти лісів, підтримати відновлення їхньої природної 

структури і вразливого біорізноманіття. Невтручання передбачає збереження 

природних процесів росту, розвитку і відмирання деревостану та 

перегнивання деревини. Забезпечувати неперервне існування лісу, дозволені 

рубки – тільки вибіркові, мертва деревина частково або повністю залишається 

у лісі.  

2) Підтримувати багатофункціональність лісів. Багатофункціональність лісу 

означає отримання одночасно різних вигод від його існування: можливості для 

екотуризму, відпочинку місцевого населення, освітньої і науково-дослідної 

діяльності, ресурсів – деревини, хмизу, гілок, листя, трави і плодів для диких 

та свійських тварин, листяної підстилки та листяного перегною, медоносних 

рослин для бджільництва, інших недеревних ресурсів (гриби, ягоди, лікарські 

рослини), регуляції складу повітря, мікроклімату, водообміну, грунтотворення 

і грунтозахисту, сніго- і вітрозатримання, оселища для життя, розмноження і 

міграцій диких тварин і рослин. 

ЗАХОДИ 

Рекомендації до деревостану 

Для відновлення природних процесів і повноцінних екологічних функцій лісів, 

потрібні заходи для підтримання і відновлення такого деревостану, який є 

багатокомпонентним (різні лісові породи), багатоярусним і різновисотним, 

різновіковим та старовіковим. Сприяти відновленню місцевих порід, місцевих 

екотипів (краще адаптовані до місцевих умов і характеризуються достатньою 

генетичною різноманітністю), асектаторних (не домінуючих, мало поширених у 

деревостані) деревних порід, особливо листяних (Thauront & Stallegger , 2008: С.13). 

Зберігати частину дерев з трьох категорій: 1) крупномірні – діаметром 60 см і 

більше для дуба та в’яза, 50 см і більше для інших порід; 2) старі (віком від 100-120 

років); 3) всихаючі, або з дуплами і великими тріщинами у корі, або сухостійні. 

Особливі категорії дерев потрібні для збереження кажанів, безхребетних та грибних 

організмів, пов’язаних виключно з такими категоріями дерев у лісах. Рекомендується 

досягати постійного існування не менше 7-10 екземплярів дерев з 2-3-ї категорій на 

кожному гектарі. У місцях, де не вистачає таких дерев, можна встановлювати штучні 

сховища для кажанів, не менше 25 сховищ на гектар (Thauront & Stallegger, 2008: С.16). 

 

Невтручання у природні процеси та охорона 

Усі ліси на території Смарагдового об’єкту знаходяться у постійному 

користуванні державного підприємства лісового господарства. Тому усі заходи, 

перераховані нижче, правила та ліміти мають бути доведені до відома підприємства 

лісового господарства. 

План будь-яких рубок на території СмО має проходити науково-технічну 

експертизу в НПП. 
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Для виконання лісом функцій, пов’язаних з кругообігом речовин, 

грунтотворенням та грунтозахистом, а також зі збереженням біорізноманіття, частину 

мертвої деревини, а також сухостійні дерева зберігають у лісі. У Смарагдовому 

об’єкті встановлюються ліміти і регуляторні правила на ліквідацію захаращеності, а 

також на збір хмизу і дров з мертвої поваленої деревини (звертаємо увагу на те, що 

Лісовим кодексом та іншими нормативно-правовими документами у галузі лісового 

господарства такий вид спеціального використання лісових ресурсів окремо не 

передбачений, але і до загального використання лісових ресурсів збір поваленої 

деревини не належить, тому порядок її заготівлі нині в Україні має різні тлумачення, 

тобто, не врегульований). Правила та обсяги ліквідації захаращеності на території 

НПП включаються до Проекту організації території. 

Ліміти на вилучення мертвої деревини (повалені дерева, перегниваюча деревина, 

а також опалі гілки) з цих оселищ встановлюються такі, щоб у лісі постійно зберігався 

її залишок обсягом не менш як 30 куб. метрів на один гектар (п.36 «Санітарних 

правил в лісах України», в редакції 2016 р.; ці значення також узгоджуються з 

рекомендаціями фонду WWF і Thauront & Stallegger, 2008: С.14). Інакше кажучи, 

мертву деревину не вилучають взагалі або дозволяють збирати на хмиз/ дрова в межах 

затверджених лімітів. Залишкова мертва деревина має регулярно траплятися по всьому 

лісовому масиву.  

У матеріалах відводу, у лісорубному або лісовому квитку робиться відмітка про 

ту частину сухостійної/ поваленої/ іншої мертвої деревини, яку залишають у лісі з 

природоохоронною та екологічною метою («Санітарні правила в лісах України», в 

редакції 2016 р.). 

Сухостійну деревину не вирубують або вирубують аварійні дерева, для чого 

оформляють спеціальний дозвіл. З цих аварійних дерев вилучають (вивозять за межі 

лісу) не більше двох третин за масою, а на тому ж місці залишають третину, але не 

менше, як 30 куб. метрів на один гектар, якщо до цього у лісі мертва/ гниюча деревина 

повністю прибиралася (відповідно до п.36 «Санітарних правил в лісах України» в 

редакції 2016 р.). Повалену деревину звалюють не в одну купу, а розтягують по лісу, бо 

важливо, щоб мертва деревина регулярно траплялася по всьому лісу. 

 

Для виконання лісом функцій, пов’язаних з регуляцією атмосфери та клімату, а 

також зі збереженням усього біорізноманіття, зберігають осередки старовікових 

деревостанів, а також достатню щільність дерев особливих категорій: 

старовікових, крупномірних, сухостійних і дерев з дуплами. Ліс ефективніше 

засвоює CO2 з атмосфери у старому віці, з перестійним деревостаном. З перестійним 

деревостаном і дуплистими деревами пов’язано багато рідкісних і вразливих видів 

тварин, грибів, рослин.  

Групи старовікових дерев – зберігаються, а щільність старих дерев підтримується 

обліками, контролем та науковими експертизами планів рубок.  

Серед стиглих дерев (4-6 класи віку) частину (принаймні 5%) відбирають для 

подальшого росту, відмічають і надалі захищають від рубок. Так можна досягнути 

щільності старих та великих за діаметром дерев 1-15 шт./га. 

Якщо у лісі є всихаючі старі або великі за діаметром дерева, частину з них 

(принаймні 5%) відбирають для проходження природних процесів старіння/ 

відмирання/ перегнивання, відмічають і надалі зберігають та захищають від рубок і 

вилучення з лісу (вивезення за межі лісу). 

Збереження старих дерев, дерев з дуплами і сухостійних важливе для підтримання 

кажанів. Старі дерева, які є відповідними для кажанів, мають дупла, розломи, тріщини, 
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утворені дереворуйнівними грибами або дятлами, а також порожнини за 

відшаруваннями кори («Кажани і лісове господарство», С.3). Рекомендована щільність 

дерев таких категорій – не менше 7-10 екз. на гектар (Thauront & Stallegger, 2008: С.16). 

Для збереження популяцій кажанів використовують інші рекомендації, викладені у 

буклеті «Кажани і лісове господарство» («Bats and forestry»). 

У Пирятинському Смарагдовому об’єкті відсутні суцільні старовірові 

деревостани (віком понад 100 років). Для підтримання природного старіння лісів, у 

наступні 10 років дії менеджмент плану серед широколистяних порід зберігаються: 

а)  усі старі дерева віком понад 100 років,  

б)  великі за діаметром (крупномірні) дерева: 60 см і більше для дуба та в’яза, 

50 см і більше для інших порід. 

 

Контроль інвазійних рослин у лісах 

Догляд за підліском може застосовуватися для контролю інвазій клена 

ясенелистого (Acer negundo) та черемхи пізньої (Padus serotina). 

Вирубування інвазійних кущів та дерев без інших супутніх методів контролю, 

зокрема, хімічних, цілковито неефективне, тому його застосовують з великою 

обережністю і локально. Окремі екземпляри допускається вирубувати в тінистих 

місцях, де над ними швидко зімкнеться намет деревостану та підліску. Місце зрубу, 

пеньки щільно покривають зрубаними гілками та порубочними рештками, будь-якими 

іншими матеріалами, щоб зменшити доступ світла і силу наступного проростання. 

Вирубування звичайно повторюють 2-3 рази за рік, останній раз прив’язується до 

осіннього сокоруху, коли листки ще зелені (вересень – кінець вересня). 

 

Заходи, які допускаються (дозволяється спеціальне використання природних 

ресурсів в межах затверджених лімітів): 

1. Вибіркова система рубок. На підставі науково-технічної експертизи в НПП, 

якщо це потрібно для цільових видів рослин/ тварин. Крім того, вибіркові рубки 

сприяють зростанню вертикальної, горизонтальної та вікової гетерогенності у 

лісі, від чого, як очікується, має збільшуватися біорізноманіття. Головною 

особливістю вибіркової рубки є те, що площа, на якій вона проводиться, 

залишається постійно покрита лісом із зімкнутістю крон не менше 0,4-0,5. 

Плани рубок проходять науково-технічну експертизу у НПП. 

Допускаються, зокрема, реконструктивні рубки (поза заповідною зоною НПП), не 

частіше 1 разу на 5 років в одному таксаційному виділі (якщо затверджена 

«Інструкція з впорядкування лісового фонду України»?). Для вибіркових 

реконструктивних рубок можуть обиратися похідні деревостани, що зростають у 

багатих лісорослинних умовах, і в яких вирубують менш цінні та загущені кущові і 

деревні породи, щоб збільшити частку і звільнити місце для головних лісотвірних порід 

(Бродович та ін., 2014: С.30-35). 

На території СмО, поза заповідною зоною і зоною регульованої рекреації НПП 

(тобто, господарська зона або за межами НПП), допускаються добровільно-вибіркові 

рубки головного користування слабкої інтенсивності: за один прийом вирубується не 

більш як 10% наявного запасу деревини, повторюваність таких рубок – не частіше 1 

разу на 10 років в одному таксаційному виділі. Унаслідок проведення добровільно-

вибіркових рубок повинна зберігатися або формуватися різновікова складна структура, 

зростати стійкість деревостану, повинні створюватись умови для природного 
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лісовідновлення господарсько цінних порід («Правила рубок головного користування», 

2009). 

2. Вилучення аварійно небезпечних дерев – дерев, які нависають над стежками, 

штучними об’єктами і безпосередньо загрожують людям, спорудам/ будівлям, 

машинам. Також дозволяється видалення дерев, які впали і перегородили 

проходи або рух по воді. 

3. Локальний догляд за підліском. Для підтримання популяцій вразливих рослин/ 

тварин, які потребують світліших умов у лісах, а також для боротьби з інвазіями 

чужинних дерев / кущів може бути дозволений локально догляд за підліском, що 

полягає у вирубуванні або частковому вирубуванні кущів та підросту дерев. 

Локальний догляд полягає в тому, що вирубування проводять або на площах не 

більше 15-20 м завширшки, або вирубують тільки окремі кущі/ дерева. Також 

слід керуватися правилами догляду за підліском із «Санітарних правил в лісах 

України» (п.43-44 в редакції 2016 р.). 

4. Вилучення / контроль росту і плодоношення окремих екземплярів 

інвазійних рослин. 

5. Вилучення частини мертвої та сухостійної деревини із лісу. Відповідно до 

затверджених лімітів, погоджених НПП «Пирятинський», для потреб 

господарської діяльності постійних землекористувачів. 

 

Особливості управління у полігонах з прибережно-лісовими оселищами 

G1.11 / Special features of management in localities with G1.11 habitats 

Особливі заходи для підтримання і відновлення прирічкових лісових оселищ 

G1.11: 

1) Збереження природного гідрологічного режиму річки. Осушення, спрямлення 

русла, днопоглиблюючі роботи, укріплення берегів штучними матеріалами 

(бетон та ін.), торфорозробки, будівництво причалів з бетону не дозволяються у 

цінних зразках оселищ G1.11 (які отримали оцінку AA-BB).  

2) Заходи, які сприяють відновленню русла рр. Перевод та Руда, гідрологічного 

режиму їхніх річкових заплав через підняття рівня грунтових вод, вкл. завдяки 

діяльності бобрів. 

Якщо аварійні / повалені дерева перегороджують річку чи шкодять руху човнів, 

то їх включають у дозвіл на знесення аварійних дерев або у план ліквідації 

захаращеності. Правила ліквідації захаращеності на території національного 

природного парку включаються до Проекту організації території. 

Боротьба з пожежами на заплавах. Щорічне випалювання очеретів сильно 

шкодить лісовим оселищам G1.11 і повністю знищує молоді верби та вільхи. Потрібні 

еколого-освітні та інші заходи з подолання негативної практики випалювання очеретів 

серед місцевого населення. 

Для захисту лісів від перекидання низової пожежі у випадку, коли горить суха 

трава або підстилка, застосовують мінералізовані смуги. При цьому дотримуються 

рекомендацій, викладених у «Правилах пожежної безпеки в лісах України» (Наказ 

Держкомлісгоспу України 27.12.2004  N 278). 

Зони і місця відпочинку облаштовують та утримують відповідно до вимог пункту 

3.3 вище згаданих «Правил пожежної безпеки в лісах України». 

Контроль інвазійних рослин у лісах. Оскільки в цих лісах хороша освітленість і 

слабка конкурентна здатність корінних порід, то заходи механічного контролю інвазій 

клена ясенелистого мало ефективні. Контроль його інвазій у цих оселищах 
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обмежується пошуками і видаленням жіночих екземплярів. Місце зрубу/ пеньки щільно 

покривають зрубаними гілками та порубочними рештками, будь-якими іншими 

матеріалами, щоб зменшити доступ світла. Усі плоди потрібно спалити. Протягом 

наступних 3 років повторно знищувати поросль з пеньків та укривати від світла. 

У цих типах оселищ має здійснюватися моніторинг за  рясністю ехіноцистиса 

шипуватого (Echinocystis lobata). На обмежених площах його рослини можна легко 

видалити механічним способом, тоді як, в умовах масштабної інвазії заходи контролю 

не можливі.  

Рекомендувати заборону культивування на території НПП та поряд з ним таких 

чужинних рослин з високою інвазійною здатністю, як тладіанта сумнівна (Thladiantha 

dubia; родом з Далекого Сходу) та айстри вербової (Aster × salignus Willd., = 
Symphyotrichum × salignum (Willd.) G. L. Nesom; гібридогенний вид, що виник з 

північноамериканських батьківських видів). Має здійснюватися моніторинг за цими 

видами, часті обстеження сприятливих для них екотопів та знищення нових локальних 

популяцій. 

 

Особливості управління у полігонах з лісовими оселищами G1.A1, G1.21, 

G1.22, G1.7 / Special features of management in localities with G1.A1, G1.21, G1.22, 

G1.7 habitats 

Заходи з відновлення. Для збільшення частоти фрагментів широколистяних лісів і 

підвищення їх зв’язності, підтримання корінних порід, зокрема, дуба звичайного у 

формуванні деревостану, застосовується план заходів по відновленню корінних 

дубових деревостанів, затверджений у національному природному парку. 

Непрямі заходи. Потрібно сприяти збереженню або відновленню гідрологічного 

режиму як у самих лісових оселищах, так і навколо них. Типи оселищ G1.21, G1.22, а 

також певною мірою G1.A1 залежать від рівня грунтових вод, і штучне осушення 

заплав та боліт викликає у цих лісових оселищах негативні зміни та незворотні 

перетворення. 

Тому для цих лісів будуть сприятливими заходи по відновленню русла 

рр. Перевод та Руда, підняттю рівня грунтових вод, включно завдяки діяльності бобрів, 

та відновленню гідрологічного режиму річкових заплав. 
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4.2.4. Управління у «несмарагдових» лісах: близьке до 

природи і багатофункціональне лісівництво або невтручання/ 

close-to-nature forestry or non-intervention 

У цій зоні розташовані полігони з перетвореними хвойно- і мішано-лісовими 

лісовими оселищами та молодими лісовими плантаціями (G3.4211, G3.4F, G3.F12, G4.4, 

G4.F, G5.6, G5.7 - додаток 7, рис.1, табл.2).  

Завдання: 1) доводити до відома місцевого державного підприємства лісового 

господарства рекомендації до ведення лісового господарства на території Смарагдового 

об’єкта, але поза межами національного природного парку за принципами близького до 

природи і багатофункціонального лісівництва; 2) організувати співпрацю на дослідних 

ділянках місцевого державного підприємства лісового господарства по запровадженню 

близького до природи і багатофункціонального лісівництва. 

Застосовуються керівні принципи, викладені у посібнику «Наближене до 

природи та багатофункціональне ведення лісового господарства в карпатському регіоні 

України та Словаччини» (2014, розділи 5.4, 6-7). 

Головні рекомендації: 

Відновлення такого деревостану, який є багатокомпонентним, багатоярусним, 

різновисотним та різновіковим. 

Безперервне існування лісу; застосовуються вибіркові рубки. 

Частину сухостійної та мертвої деревини зберігають у лісі, про що роблять 

спеціальні відмітки у матеріалах відводу, у лісорубному або лісовому квитку. На 

ліквідацію захаращеності, а також на збір хмизу і дров встановлюються регуляторні 

правила та ліміти. 

Не використовуються чужинні породи (дерева – робінія звичайна, клен 

ясенелистий, дуб північний, тощо; кущі – черемха пізня та ін.) у лісовідновленні або у 

лісомеліоративних заходах. Для лісовідновлення або лісомеліорації потрібно 

підготувати наукове обґрунтування по місцевих рекомендованих деревних і кущових 

породах. 

У вирішенні проблеми всихання соснових насаджень, використовувати наукове 

обґрунтування «Висновок щодо осередків всихання у сосновому насадженні у 

с.Харківці» (включене до матеріалів НПП «Пирятинський» за 2017 рік). 
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4.2.5. Управління у водоймах і водотоках: невтручання або 

підтримуючі заходи у водних об’єктах / Non-intervention or 

maintenance measures in surface waters 

На території існує 5 типів водних екосистем, управління якими має відрізнятися:  

1) р.Удай,  

2) додаткова система Удаю,  

3) р. Перевод,  

4) р.Руда,  

5) Березоворудське водоосховище. 

Завдання:  

1) Підтримувати існуючий трофічний та загальний геохімічний статус у річці Удай 

та пов’язаних з нею водоймах / Restore or maintain the appropriate nutrient status. 

2) Відновлювати загальний геохімічний статус річок, які зазнали гідромеліорації – 

р.Перевод та Руда. 

3) Відновлювати і підтримувати рівень води та швидкість промивання у водних 

об’єктах / Restore or maintain water levels and flushing rates. 

Загальні заходи управління 

Створення і підтримання прибережних захисних смуг, відповідно до чинного 

законодавства (Водний кодекс України тощо).  

Періодичне викошування або вилучення іншим чином водно-болотної 

рослинності по периферії водойм зі стоячою або мало проточною водою. Проводиться 

один раз у 3-4 роки, в осінньо-зимовий час, щоб стримувати заростання водойми і 

скорочення відкритої водної поверхні. 

Максимально зберігати природну заболоченість берегів і природну болотну 

рослинність на них, щоб підтримувати водний режим водойми та запобігати появі 

інвазій чужинних рослин (більшість з яких дуже люблять річкові екокоридори і вологі 

береги). У зв’язку з цим, проходи до води і місця відпочинку біля води організовувати в 

обмежених місцях,  спеціально і постійно для цього відведених. 

Періодичне розчищення русла та днопоглиблюючі роботи на обмежених 

ділянках, де такі роботи визнані науково-технічною радою національного природного 

парку обґрунтованими для збереження біорізноманіття і сталого туризму та 

відпочинку. Не частіше одного разу на 5 років; після виконання робіт обов’язково 

організовується 5-річний моніторинг наслідків. Зокрема, такі роботи можуть бути 

рекомендовані для: підтримання зв’язку між річкою і її відгалуженнями і старицями; 

підтримання місць, придатних для водних і навколо водних тварин. Мають бути 

визначені строки таких робіт, допустимі з природоохоронних міркувань. Пісок, 

отриманий після днопоглиблювальних робіт, використовувати на облаштування 

місцевих пляжів та організації відпочинку. 

 

Особливі заходи управління на річці Удай та її додатковій системі 

Високе видове різноманіття риб та інших гідробіонтів свідчить, що існуючий 

режим охорони та використання долини Удаю є достатньо ефективним і доцільним. 

Його слід зберегти. Окремі рекомендовані заходи:  
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1. Затвердити проекти прибережних захисних смуг шириною 50 м в р-ні сіл 

Антонівка, Леляки, Повстинь, де має місце надмірне заорювання 

сільськогосподарськими суб’єктами. 

2. Забезпечити дотримання прибережних захисних смуг шириною 50 м в 

м.Пирятин. 

3. Не допускати відновлення загат. 

4. Забезпечити контроль за браконьєрством на рівні не нижчому, ніж на даний 

час. 

5. Обмежити максимальну дозволену потужність двигунів моторних човнів 10 

к.с. 

6. Забезпечити дотримання часових рамок заборони на рибальство, відповідно 

до Правил рибальства в Україні та відповідних наказів Держкомрибгоспу/ Державного 

Агентства рибного господарства України. 

7. За погодженнями з місцевими громадами та Держкомрибгоспом, дозволити 

підльодний лов в’юна підситками як частину місцевої культурної спадщини. Для цього 

виділити окремі ділянки річки, де є найвищий ризик виникнення зимових придух риби.  

8. Здійснювати заходи з профілактики зимових придух риби. В період льодоставу, 

за наявності снігового покриву понад 10 см, у час відлиг, залучаючи рибалок, які мають 

дозвіл на лов в’юна, на критичних ділянках вирубувати систему ополонок зі 

встановленням очеретяних заглушок для аерації води; встановлювати штучні аератори. 

 

Особливі заходи управління Березоворудським водосховищем 

Управління Березоворудським водосховищем має здійснюватися згідно з 

Положенням про гідрологічний заказник місцевого значення «Березоворудський» 

(Положення розроблене науковими співробітниками НПП «Пирятинський» у 2012р.). 

На території Заказника забороняється: 

- будь-яка господарська та інша діяльність, яка суперечить цілям і завданням, 

передбаченим природоохоронним законодавством, цим Положенням, а також 

така, що не погоджена з Державним управлінням екології та природних ресурсів 

в Полтавській області; 

- пониження об’єму води у водосховищі нижче за 2 млн. куб.м; 

- будівництво будь-яких стаціонарних та тимчасових споруд, не пов'язане з 

організацією сталого використання екосистем Заказника; 

- пошуково-розвідувальні та інші роботи, які можуть призвести до змін 

гідрологічного режиму і що проводяться без відповідних наукових 

обґрунтувань, затверджених відповідно до вимог чинного природоохоронного 

законодавства; 

- підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин та порушення 

ґрунтового покриву; 

- діяльність, що негативно впливає на гідрохімічний режим водойм (скид у 

водойму неочищених стічних вод підприємств, скид комунальних стічних вод, а 

також тріски, тирси та інших відходів виробництва, шкідливих для гідробіонтів, 

миття у водоймах тари з-під отрутохімікатів, автотранспортних засобів, а також 

прання з застосуванням хімічних миючих засобів та інше); 

- знищення та зміна рослинного покриву, в т.ч. випалювання сухої рослинності 

(включаючи очерети), вирубування дерев, проведення оранки на ділянках 

Заказника; 
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- зберігання та використання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів; 

- спеціальне використання природних ресурсів без затверджених у відповідності 

до встановленого порядку лімітів на їх використання; 

- засмічення за забруднення території Заказника та його водних об'єктів; 

- збирання занесених до Червоної книги України та міжнародних охоронних 

списків видів рослин, їх частин, квітів та плодів; 

- сінокосіння та випасання худоби (до червня місяця); 

- турбування, знищення та відлов усіх видів тварин, що мешкають у Заказнику, 

пошкодження їхніх гнізд та інших жител, збирання яєць та пуху; 

- всі види діяльності, що можуть призвести до погіршення кормової бази тварин 

Заказника та умов їх існування; 

- влаштування місць для стоянки автотранспорту; 

- проїзд на територію Заказника за межами існуючих доріг, а також пересування 

механічних плавзасобів на водних об'єктах заказника, за винятком транспортних 

засобів державних природоохоронних органів під час виконання ними 

службових обов'язків (органи Мінекоресурсів, державні органи рибоохорони, 

служба державної охорони національного природного парку «Пирятинський», 

землекористувачі); 

- перебування на території Заказника зі знаряддями лову об'єктів тваринного 

світу, забороненими до використання; 

- збирання дикорослих трав'янистих рослин та добування тварин з порушенням 

відповідних порядків; 

- самовільне використання земельних ділянок; 

- знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків та 

інформаційних щитів. 

На території Заказника забороняється діяльність, що суперечить цільовому 

призначенню і загрожує збереженню цінних природних комплексів, а також порушує 

режим охорони території. 

На території Заказника дозволяється: 

- господарська, науково-дослідна та інша діяльність, що не суперечить завданням 

Заказника і проводиться з дотриманням загальних вимог щодо охорони 

навколишнього природного середовища; 

- сінокосіння та регламентоване випасання худоби з 1червня на визначених 

ділянках та відповідно до затверджених лімітів; 

- ремонтні роботи гідротехнічних споруд, пов’язані з забезпеченням необхідного 

рівневого режиму водосховища;  

- регулювання рівня води у водосховищі в межах від нормального підпірного 

рівня до об’єму запасів не нижче за 2 млн. куб.м. 

- Забезпечення режиму охорони території здійснюється землекористувачем 

земельних ділянок у межах Заказника, службою державної охорони 

національного природного парку «Пирятинський» або органами місцевого 

самоврядування.  

Земельні ділянки у межах Заказника надаються землекористувачу з оформленням 

охоронного зобов'язання щодо дотримання режиму охорони території. 

Землекористувач тих земельних ділянок, які входять до Заказника, спільно з 

департаментом екології та природних ресурсів в Полтавській області оформляє 

охоронні зобов'язання щодо дотримання режиму охорони і збереження території 
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Заказника. У разі зміни суб’єкта землеволодіння/ землекористування охоронні 

зобов'язання на ці земельні ділянки  переоформляються.  

Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та 

інших планів, проектів, схем з розвитку, будівництва, землевпорядкування тощо. 

Державний контроль за дотриманням режиму Заказника і використання 

природних ресурсів підприємствами, установами та організаціями незалежно від 

відомчої підпорядкованості, форм власності та господарювання, а  також громадянами 

на території Заказника, здійснюється територіальним органом виконавчої влади у галузі 

охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області, а також 

іншими спеціально уповноваженими державними органами. 

Громадський контроль за дотриманням режиму території Заказника здійснюється 

громадськими інспекторами з охорони довкілля, які проводять свою діяльність 

відповідно до положення про громадський контроль у галузі охорони довкілля. 

 

Особливі заходи управління на річці Перевод 

1. Відновити гідротехнічні споруди (має здійснюватися за погодженням з 

Полтававодгоспом). 

2. Відновити лучні екосистеми в заплаві Переводу, шляхом передачі їх для 

спеціального використання в оренду зацікавленим фермерам; 

3. Налагодити оперативний контроль за гідрологічним режимом, шляхом 

оперативної передачі даних гідропоста в с. Сасинівка до адміністрації НПП (укласти 

відповідну угоду з Держкомгідрометом). 

 

Особливі заходи управління на річці Руда 

Рекомендується пасивне управління екосистемами р.Руда, коли підтримуються 

спонтанні процеси, які проходять у природно-територіальних комплексах і повертають 

їх до дикого, природного стану, повертаючи при цьому екологічні процеси та функції. 

Рекомендованими є заходи зі сприяння життєдіяльності популяції бобрів. Останні 

забезпечать поступове відновлення русла і заплави річки природним шляхом. 

 

Рекомендації по Грабарівському водосховищу: рекомендувати скасувати 

статус водосховища. 
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4.2.6. Активні заходи зі збереження степів/ Conservation 

management in steppe grasslands 

Для тих полігонів, де трапляються степові оселища E1.2 - додаток 7, рис.1, табл.2. 

Завдання: 1) Зберігати і відновлювати зникаючі степові оселища та їхнє 

біорізноманіття / To conserve and restore endangered steppe grasslands and their 

biodiversity. 

Заходи 

Невиснажливий випас / Extensive grazing. Застосовується для стримування 

заростання і підтримання умов, сприятливих для степу. 

- Застосовують ВРХ або овець, можна і віслюків (Calaciura & Spinelli, 2008: С.16). 

ВРХ більше рекомендована для вологих варіантів степів (лучні степи у пологих 

балках), вівці – для малопродуктивних, сухих варіантів степів і степів на схилах. 

Нормативне пасовищне навантаження:ВРХ 0,3-0,6 умовних голів/га (ум.голова = 

1 корова з телям загальною масою 500 кг); вівці – 2 ум.голови/га (умовна голова 

– 1 вівця масою 60 кг) (Calaciura & Spinelli, 2008: С.21). Оскільки для сухих 

варіантів степів більш сприятливим є незначна кількість азоту у грунті, то 

випасання овець, які після себе залишають менше гною, ніж ВРХ, у таких степах 

більш рекомендоване (Benthien et al., 2018). 

- ВРХ рівномірно розподіляють на території полігонів. Рекомендується мати 

пастуха, перевагами при цьому є більш рівномірне випасання завдяки 

повільному перегону. Овець випасають короткий період, з великими періодами 

для відпочинку травостою – не менше 8 тижнів (Calaciura & Spinelli, 2008). 

- Особливу увагу приділяють вибору місць прогону худоби. 

Сінокосіння / haymaking 

Сінокосіння застосовують як нерівноцінну заміну випасу. Через повільну 

швидкість приросту у степах, у сухіших варіантах степів сінокосіння – одноразове за 

сезон, 1 раз на два роки. На вологіших лучних степах (тип оселищ E1.23, лучно-степові 

балки) сінокосіння проводять щороку. 

Степовий масив не викошують увесь одразу, а залишають 10% травостою, який 

скошують пізніше, через кілька тижнів (Calaciura & Spinelli, 2008: С.21). 

Строки викошування:  

- на місцях з ковилою волосистою: у червні суцільно чи смугами, або у серпні 

смугами; 

- На місцях скупчення популяцій рідкісних/ вразливих видів рослин/ тварин: 

сінокосіння з країв або смугами, після їх обнасінення – звичайно не раніше 

липня; 

- на місцях експансії рудеральних/ інвазійних рослин: рекомендоване раннє 

викошування, до початку їх цвітіння. 

Викошену траву збирають і видаляють з території степу. 

Траву, викошену у пізньолітній період (друга половина липня – серпень), усю або 

частково треба використовувати для відновлення степу на інших ділянках. Її одразу 

збирають на полотно, щоб не осипалося насіння, і ще сирою розтрушують по поверхні 

на інших ділянках та утрамбовують. 

Боротьба з випалюванням сухої трави 
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Потрібна попереджувальна і просвітницька робота у періоди випалювання: у 

першу чергу у квітень-травень, також жовтень-листопад. 

Встановити інформаційні щити. До інформації включити також нагадування про 

заборону зривання ранньовесняних квітів та заготівлі лікарської рослини Adonis 

vernalis. 

Оскільки навесні підпалюють суху траву, яка залишилася з минулого сезону, то 

одним зі способів профілактики випалювання може бути сінокосіння в кінці серпня – у 

вересні. 

Контроль інвазійних рослин / Removal of invasive plants 

Видалити осередки аморфи кущової (Amorpha fruticosa), золотушника 

канадського (Solidago сanadensis). Надалі контролювати їх ріст щорічним локальним 

викошуванням 2-3 рази/рік, не допускати цвітіння. Також видалити локальні осередки 

маслинки вузьколистої (Elaeagnus angustifolia) площею у кілька квадратних метрів, які 

ще можна контролювати механічним способом. 

Контролювати появу таких інвазійних рослин, як грінделія розчепірена (Grindelia 

squarrosa), волошка розлога (Centaurea diffusa) у степах та вчасно видаляти їхні молоді 

популяції, викошуванням 2-3 рази/рік, не допускаючи цвітіння. 

Захист від ерозії грунтів 

Через випалювання трави, руйнування водороздільних лісосмуг, близькість 

сільськогосподарських угідь степові ділянки на схилах руйнуються ще і в результаті 

ерозії грунту та схилів. 

Потрібні заходи по сповільненню і контролю темпів ерозії: розширення 

водорегулюючих лісосмуг, вали і траншеї для водовідведення, загати з природних 

матеріалів упоперек дна молодих ярів та їхнє штучне задерновування. Захисту від 

ерозії сприяє боротьба з випалюванням трави і вирубуванням лісосмуг. 

Сіно, отримане в результаті пізньолітнього викошування степу, містить насіння 

трав, тому його розкидають і утрамбовують у зонах, підготовлених для задерновування. 

Захист від заліснення 

Потрібна співпраця з лісовим господарством для скорочення практики заліснення 

степових схилів, як місцевими, так і інтродукованими породами. Заліснення степових 

оселищ не дозволяється, окрім виключних випадків масштабної ерозії схилів.  

Буферна зона для захисту від впливу сільськогосподарських угідь 

Через руйнування системи впорядкування і відновлення захисних лісонасаджень, 

степи сильно страждають від впливу прилеглих с/г угідь (змиви речовин, евтрофікація, 

близька оранка, ерозія грунту). 

Потрібна співпраця з фермерами для збереження і відновлення лісосмуг. 

Буферна зона допоможе відокремити степові ділянки від с/г угідь. Розміри 

буферної зони: від краю орного поля до бровки схилу або до початку степових 

схилових земель – не менше 25 м; від краю орного поля до підніжжя степового кургану 

– не менше 25 метрів. Буферну зону не можна орати, і вона має бути постійно вкрита 

багаторічними насадженнями або багаторічними травами. 

Захисні насадження: лісосмуги, які проектуються за типом прияружних/ 

прибалкових або протиерозійних; рекомендована ширина – 12-20 метрів. 

Використовують місцеві чагарники та невисокі дерева. Відступають 5 метрів від 

бровки схилу або краю степу, далі висаджують кущі та дерева. 

Залуження багаторічними кормовими, відносно посухостійкими травами можна 

поєднати з висаджуванням кущів (шипшина, глід, жостір проносний, терен, ліщина, 



 

122 

клен татарський / Rosa sp., Crataegus sp., Rhamnus cathartica, Prunus spinosa, Corylus 

avellana, Acer tataricum). 

Охорона від інших негативних впливів 

На лучно-степових схилах та у балках трапляється несанкціоноване скидання 

сміття та відходів. Організувати моніторинг і контроль за стихійними сміттєзвалищами, 

вчасно їх ліквідовувати. 
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4.2.7. Активні заходи збереження піщаних оселищ / 

Conservation management in sand dunes 

Для полігонів, де трапляються піщані оселища E1.9 – додаток 7, рис.1, табл.2. 

Завдання: 

1) зберегти у задовільному стані фрагменти оселищ E1.9.  

2) Забезпечити повернення у ці оселища популяцій вразливого виду рослин Jurinea 

cyanoides. 

3) Підтримувати популяції вразливого виду комах – бджоли-тесляра (Xylocopa 

violacea), яка в умовах Пирятинського НПП пов’язана з освітленими піщаними 

оселищами. 

4) Підтримувати оселища, сприятливі для черепахи болотної (Emys orbicularis), яка 

в умовах Пирятинського НПП робить кладки у піску у смузі 100 м від води. 

Заходи 

У двох полігонах, загальною площею 7,8 га, де оселища отримали оцінку BC-CC, 

підтримують відновлення природного складу трав’яних угруповань на пісках і 

супісках, захищають від порушень, за рештою полігонів – здійснюють довготривалі 

спостереження.Захист від порушень: відгороджування від місць постійного відпочинку, 

заборона проїзду, видобування піску, випалювання трави. 

Захист від штучного і спонтанного заліснення. Вирубування самосіву сосни, 

груші, маточних особин клена ясенелистого. 

Слабкий випас – не більше 1 умов.голови ВРХ на постійній основі на полігоні 

площею 6 га. Випас можна замінити сінокосінням раз на 2-3 роки.  

За допомогою викошування контролювати інвазії рослин з роду Золотушник 

(Solidago) та виду рослин злинка канадська (Conyza canadensis). 

Винесення доріг для автотранспорту за межі полігонів. 

Заборона видобування піску. 

Обмеження інтенсивної рекреації. Зони та постійні місця відпочинку виносять за 

межі оселищ, що належать до типу E1.9, а також за межі трапляння популяцій рослини 

Jurinea cyanoides, кладок черепахи болотної (Emys orbicularis) та осередків трапляння 

бджоли-тесляра (Xylocopa violacea). 

Підтримання природних популяцій рослин-псамофітів, особливо таких вразливих 

видів, як ковила дніпровська (Stipa borysthenica) та юринея волошковидна (Jurinea 

cyanoides). 

Збереження  популяцій бджоли-тесляра (Xylocopa violacea) та інших комах, 

пов’язаних з пісками. Сприятливими для цього є такі заходи: помірний випас; 

стримування від заліснення і заростання високими травами/ чагарниками; 

відгороджування від сільськогосподарських угідь, на яких застосовують пестициди, 

буферними смугами. 

Для збереження популяції черепахи болотної (Emys orbicularis) рекомендується 

регулювати чисельність лисиць, оскільки вони часто грабують кладки черепах. Для 

цього керуються поняттям про регулювання чисельності диких тварин, статтею 17 та 

іншими відповідними положеннями у Законі України «Про мисливське господарство та 

полювання».  
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4.2.8. Невиснажливе (екстенсивне) використання лук / 

Extensive management of grasslands 

Додаток 7, рис.1, табл.2. 

Для полігонів з трав'янистими оселищами. 727 га, 77 територіальних полігони. 

Тут поширені «Смарагдові» типи оселищ E2.2, E3.4, E5.4, E6.2 та «несмарагдові» - 

E2.1, з домішкою малих лісонасаджень і чагарників. Лучними оселищами E2.2 та E3.4 

кращої якості вкрито 271 га (додаток 3 – рис.8). 

Завдання:  

1) Зберігати усі варіанти заплавних та інших вологих і свіжих лук і їхнє вразливе 

біорізноманіття. Зберігати і великі масиви, і дрібні фрагменти лучних оселищ з 

хорошими показниками екологічної оцінки. 

2) Підтримувати практики сталого природокористування. 

3) Залучати до управління лучними оселищами інші сторони. 

Заходи 

Нормований випас. Для нормування і обґрунтування лімітів спеціального 

використання пасовищ за ВРХ використовуються методичні рекомендації: Абдулоєва, 

Горобчишин В.А., Проценко Ю.В. Безпечне сінокосіння і випасання. Київ: Геопринт, 

2009. – 50 с. При цьому рекомендується дотримання нормативного пасовищного 

навантаження 0,42-0,7 ум.голови ВРХ/ 1 га природних кормових угідь при вільному 

випасі. 

На території лучних полігонів велику рогату худобу розподіляють рівномірно. 

Для цього раз у 3-4 дні худобу переганяють між ділянками/ загонами. Використовують 
пасовищезміни. 

Початок випасу обов’язково переносять на пізніші строки, за наявності оселищ 

вразливих видів тварин (розмноження, гніздування тощо), зокрема, журавля сірого: 

випас у цьому разі починають не раніше серпня або не застосовують взагалі. 

Сінокосіння 

На луках, що належать до «Смарагдових» оселищ (типи оселищ E3.4, E2.2), 

можна застосовувати сінокосіння, але при цьому змінювати фенологічні строки 

викошування по роках і залишати окремі масиви невикошеними для обнасінення усіх 

трав. 

Більш придатними для сінокосіння є луки з переважанням верхових трав 

(лисохвіст, костриця Регеля тощо).  

Косять паралельними смугами або починаючи від центру луки і до її краю, так, 

щоб залишати тваринам коридор для втечі на сусідні угіддя. 

Щоб усі трави могли обнасінюватися і біорізноманіття лук було вищим, 

застосовують один з наступних прийомів: 

1) Цілий рік зберігають невикошеною одну частину луки – до 25% одного 

лучного масиву. З року в рік фрагменти, які лишаються невикошеними, 

змінюють. Наприклад, лучний масив ділять на 4 фрагменти, в перший рік не 

косять перший фрагмент, на 2-й рік – другий і т.д. Строки скошування при 

цьому залишаються традиційними для місцевого населення. 

2) Скошування та випасання переносять на пізніші строки, звичайно не раніше 

кінця червня-початку липня, і щороку строки змінюють (встановлюють 

ротацію строків сінокосіння на 4 роки), так, як це показано у таблиці нижче: 
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Режим використання та 

особливі умови лучної 

ділянки 

Випас/без 

випасу 

I рік II рік III рік 

Сінокосіння, популяція 

пальчатокорінника + 

Без випасу Початок 

липня 

З 15 липня Не косити 

Сінокосіння, далі випас, 

популяція 

пальчатокорінника + 

випас З 15 липня З 15 липня Тільки 

випас, з 15 

липня 

Сінокосіння, популяція 

косариків тонких + 

Без випасу Перша 

декада 

липня 

З другої 

декади 

липня 

Не косити 

Сінокосіння, популяція 

осоки житньої + 

Без випасу Червень 1-2-а декади 

липня 

Не косити 

Сінокосіння, популяція 

аденофори + 

Без випасу Початок 

червня 

Третя декада 

червня 

Не косити 

Сінокосіння, далі випас, 

популяція аденофори + 

випас Кінець 

травня - 

початок 

червня 

Третя декада 

червня або 

пропустити 

Не косити 

Сінокосіння, популяції 

вразливих видів відсутні 

Без випасу З 20 травня -

початок 

червня до 

цвітіння 

злаків 

До 15 липня З 20 травня -

червень 

Сінокосіння, далі випас, 

популяції вразливих 

видів відсутні 

випас З 20 травня -

початок 

червня до 

цвітіння 

злаків 

червень липень 

Сінокосіння, місце 

трапляння журавля 

сірого 

Без випасу Не раніше 

початку 

серпня 

Не раніше 

початку 

серпня 

Не косити 

 

Строки сінокосіння обов’язково переносяться на пізніші, за наявності вразливих 

видів тварин (розмноження, гніздування тощо). 

Луки, на яких є популяції вразливих рослин, кожний третій рік залишають 

відпочивати або застосовують лише випас (іноді тільки пізній випас починаючи з 

липня). 

На луках, де є вразливі рослини (дод.1 БК – Adenophora lilifolia, Ostericum palustre 

(= Angelica palustris, зустрічається регулярно і в значній кількості); ЧКУ - Dactylorhiza 

incarnata, D. majalis, Anacamptis palustris, Gladiolus tenuis, Epipactis palustris, Carex 

secalina), дворазове сінокосіння за сезон не застосовують. На інших луках цього типу 

оселищ дворазове косіння за сезон дозволяється не частіше разу на два роки. 

За три роки безперервного сінокосіння травостій лук звичайно виснажується і 

бідніє за складом флори. Тому кожні 3 роки безперервного сінокосіння змінюють на 2 

роки пасовищного або змішаного використання. 
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Строки викошування можуть змінюватися залежно від зоологічних обґрунтувань. 

Боротьба з інвазійними рослинами 

У луки можуть втручатися інвазійні види рослин: Solidago canadensis, 

Phalacroloma annuum, Xanthium albinum. Викошування і випас звичайно допомагають 

боротися з інвазійними популяціями. У місцях їх появи застосовують щорічне локальне 

викошування не рідше 2-3 разів/рік (при одноразовому викошуванні – збільшується 

кількість гонів у наступному році), не допускаючи цвітіння інвазійних рослин.  

Занедбані луки можуть заростати деревами (Acer negundo, Elaeagnus angustifolia). 

Викорчовування цих дерев без застосування гербіцидів абсолютно не ефективне, і на 

добре освітлених місцях викливає розростання кореневої порослі. У великих дерев 

можна обрізати скелетні гілки у кроні, так, щоб не стимулювати ріст паростків з 

коренів. У кроні обрізають в першу чергу ті гілки, які рясно цвітуть і плодоносять. 

Щодо Acer negundo – шукають жіночі дерева (на них висять минулорічні плоди) і 

спилюють в першу чергу їхні гілки. 

Екотуризм 

До вивчення популяцій рідкісних рослин - орхідей (пальчатокорінники, зозулинці 

та ін.), косариків, аденофори – регулярно залучаються волонтери. 

 Строки спостережень Рекомендовані локалітети 

Пальчатокорінники 

(Dactylorhiza incarnata, 

D.majalis) зозулинець 

болотний (Anacamptis 

palustris) 

Третя декада травня (ранні 

весни) – перша половина 

червня (пізні весни) 

Луки с.Леляки 

на лівому березі Удаю за 

с.Усовка 

за с.Дейманівка – урочище 

Окіп-Кути, луки с.Повстин 

Косарики тонкі 

(Gladiolus tenuis) 

2-3 декада червня за с.Дейманівка – урочище 

Окіп-Кути, луки с.Повстин 

Аденофора (Adenophora 

lilifolia) 

3 декада липня – 1-а декада 

серпня 

полігон 724 - 2 км від 

купальні с.Дейманівки в 

сторону с.Повстин по річці 

Удай, лівий берег 

 

На території облаштовуються і підтримуються рекреаційні пункти, туристичні та 

еколого-освітні маршрути. Для цього обирають місця, вільні від популяцій вразливих 

видів рослин/ тварин або інших важливих для їх збереження оселищ. Також керуються 

вимогами протипожежної безпеки (пункт 3.3 «Правил пожежної безпеки в лісах 

України» (Наказ Держкомлісгоспу України 27.12.2004  N 278). 

 

4.2.9. Традиційне використання лук або поверхневе 

поліпшення природних кормових угідь/ Regular or intensified 

management of grassland 

Для полігонів з «несмарагдовими» лучними оселищами, які є покинутими, 

забур’яненими або заростають (додаток 7, рис.1, табл.2). Традиційне використання їх 

як природних кормових угідь, повернення їх до культурного стану сприяє збільшенню 

потенційних оселищ для лучного біорізноманіття. 

Завдання:  

1) Підтримувати практики сталого природокористування. 
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2) Відновлювати різноманітність лучних оселищ на осушених річкових заплавах 

рр. Перевод та Руда. 

3) Залучати до управління лучними оселищами інші сторони. 

Заходи 

Випас. Для нормування і обґрунтування лімітів спеціального використання 

пасовищ за ВРХ використовуються методичні рекомендації: Абдулоєва, Горобчишин 

В.А., Проценко Ю.В. Безпечне сінокосіння і випасання. Київ: Геопринт, 2009. – 50 с. 

Сінокосіння 

Застосовується щорічне сінокосіння, але з чергуванням строків викошування по 

роках так, щоб різні види трав могли обнасінюватися принаймні раз у три роки. 

Більш придатними для сінокосіння є луки з переважанням верхових трав 

(лисохвіст, костриця Регеля тощо), особливо зарості з кропиви.  

Умови сінокосіння Випас/без 

випасу 

перший рік Другий рік Третій рік 

Сінокосіння, 

популяції вразливих 

видів відсутні 

Без 

випасу 

Травень-початок 

червня до цвітіння 

злаків 

До 15 липня Травень-

червень 

Сінокосіння, далі 

випас, популяції 

вразливих видів 

відсутні 

випас Травень-початок 

червня до цвітіння 

злаків 

червень липень 

 

За три роки безперервного сінокосіння травостій лук звичайно виснажується. 

Тому кожні 3 роки безперервного сінокосіння змінюють на 2-3 роки пасовищного або 

змішаного використання. 

Строки викошування можуть змінюватися залежно від зоологічних обґрунтувань. 

Поверхневе поліпшення природних кормових угідь 

На осушених заплавах рр.Перевод та Руда допускається поверхневе поліпшення 

природних кормових угідь, зарослих нині кропивою, для мобілізації поживних речовин 

з осушених торфових грунтів. Аналіз таких грунтів показує, що вони нейтральні або 

слаболужні за pH, з дуже високим вмістом основ, з високим вмістом загального 

фосфору та сірки, низьким – мінерального азоту і середнім – калію; при цьому вміст 

нерозкладеної органіки все ще залишається високим (див. розділ «Грунти»). 

Мобілізувати розкладання давно осушеної органічної речовини і таким чином 

збільшити вміст мінерального азоту і доступність сполук фосфору можна шляхом 

планування на 10 років використання цих земель в якості природних кормових угідь і 

проведення заходів з їх поверхневого поліпшення.  

Місцеві фермери можуть бути зацікавлені у такому способі використання 

природних кормових угідь. Соціально-економічний ефект від практики сталого 

господарювання на природних кормових угіддях на осушених річкових заплавах 

поєднується зі сприятливими наслідками для біорізноманіття, за умови дотримання 

екологічних і технічних вимог. 

Поверхневе поліпшення природних кормових угідь полягає у здійсненні заходів, 

які не знищують існуючу трав’янисту рослинність, але дозволяють збільшувати 

кормову цінність і продуктивність природного кормового угіддя. Для поліпшених 

кормових угідь відводяться ділянки осушеної заплави, суцільно вкриті на даний час 

типом оселищ E5.11 (зарості нітрофільних трав, зокрема, кропиви).  

Допускаються наступні заходи:  
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1) Окультурення технічного стану природного кормового угіддя – видалення 

механічним способом кущів, купин, повалених дерев, каміння. Хімічні засоби не 

застосовуються. 

2) Поліпшення грунтового режиму і дернини. Застосовується дискування, 

фрезерування і неглибоке переорювання, глибина обробітку грунту у таких 

агрозаходах не перевищує 18 см. Проводяться раз у 3-4 роки. 

Не допускається:  

1) Застосування пестицидів. 

2) Не допускається поліпшення ПКУ у прибережних захисних смугах рр.Перевод 

і Руда –  25 м від урізу води, плюс ще 150 метрів від прибережної захисної 

смуги, щоб уникнути турбування птахів. Також не культивують смуги уздовж 

меліоративних каналів, де вже сформовані кущові зарості або знайдені місця 

мешкання/ розмноження вразливих видів тварин. 

Туризм та відпочинок 

На території облаштовуються і підтримуються рекреаційні пункти, туристичні та 

еколого-освітні маршрути. 
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4.2.10. Заходи в очеретяних болотах: зимове викошування на 

болотах або невтручання / Winter cutting in reedbeds or non-

intervention 

Для полігонів з нелісовими болотами і заболоченими землями, вкритих очеретом 

та рогозом (типи оселищ D5.11, D5.13, C3.2, F9.212). 1381 га, 84 територіальних 

полігони (додаток 7, рис.1, табл.2). 

Завдання: 

1) Зберігати різноманітність місць годівлі, гніздування, сховищ для тварин водно-

болотних угідь і підтримувати водно-болотні угіддя у задовільному стані. 

2) Підтримувати річкові заплави у природному стані, а також управляти ними, для 

сприятливого стану річки і її долини. 

Заходи 

Мозаїчне викошування очерету у лімітах, погоджених НПП. 

Мозаїчне викошування очерету рекомендоване для Смарагдового об’єкту як 

варіант сталого управління річковою заплавою: соціально-економічний ефект від 

практики невиснажливого господарювання поєднується зі сприятливими наслідками 

для біорізноманіття, за умови дотримання екологічних і технічних вимог до 

викошування. 

Мозаїчне викошування очерету можливе тільки у зимовий період, з листопада до 

кінця лютого, а у випадку використання механізованої техніки - тільки по замерзлому 

грунту болота. Формування навесні мозаїки ділянок зі старим і молодим очеретом 

може привабити більшу кількість тварин, збільшити різноманітність оселищ на заплаві, 

кормову базу і місця оселення для тварин, а також рослин. 

Мозаїка передбачає чергування смуг: а) які викошуються, завширшки не більше 

100 метрів; б) смуг, які залишають у цьому році невикошеними, завширшки не менше 

100 метрів. Важливо скошену біомасу зібрати і вивезти за межі водно-болотних угідь 

одразу або принаймні до танення снігу. 

Інші умови викошування очерету, наукове обґрунтування лімітів, технічні 

показники – див. наукове обґрунтування на викошування очерету в НПП 

«Пирятинський» та «Літописи природи НПП «Пирятинський» (2015-2017 рр.). 

Заходи на подолання випалювання боліт 

Дуже потрібна щорічна робота з місцевим населенням та органами місцевого 

самоврядування для подолання практики цілеспрямованого випалювання боліт. Заходи 

передбачають:  

1) щорічну профілактично-освітню роботу по селах і в місті Пирятин у 

пожежонебезпечний період, добре налагоджену комунікацію 

2) швидке реагування на початок пожеж, застосування способів і засобів для 

локалізації пожеж 

3) протипожежні заходи; 

4) моніторинг пожеж, обов’язкове ведення записів про пожежі, що мали місце у 

поточному році, інспекторами з охорони природи та працівниками держохорони 

НПП. 
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4.2.11. Управління для збереження птахів / Management for 

bird conservation 

Найбільш важливими для планування заходів природоохоронного менеджменту є 

ті види, що гніздяться на території, формують скупчення під час міграцій або зимівлі. 

Загальні рекомендації до збереження птахів: 

1) Для всіх великих немисливських видів птахів (хижаки, чаплі) потрібна 

відповідна роз’яснювальна робота серед мисливців, для запобігання 

браконьєрського відстрілу цих видів, особливо в період осінніх міграцій, коли  

відкрито сезон полювання. 

2) Проведення різних заходів з менеджменту оселищ –  викошування трав, або 

очерету,  різні рубки догляду (включаючи боротьбу з інвазійними видами), 

поглиблення русла річок тощо – має відбуватися з урахуванням строків 

гніздування птахів.   

3) Суперечливі ситуації між цілями менеджменту – наприклад, а) зберігати певні 

види лучних рослин, для чого потрібне косіння у травні-червні, та б) зберігати 

лучні види птахів, які в цей період гніздяться, необхідно розглядати в більш 

широкому контексті – який вид (чи група видів) має більший природоохоронний 

пріоритет у масштабах країни або навіть в масштабах біогеографічного регіону. 

Важливо також брати до уваги розміри ділянки, на якій планується здійснювати 

захід, та чисельність видів, які потрібно охороняти.  

Особливі вимоги окремих видів птахів до управління оселищами описані у 

підрозділі 2.10 «Фауна». 

У таблиці 24 надано зведену інформацію щодо впливу на птахів планованих 

заходів менеджменту. Слід зауважити, що оцінки зроблені виходячи з того, що вони 

будуть адаптовані до сезону розмноження птахів. В іншому випадку, частина заходів 

може негативно впливати на птахів. 

Таблиця 24. Потенційний вплив на птахів стратегій управління, 

запланованих для різних функціональних зон / Potential impact of management 

strategies on birds 

N Вид / Species Стратегії управління оселищами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Alcedo atthis + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

2.  Aquila clanga 0 0 0 (+) (+) (+) (+) (+) 0 (+) 

3.  Aquila pomarina 0 + 0 (+) (+) (+) (+) (+) 0 + 

4.  Ardea purpurea + 0 + 0 0 (+) 0 0 (+) 0 

5.  Asio flammeus 0 0 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 0 

6.  Botaurus stellaris + 0 + 0 0 (+) 0 0 (+) 0 

7.  Chlidonias hybrida + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

8.  Chlidonias 

leucopterus 

+ 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

9.  Chlidonias niger + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

10.  Ciconia ciconia + 0 + 0 0 + (+) (+) (+) 0 

11.  Circaetus gallicus 0 (+) 0 (+) (+) (+) (+) (+) 0 (+) 

12.  Circus aeruginosus + 0 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 0 

13.  Circus cyaneus 0 0 0 (+) (+) 0 (+) (+) 0 0 

14.  Circus macrourus 0 0 0 (+) (+) 0 (+) (+) 0 0 
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N Вид / Species Стратегії управління оселищами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15.  Circus pygargus 0 0 0 (+) (+) 0 (+) (+) 0 0 

16.  Columba oenas 0 + 0 0 0 0 0 0 0 + 

17.  Crex crex + 0 + 0 0 (+) (+) 0 0 0 

18.  Dendrocopos 

medius 

0 + 0 0 0 (+) 0 0 0 + 

19.  Dendrocopos 

syriacus 

0 (+) 0 0 0 0 0 0 0 + 

20.  Dryocopus martius 0 + 0 0 0 0 0 0 0 + 

21.  Egretta alba + 0 + 0 0 (+) 0 0 (+) 0 

22.  Emberiza hortulana 0 0 0 (+) (+) 0 0 0 0 0 

23.  Falco columbarius 0 0 0 (+) (+) 0 (+) (+) 0 0 

24.  Falco vespertinus 0 (+) 0 (+) (+) 0 (+) (+) 0 (+) 

25.  Ficedula albicollis 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

26.  Gavia arctica (+) 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

27.  Grus grus + (+) + 0 0 + 0 0 (+) 0 

28.  Haliaeetus albicilla + (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

29.  Hieraaetus 

pennatus 

0 + 0 (+) (+) 0 (+) (+) 0 + 

30.  Himantopus 

himantopus 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31.  Ixobrychus 

minutus 

+ 0 + 0 0 (+) 0 0 (+) 0 

32.  Lanius collurio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33.  Lanius excubitor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34.  Lanius minor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35.  Larus minutus (+) 0 (+) 0 0 0 0 0 0 0 

36.  Lullula arborea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37.  Luscinia svecica (+) 0 (+) 0 0 (+) 0 0 (+) 0 

38.  Milvus migrans 0 + + (+) (+) (+) (+) (+) (+) + 

39.  Nycticorax 

nycticorax 

+ 0 + 0 0 (+) 0 0 0 0 

40.  Pandion haliaetus + (+) + 0 0 0 0 0 0 0 

41.  Pernis apivorus + + 0 (+) (+) (+) (+) (+) 0 + 

42.  Philomachus 

pugnax 

+ 0 + 0 0 (+) (+) 0 0 0 

43.  Picus canus 0 + 0 0 0 0 0 0 0 + 

44.  Porzana parva + 0 + 0 0 (+) (+) 0 (+) 0 

45.  Porzana porzana + 0 + 0 0 (+) (+) 0 (+) 0 

46.  Sterna hirundo + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

47.  Sylvia nisoria 0 0 0 0 0 + 0 0 0 + 

48.  Tringa glareola + 0 + 0 0 (+) (+) 0 0 0 

Примітки: вплив на вид : + - позитивний , (+) – ймовірно позитивний, 0 – 

відсутній. Нумерація стратегій управління (про стратегії див. підрозділ 4.2): 1 – 

заповідна зона, 2 – невтручання або підтримуючі заходи у лісах, 3 – невтручання або 

підтримуючі заходи у водних об’єктах, 4 -  активні заходи зі збереження степів, 5 - 

активні заходи збереження піщаних оселищ, 6 – невтручання, 7 – невиснажливе 

використання лук, 8 – невиснажливе використання лук або поверхневе поліпшення 

природних кормових угідь, 9 – зимове викошування очерету або невтручання на 

болотах, 10 – близьке до природи багатофункціональне лісівництво.  
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4.2.12. Використання для громадських потреб, відпочинок, 

туризм, освіта, наука / Public use, recreation, visitor facilities, 

education/demonstration and research 

Функціональні 

зони 

Доступ для 

відвідувачів 

Умови відвідування 

Заповідна закрита для 

відвідування 

Відвідування тільки для наукових та 

навчальних цілей, з дозволу адміністрації 

НПП 

Зона 

невтручання 

Обмежений доступ Дотримання природоохоронного 

режиму, визначеного для стратегії 

невтручання 

Зона активних 

заходів 

збереження; 

Зона сталого 

природокористу

вання 

вільне відвідування; 

у межах НПП – 

обмежений доступ 

у межах НПП – з дозволу адміністрації 

НПП та з дотриманням 

природоохоронного режиму: 

Забороняється пересування механічними 

транспортними засобами поза 

прокладеними дорогами з твердим 

покриттям чи грунтовими шляхами. 

Заборонені кемпінги, масові пікніки, 

вогнища, скидання сміття поза 

спеціально організованими 

рекреаційними пунктами. 

Забороняється турбувати тварин, 

відловлювати їх, зривати рослини на 

букети, викопувати рослини, будь-яким 

чином пошкоджувати рослини, занесені 

до охоронних списків, пошкоджувати 

живі та всихаючі дерева. 
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4.3. План дій/ Action plan 

Даний план дій складений на 5 років і може бути уточнений/ змінений щороку та 

продовжений на наступні 5 років дії даного менеджмент-плану. Щороку на основі 

цього плану складається річний детальний план заходів і витрат 

Хто здійснює/ Implementing body: НПП Пирятинський, за співпраці із 

постійними землекористувачами та місцевими громадами. На основі цього Плану дій 

складається Річний план заходів і витрат. 

Мета/ Objective: започаткувати систему заходів для цільових об’єктів, що 

зберігаються у Смарагдовому об’єкті: оселищ – лісових, лучних, степових, піщано-

лучних, водних; видів тварин (видра, бобер, кажани, птахи, черепаха болотна, риби з 

додатків БК), видів рослин (сон розкритий, півники борові, півники угорські, юринея 

волошковидна, аденофора лілієлиста та інші важливі). 

Контроль/ Controlling. Контроль здійснює НПП «Пирятинський» та 

Міністерство екології та природних ресурсів України. Незалежний контроль можуть 

здійснювати громадські організації. 

Моніторинг/ Monitoring. Здійснюється за методологією і критеріями, 

викладеними у розділі 5 «Моніторинг». 

Таблиця 25. План дій у Смарагдовому об’єкті на період 2019-2023 рр. 

 

Заходи/ Activities Очікуваний 

результат/ 

Outputs 

Витрати/ 

expenses 

Графік робіт/ 

Time Schedule 

Особливі 

примітки/ notes 

ЛІСИ     

1. Складання Правил 

поводження у лісах 

Смарагдового об’єкту, 

включаючи ліміти на 

ліквідацію захаращеності, 

збір хмизу і дров з мертвої 

поваленої деревини, на 

об’єм мертвої і сухої 

деревини, яка має 

залишатися у лісі з 

природоохоронною та 

екологічною метою. 

Оцінка запасів мертвої і 

сухостійної деревини у 

місцевих лісах. Доведення 

Правил до відома 

лісокористувачів 

Дотримання 

стратегії 

управління у 

«Смарагдових» 

лісах. 

Підтримання 

природного 

кругообігу 

речовин у лісах 

та оселищ 

оселищ для 

диких тварин/ 

рослин/ грибів 

2 експерти х 2 

місяці 

2019-2020  

2. Експертиза нового 10-

річного Проекту 

лісовпорядкування для 

лісів, включених до 

природоохоронної 

Дотримання 

стратегії 

управління у 

«Смарагдових» 

та інших лісах 

2 експерти х 2 

тижні 

2018-2019 Проводиться 

парком за згоди 

та співпраці з 

підприємством 

лісгоспу 
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Заходи/ Activities Очікуваний 

результат/ 

Outputs 

Витрати/ 

expenses 

Графік робіт/ 

Time Schedule 

Особливі 

примітки/ notes 

території. Експертизи 

планів рубок на території 

Смарагдового об’єкту.  

3. Обліки дерев особливих 

категорій (старовікові, 

крупномірні та придатні 

для кажанів у лісах), і 

заходи з їх збереження 

Дотримання 

стратегії 

управління у 

«Смарагдових» 

лісах. Залучення 

волонтерів та 

місцевих 

школярів до 

екологічної 

освіти та 

екологічних 

досліджень  

експедиція, 5 

днів/рік, 1000 

грн/день 

2019-2023  

4. Розробка і впровадження 

плану заходів з 

наближеного до природи 

та багатофункціонального 

лісівництва у 

Смарагдовому об’єкті 

Забезпечення 

безперервного 

існування лісу 

Робота 3 

експертів х 2 

тижні 

2019-2023 Проводиться 

парком за згоди 

та співпраці з 

підприємством 

лісгоспу. На 

двох обраних 

пробних лісових 

площах/ 

таксаційних 

виділах 

5. Обліки гнізд хижих 

птахів у лісах 

Смарагдового об’єкта  

Залучення 

місцевих 

школярів та 

волонтерів до 

екологічної 

освіти та 

екологічних 

досліджень 

Придбання 

портативної 

комп.техніки, 

витрати на 

заходи з 

волонтерами 

щороку  

6. Обліки поселень нірних 

тварин (борсуків та ін.) у 

лісах Смарагдового 

об’єкта 

Залучення 

місцевих 

школярів та 

волонтерів до 

екологічної 

освіти та 

екологічних 

досліджень 

витрати на 

заходи з 

волонтерами 

щороку  

7. Заходи з відновлення 

деревостанів з місцевих 

порід (дуба звичайного та 

ін.) 

Дотримання 

стратегії 

управління у 

«Смарагдових» 

лісах. 

Збільшення 

Витрати на 

обробіток 

грунту, 

садивний 

матеріал та 

догляд за 

2022-2023  
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Заходи/ Activities Очікуваний 

результат/ 

Outputs 

Витрати/ 

expenses 

Графік робіт/ 

Time Schedule 

Особливі 

примітки/ notes 

лісових площ і 

зв’язності 

лісових 

фрагментів між 

собою 

посадками 

8. Експериментальні 

заходи контролю 

інвазійних дерев та кущів 

Дотримання 

стратегії 

управління у 

«Смарагдових» 

лісах. 

Обладнання і 

засоби для 

механічного 

контролю 

щороку НПП, на 

дослідних 

ділянках, за 

співпраці з 

лісгоспом 

9. Інформаційні матеріали 

для землекористувачів, 

місцевих громад і 

відвідувачів: семінари, 

листівки, брошури, 

інформаційні щити 

Робота з 

місцевим 

населенням та 

іншими 

зацікавленими 

сторонами, 

екологічна 

освіта 

населення 

20 тис грн щороку  

10. Заходи по збереженню 

цільових популяцій 

рослин/ тварин (сон 

розкритий та ін.): 

цілеспрямоване 

розмноження, охорона від 

зривання, роз’яснювальна  

робота серед населення 

Збереження 

цільових 

рослин/ тварин, 

екологічна 

освіта 

Фінансування 

щорічної 

експедиції 5 

днів, 1000 

грн/день, та 

заходів з 

волонтерами 

щороку  (Куквин та ін.) 

ВОДОЙМИ     

11. Заходи щодо 

відведення прибережних 

захисних смуг в особливо 

критичних місцях, 

включаючи визначення 

місць грубих порушень 

режиму прибережних 

захисних смуг 

Дотримання 

вимог 

законодавства 

щодо 

водоохоронної 

зони річок 

Витрати на 

підготовку 

проектів 

землеустрою 

ПЗС 

щороку  

12. Обліки зимувальних ям 

риб на р.Удай. Заходи 

посиленого контролю за 

зимувальними ямами у 

зимовий період 

Збереження 

популяцій риб 

Придбання 

плавзасобу для 

парку, 

портативної 

комп’ютерної 

техніки для 

цифрової 

реєстрації точок 

щороку  

13. Заходи з профілактики 

зимових придух риби: 

визначення критичних 

Збереження 

популяцій риб 

Придбання 

мотольодорубів, 

мотокомпресора 

щороку  
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Заходи/ Activities Очікуваний 

результат/ 

Outputs 

Витрати/ 

expenses 

Графік робіт/ 

Time Schedule 

Особливі 

примітки/ notes 

точок, запровадження 

оперативних дій 

14. Контроль за 

дотриманням правил 

користування 

плавзасобами на р.Удай, 

обмеження використання 

моторних човнів 

Збереження 

популяцій риб  

Придбання 

плавзасобу для 

роботи парку 

2019-2020  

15. Заходи по відновленню 

гідротехнічних споруд на 

р.Перевод 

Оптимізація 

гідрохімічного 

режиму річки та 

її осушеної 

заплави 

  за погодженням 

з 

Полтававодгосп

ом 

16. Заходи контролю 

популяції бобрів на 

рр.Перевод та Руда 

Сприяння 

відновленню 

гідрохімічного 

режиму 

меліорованих 

річок 

Фінансування 

експедиції, 

5днів/рік, 1000 

грн/ день 

  

17. Розвиток екотуризму 

(прогулянки водоймами, 

спостереження за дикими 

тваринами/ рослинами) 

Екологічна 

освіта 

населення, 

залучення 

волонтерів до 

екологічних 

досліджень 

 2019-2023  

ВОДНО-БОЛОТНІ 

УГІДДЯ 

    

18. Визначення місць 

земельних конфліктів 

природоохоронних та 

господарських інтересів в 

межах водно-болотних 

угідь. Заходи на їх 

подолання 

Дотримання 

природоохоронн

ого режиму, 

робота з 

населенням 

Транспортні 

витрати на 

одноденні 

виїзди до 

сільрад, по 4 

виїзди/ квартал, 

до 16 виїздів/рік 

щороку  

19. Заходи на подолання 

практики регулярного 

випалювання боліт: робота 

зі ЗМІ; інформаційні 

матеріали: семінари, 

листівки, інформаційні 

щити 

Робота з 

землекористува

чами та місц. 

громадами, 

екологічна 

освіта 

населення 

50 тис грн. на 

публікації та 

інтерв’ю у ЗМІ, 

на друк 

щороку НПП 

ТРАВ’ЯНИСТІ 

ЕКОСИСТЕМИ (ЛУКИ, 

СТЕПИ, ПІЩАНІ 

ЛУКИ) 

    

20. Заходи по Стале 50 тис грн. на  (Гурбинці, 
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Заходи/ Activities Очікуваний 

результат/ 

Outputs 

Витрати/ 

expenses 

Графік робіт/ 

Time Schedule 

Особливі 

примітки/ notes 

стимулюванню 

регулярного помірного 

випасу та сінокосіння на 

цільових ділянках. 

Організація періодичного 

викошування у цільових 

оселищах 

збереження 

«Смарагдових» 

лук і степів. 

Збереження 

окремих 

цільових видів 

тварин/ рослин 

(деркач, 

аденофора та 

ін.) 

обґрунтування 

лімітів і правил 

по сільрадах/ 

суб’єктах 

господарювання 

Леляки, 

Кейбалівка, 

Усовка, 

Каплинці, 

Харківці, 

Пирятин, 

Дейманівка, 

Повстин) 

на договірних 

умовах з 

місцевими 

громадами та 

суб’єктами 

господарювання 

21. Заходи по відновленню 

природних кормових угідь 

на осушеній заплаві 

р.Перевод 

Оптимізація 

кругообігу 

речовин на 

осушеній 

заплаві, 

збільшення 

різноманітності 

оселищ для 

тварин/ рослин, 

залучення 

суб’єктів 

господарювання 

до 

природоохоронн

ої діяльності 

6 млн грн від 

зацікавлених 

фермерів 

 на договірних 

умовах із 

зацікавленими 

суб’єктами 

господарювання 

22. Правила регульованого 

і дружнього до природи 

випасу та сінокосіння: 

Інформаційні матеріали та 

поширення інформації 

серед громад і 

фермерських господарств  

робота з 

місцевими 

громадами та 

суб’єктами 

господарювання 

50 тис грн  У першу чергу 

для тих ділянок, 

де є цільові 

об’єкти 

(оселища,, 

тварини, 

рослини) 

23. Сінокосіння на цінних 

степових ділянках в кінці 

серпня – у вересні як 

профілактика випалювання 

сухої трави на схилових 

землях, схильних до ерозії 

Боротьба з 

пожежами, 

профілактика 

ерозії схилових 

земель, 

дотримання 

природоохоронн

ого режиму 

Придбання 

засобів косіння 

(косарка) або на 

договірних 

умовах з 

суб’єктами 

господарювання 

 (Меченки, 

Сасинівка-

Червоне, Три 

Яри, Бурти) 

24. Інформаційні матеріали 

для місцевих громад і 

відвідувачів проти 

Регулярна 

просвітницька 

робота з 

В межах витрат 

за пунктом 

«Заходи на 

щороку НПП, у 

пожежонебезпе

чні періоди 
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Заходи/ Activities Очікуваний 

результат/ 

Outputs 

Витрати/ 

expenses 

Графік робіт/ 

Time Schedule 

Особливі 

примітки/ notes 

спалювання сухої трави: 

семінари, листівки/ 

буклети, інформаційні 

щити 

місцевим 

населенням та 

іншими 

зацікавленими 

сторонами, 

екологічна 

освіта 

населення 

подолання 

практики 

регулярного 

випалювання 

боліт» 

(квітень-

травень, також 

жовтень-

листопад) 

25. Заходи по захисту 

степових ділянок від 

руйнування: створення 

буферних смуг між 

степами і ріллею, 

протиерозійні заходи 

Збереження 

критично 

зникаючих 

степових 

екосистем, 

боротьба з 

ерозією та 

дотримання 

законодавства з 

охорони земель 

Транспортні 

витрати на 

виїзну роботу із 

суб’єктами 

господарювання 

та сільрадами – 

до 16 

виїздів/рік. 

Садивний 

матеріал 

(насіння/ 

саджанці) для 

відведених 

буферних смуг 

2019-2023 (Меченки, 

Сасинівка-

Червоне, Три 

Яри) 

на договірних 

умовах із 

суб’єктами 

господарювання 

(фермерські 

господарства 

тощо) 

26. Заходи по захисту 

степових ділянок від 

цілеспрямованого 

заліснення 

Збереження 

критично 

зникаючих 

степових 

екосистем 

Робота 

експертів над 

документацією з 

ОВД планованої 

діяльності 

лісгоспу, 2 

експерти х 1 

тиждень 

2019 (Шкурати) 

за згоди та 

співпраці з 

підприємством 

лісгоспу 

27. Розвиток екотуризму 

(прогулянки луками, 

спостереження за дикими 

тваринами/ рослинами) 

Екологічна 

освіта 

населення, 

залучення 

волонтерів до 

екологічних 

досліджень 

 щороку  

28. Заходи контролю 

молодих осередків 

інвазійних рослин, 

небезпечних для 

трав’янистих екосистем 

Збереження 

цільових 

трав’янистих 

оселищ (степів, 

лук) 

Обладнання і 

засоби для 

механік.контрол

ю 

щороку (Шкурати, 

Грабарівка) 

НПП на 

дослідних 

ділянках, за 

співпраці із 

землекористува

чами (проти 

аморфи 

кущової, 
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Заходи/ Activities Очікуваний 

результат/ 

Outputs 

Витрати/ 

expenses 

Графік робіт/ 

Time Schedule 

Особливі 

примітки/ notes 

ваточника 

сірійського, 

золотушника 

канадського) 

29. Заходи по збереженню 

піщаних оселищ: 

відгороджування від місць 

постійного відпочинку, 

заборона видобування 

піску, випалювання трави, 

організація слабкого 

випасу, розмноження 

рідкісних рослин 

збереження 

вразливих 

тварин 

(черепаха 

болотна) і 

рослин (юринея 

волошковидна, 

ковила 

дніпровська). 

Залучення 

місцевих 

школярів до 

екологічної 

освіти і 

досліджень 

Фінансування 

щорічної 

експедиції 5 

днів, 1000 

грн/день. 

Зовнішнє 

грантове 

фінансування 

щороку (Усовка, 

Харківці) 

30. Оперативний контроль 

за появою та ліквідацією 

стихійних сміттєзвалищ на 

степових ділянках, 

схилових землях, у ярах 

Збереження 

цільових 

оселищ, 

дотримання 

природоохоронн

ого режиму, 

робота з 

місцевими 

громадами 

Придбання 

портативної 

комп’ютерної 

техніки для 

цифрової 

реєстрації 

даних, ведення 

онлайн-карти 

 силами НПП за 

сприяння 

місцевих громад 

31. Заходи по збереженню 

цільових популяцій 

рослин/ тварин: 

цілеспрямоване 

розмноження, охорона від 

зривання, роз’яснювальна  

робота серед населення 

Збереження 

цільових 

рослин/ тварин, 

екологічна 

освіта 

Транспортні 

витрати на 

виїзди по 

території – до 

16 виїздів/ рік. 

Витрати на 

заходи з 

волонтерами. 

Зовнішнє 

грантове 

фінансування. 

 НПП 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПТАХІВ     

32. Поширення інформації 

серед місцевих громад і 

мисливців для запобігання 

браконьєрського відстрілу 

немисливських видів 

птахів 

Збереження 

цільових видів, 

робота з 

населенням 

  НПП 

33. Правила ведення Просвітницька Робота 1  У першу чергу 
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Заходи/ Activities Очікуваний 

результат/ 

Outputs 

Витрати/ 

expenses 

Графік робіт/ 

Time Schedule 

Особливі 

примітки/ notes 

господарської діяльності 

для збереження птахів 

(строки, способи 

виконання тощо) 

робота з 

місцевими 

громадами та 

лісгоспом 

експерта х 2 

тижні 

для ділянок, де є 

цільові види 

34. Обліки лелек, журавлів, 

сов 

Збір даних. 

Залучення 

волонтерів і 

місцевих 

школярів до 

екологічної 

освіти і 

досліджень 

Фінансування 

щорічної 

експедиції 5 

днів, 1000 

грн/день. 

Витрати на 

заходи з 

волонтерами 

 НПП 

МОНІТОРИНГ     

35. Моніторинг оселищ Збір даних на 

регулярній 

основі для 

прийняття 

рішень. 

Залучення 

волонтерів і 

місцевих 

школярів до 

екологічної 

освіти і 

досліджень 

Робота 3 

експертів по 30 

днів у польових 

умовах, 

транспортні 

витрати на 

обстеження 

території з 

розрахунку 1880 

км (за досвідом 

польових 

обстежень 2017 

року) 

2020, 2023 НПП 

36. Моніторинг птахів -/- Робота 1 

експерта х 30 

днів у польових 

умовах, 

транспортні 

витрати на 

обстеження 

території 

щороку НПП 

37. Моніторинг риб -/- Робота 1 

експерта х 20 

днів у польових 

умовах, 

транспортні 

витрати на 

обстеження 

території 

щороку НПП 
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5. МОНІТОРИНГ/ MONITORING 

5.1 Моніторинг оселищ та рослин 

Цілі моніторингу/ Monitoring objectives 

1) Оцінювати управління Смарагдовим об’єктом на відповідність його цілям. 

2) Виявляти тренди (напрямки змін) у видовому багатстві, різноманітності, 

частоті трапляння, площах окремих типів оселищ, у рясності і частоті 

трапляння ключових видів. 

3) Слідкувати за змінами факторів порушення (перелік факторів, сила дії, частота 

дії) природних оселищ. 

4) Встановлювати зв’язки між вище згаданими показниками і заходами 

управління, які були застосовані або не застосовувалися. Коригувати заходи 

управління. 

Місця моніторингу/ Monitoring locations 

Відвідують ті самі територіальні одиниці-полігони, які були створені перед 

первинним картуванням оселищ, і реєструють зміни, що відбулися. Обов’язково 

використовувати існуючу карту полігонів, створену на попередньому етапі, або, 

принаймні, реєструвати gps-координати кожної точки, для якої складають польову 

форму даних Field Mapping Form. 

Збір даних/ Data collecting 

Для моніторингу оселищ використовується та сама методологія, що і в ході 

картування оселищ, – методологія картування оселищ NATURA2000 (Оселищна 

Директива 92/43/EEC, Додаток I), апробована дослідниками зі Словакії (Šeffer et al., 

2002) та представлена на семінарах «Імплементація Оселищної Директиви 

Європейського Союзу: оселища та флора» (2016, 2017, 2018 рр., Ян Шеффер, Растіслав 

Лашак, Анна Куземко).  

Для обстеження полігонів в ході моніторингу бажано формувати групу експертів, 

що включає геоботаніків, орнітологів, а також інших, вужчих спеціалістів з окремих 

груп живих організмів. 

Кожен відвіданий полігон описується новою польовою формою, за схемою, за 

якою заповнюється Field Mapping Form (додаток 5). Польова форма включає ті самі 

обов’язкові дані: 

1) номер полігону, дата, П.І.П. картографа,  

2) перелік видів рослин, їхнє проективне покриття і яруси. Включити у список не 

менше 15 видів, для маловидових угруповань – 80% видів.  

3) покриття кожного ярусу в цілому (мохи; трави; кущі і дерева до 5 м; дерева 

вище 5 м) в межах полігону;  

4) для лісових оселищ – походження лісу, наявність у ньому крупномірних 

(діаметр понад 50 см) живих, а також мертвих дерев;  

5) на основі складу рослин, фітосоціологічного класу/ союзу, екологічних 

особливостей (рельєф, вологість і багатство грунтів), визначають 1 або кілька 

типів природних оселищ у полігоні (=одиниці картування). Визначають частку, 

що припадає на кожен тип оселищ, у площі полігону. 

6) Якщо тип оселищ належить до переліку оселищ дод.1 Резолюції 4 БК або дод.1 

Оселищної Директиви, або якщо існує особлива потреба, то визначають два 
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показники, що належать до екологічної оцінки оселища: 1) репрезентативність 

за набором видів рослин; 2) стан збереження (ймовірність збереження, виходячи 

з існуючих впливів/ загроз та складнощі для відновлення). Оцінку 

репрезентативності і стану збереження здійснюють відповідно до 

“NATURA2000 Standard Data Form Explanatory Notes”. В оцінці 

репрезентативності частково допомагає керівництво “Interpretation Manual of the 

habitats listed in Resolution No.4” (2015, 3-а робоча версія). 

Таблиця 26. Критерії моніторингу оселищ 

Показники 

екологічної 

оцінки 

оселища 

Ознаки примітки 

Репрезентатив

ність 

Порівнюють актуальний 

список видів із: 

а) репрезентативним складом; 

б) попереднім списком видів, 

складеним 3-5 років тому. 

Звертають увагу на ключові групи: 

а) види, що входять до 

репрезентативного складу 

оселища; 

б) включені до міжнародних/ 

національних списків охорони 

види; 

в) інвазійні види; 

г) види, що є репрезентативними 

для іншого типу оселища і 

проявляють експансію в даному 

полігоні. 

Стан 

збереженості 

А) Площа оселища, 

абсолютна та відносно до 

площі полігону; 

Б) Збереженість природної 

структури та екосистемних 

функцій (залежить від 

існуючих порушень/ 

впливів); 

В) Перспективи збереження 

оселища (наскільки легко 

зберегти в майбутньому та/ 

або наскільки легко його 

відновити) 

Для оцінки площі бажано 

використовувати дані 

дистанційного зондування Землі. 

Для інших ознак бажано збирати 

відомості про а) фактори 

порушень/ впливи, б) заходи 

управління, що здійснюються. 

Таблиця 27. Регулярність моніторингу оселищ 

Полігони/ Localities 
Час і частота моніторингу/ monitoring 

frequency and timeframe 

Які включають типи оселищ 

C1.222, C1.223, C1.224, C1.225 або 

C1.25 

1раз/ 3 роки: травень-серпень 

Які включають C1.32 + C1.33 1раз/ 3 роки: травень-серпень 

Які включають С2.33 + С2.34 1раз/ 5 років: травень-серпень 

Які включають D5.2 1раз/ 3 роки: травень-серпень 
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Полігони/ Localities 
Час і частота моніторингу/ monitoring 

frequency and timeframe 

Які включають E1.2 1раз/ 3 роки: травень-серпень 

Які включають E1.9 1раз/ 3 роки: травень-серпень 

Які включають E2.2 1раз/ 3 роки: травень-серпень 

Які включають E3.4 1раз/ 3 роки: травень-серпень 

Які включають E5.4 (вкл. E5.415, 

E5.424) 
1раз/ 3 роки: травень-серпень 

Які включають E6.2 1раз/ 3 роки: травень-серпень 

Які включають F9.1 1раз/ 5 років: травень-серпень 

Які включають G1.11 
1раз/ 5 років: травень-серпень, крупномірні 

дерева – у будь-який період року 

Які включають G1.21 
1раз/ 5 років: травень-серпень, крупномірні 

дерева – у будь-який період року 

Які включають G1.22 
1раз/ 5 років: травень-серпень, крупномірні 

дерева – у будь-який період року 

Які включають G1.7 
1раз/ 5 років: травень-серпень, крупномірні 

дерева – у будь-який період року 

Які включають G1.A1 
1раз/ 5 років: травень-серпень, крупномірні 

дерева – у будь-який період року 

Які включають оселища/ популяції 

ключових видів рослин/тварин 

1раз/ 3 роки, залежно від біологічних 

особливостей виду 

Які не включають жодного 

«Смарагдового» оселища 

1 раз/ 5 років: видовий склад рослин – 

травень-серпень, інші екологічні ознаки – у 

будь-який період року 

 

Нові дані порівнюють з попередніми, отриманими 3-5 років тому. 

 

Оновлення карти полігонів в результаті проведеного моніторингу/ Updating 

the map of localities based on the monitoring executed 

Якщо межі полігону змінилися, створюють нову цифрову карту на основі 

попередньої, і окреслюють нові контури меж полігона. За потреби, додають нові 

полігони (якщо з’явилися нові територіальні одиниці) або вилучають старі (якщо 

територіальна одиниця зникла чи більше не відокремлюється від сусідніх полігонів). 

Для окреслення нових контурів полігонів / оновлення карти полігонів бажано 

використовувати дані дистанційного зондування (супутникові знімки, аерофотознімки). 

 

Висновки з моніторингу/ Monitoring conclusions 

Після порівняння та аналізу нових і попередніх даних, складають висновок для 

кожного територіального полігону. У висновку відмічають наступні параметри: 

Для лісових полігонів та оселищ / for 

woodland localities and habitats 

Для нелісових полігонів та оселищ / for 

non-woodland localities and habitats 

 Зміни у площі фрагментарних лісових 

оселищ (не змінилася, збільшилася, 

зменшилася). 

 Зміни у фрагментації (якщо великі 

суцільні масиви буди поділені на 

частини дорогами, каналами, 

 Зміни у площі оселищ (не змінилася, 

збільшилася, зменшилася). 

 Зміни у фрагментації (пояснення див. 

у лівому стовпчику): не змінилася, 

суттєво зросла, зменшилася. 
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Для лісових полігонів та оселищ / for 

woodland localities and habitats 

Для нелісових полігонів та оселищ / for 

non-woodland localities and habitats 

забудовою, ріллею, просіками, 

суцільними рубками, трубопроводами; 

тваринам і зачаткам рослин стало 

важче мігрувати між фрагментами): не 

змінилася, суттєво зросла, 

зменшилася. 

Для оцінки вимагається використовувати 

дані дистанційного зондування. 

 Зміни частки кущів/ дерев у полігоні.  

 

Для оцінки вимагається використовувати 

дані дистанційного зондування. 

 Щільність великих за діаметром та 

вікових дерев (не змінилася, зросла, 

впала) 

– 

 Присутність мертвої деревини/ 

сухостійних дерев 

– 

 Репрезентативність складу рослин (порівнюють з попередньою польовою 

формою). Звертають увагу на ключові групи: а) види, що входять до 

репрезентативного складу оселища; б) включені до міжнародних/ національних 

списків охорони види; в) інвазійні види; г) види, що є репрезентативними для 

іншого типу оселища і проявляють експансію в даному полігоні. 

 Стан збереження популяцій рідкісних/ вразливих видів 

 Перелік антропогенних впливів (перелік не змінився, скоротився, збільшився). 

Важливо складати якомога повніший перелік, і для цього збирати свідчення від 

служби охорони та інспекторів національного природного парку, місцевих громад, 

дані дистанційного зондування. 

 Кількість та ефективність виконаних робіт із Плану дій. Залучаються щорічні 

звіти з Плану заходів в національному природному парку, звіти про 

лісогосподарські заходи від державного підприємства лісового господарства. 

 Чи досягаються поставлені цілі. 

 Висновок по заходах: а) заходи, які мають бути відкориговані; б) додаткові 

заходи, які вимагаються; в) заходи, які треба скасувати. 

 

Інші роботи/ Other activities 

З іншими, розширеними параметрами моніторингу, можна ознайомитися у 

рекомендаціях:  

1) Mróz W. (red.) 2013. Monitoring of natural habitats. Methodological guide. GIOŚ, 

Warszawa. 

2) The Swedish Environmental Protection Agency (SEPA: http://www.swedishepa.se/ - 

«Environmental monitoring program area: Forests») і в наукових працях (Golob, 

2004; Thauront & Stallegger, 2008).  

Зокрема, виявлені впливи/ фактори порушень/ загрози можна класифікувати за 

інтенсивністю (силою дії), за шкалою A/ B/ C (сильна дія/ помірна/ слабка), а також за 

наслідком для оселищ (позитивно впливає +/ не впливає або вплив не визначений - 0/ 

негативний вплив –) (Mróz, 2013: С.22). 

Крім того, рекомендується протягом 10 років спостережень за видами 

прокласифікувати їх за вимогами до режиму використання лісів, використовуючи 

наступну класифікацію (Thauront & Stallegger, 2008: С.12-13):  

http://www.swedishepa.se/
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1) сприятливий для збереження виду режим підтримується веденням наближеного 

до природи лісівництва; 

2) види, більше схильні до корінних лісів;  

3) види, схильні до сукцесійних стадій у лісових оселищах;  

4) види, які потребують особливих заходів щодо збереження водно-болотних угідь 

та водотоків у лісах; 

5) види, які потребують мертвих або ослаблених дерев як ключових оселищ; 

6) види, які мають інші особливі вимоги до лісових оселищ. 

5.2 Моніторинг птахів 

Одним з головних принципів організації моніторингу є його ефективність, тобто 

мінімізація фінансових та матеріальних затрат, при забезпеченні необхідної якості 

інформації.  Тому важливим фактором є встановлення пріоритетів для моніторингу, та 

вибір найбільш адекватних методів обліків птахів.   

Серед багатьох можливих аспектів моніторингу птахів, в даному випадку мова 

іде лише про зміни чисельності окремих видів  в межах національного парку. Як вже 

згадано вище, насьогодні, на території національного парку зареєстровано 179 видів 

птахів, і цей список буде продовжувати збільшуватися. Навіть якщо зосередитися лише 

на видах, які регулярно зустрічаються на території парку, відкинувши нерегулярно 

мігруючі та залітні види, їхня кількість залишається дуже великою, щоб національний 

парк зміг налагодити моніторинг їх чисельності.  

В зв’язку з цим, у якості видів птахів, пріоритетних для моніторингу, обрано 48 

видив птахів, занесених до до Резолюції 6 Бернської конвенції та/або Червоної книги 

України (табл.).  Види цього списку мають різний характер перебування на території 

національного парку (гніздуючі, мігруючі, зимуючі, осілі, залітні), а також 

зустрічаються у різних біотопах. Другим кроком до формування схеми моніторингу є 

групування видів за цими ознаками, а також вилучення видів, моніторинг чисельності 

яких є неможливим з огляду на те, що вони рідко і нерегулярно зустрічаються на 

території. Для видів, які гніздяться на території, а також мігрують через неї, 

пріоритетом є моніторинг у гніздовий період, тому що під час міграцій, більшість з них 

не створює значних скупчень та перебуває на території національного парку короткий 

час. 

А) Гніздовий період 

Для 35 видів, які мешкають на території національного парку в гніздовий період, 

враховуючи їх біотопічний розподіл та особливості гніздування, можливе проведення 

моніторингу їх чисельності у межах 18 окремих програм (табл.). 

Вибір методів моніторингу для частини видів є безальтернативним. Наприклад, це 

стосується колоніальних видів, де адекватним методом є лише пошук колоній, та облік 

гнізд в колоніях. Для денних і нічних хижих птахів, та журавлів існує як можливість 

реєстрації гніздових пар (візуально чи по вокалізації), так і пошуку гнізд. Найчастіше 

використовують перший метод, тому що він потребує набагато менш зусиль. Хоча 

другий метод дає кращі результати, складність його реалізації часто унеможливлює 

його використання. Для таких великих птахів, як лелека білий, які гніздяться у 

населених пунктах і їх гнізда легко знайти, облік гнізд є єдиним  методом моніторингу. 

Для багатьох видів  птахів різних біотопів – водно-болотних, трав’янистих, 

чагарникових та лісових, є щонайменше два можливих типу обліку – маршрутний або 
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точковий.  Вони мають багато модифікацій, але обидва дають уявлення про відносну, а 

не абсолютну чисельність видів. Ці методи широко використовуються у 

моніторинговій практиці, надаючи можливість проводити порівняння відносної 

чисельності видів як по роках, так і по біотопах.  Вибір одного з них визначається 

двома умовами  - величиною територій, на  яких мають провадитися обліки, та їх 

доступністю. На великих та легкодоступних територіях можна використовувати будь-

який з двох методів. В умовах важкодоступної території, наприклад, заболоченої 

місцевості, краще використовувати точковий метод обліку. Точковий метод обліку, на 

жаль, є не дуже економним щодо використання площі угідь, де провадяться обліки, 

тому на невеликих територіях краще використовувати маршрутні обліки, якщо це 

можливо. Точкові або маршрутні обліки слід провадити не рідше, ніж двічі за сезон 

гніздування. Детальні рекомендації щодо проведення різних типів обліків наведені у 

різних керівництвах щодо моніторингу птахів (Bibby, Burgess et al., 1992;  Bibby C., 

Jones M. et al., 1998).    

Таблиця 28. Перелік програм моніторингу пріоритетних видів птахів у 

гніздовий період (Червоної книги України та/або Резолюція 6 Бернської конвенції) 

/ List of monitoring programs for priority bird species during breeding period (Red 

Data Book of Ukraine and / or Res.6 of BC) 

№ Вид / Species Біотоп / Habitat 
Тип обліку / type of 

survey 

1.  
Botaurus stellaris, 

Ixobrychus minutus 

Водно-болотні угіддя 

 

Точковий, або 

маршрутний 

2.  
Porzana porzana, 

Porzana parva 
Водно-болотні угіддя 

Точковий, або 

маршрутний (в вечерні та 

нічні часи) 

3.  

Nycticorax nycticorax, 

Egretta alba, Ardea 

purpurea 

Водно-болотні угіддя Облік колоній 

4.  Circus aeruginosus Водно-болотні угіддя 
Облік гніздових пар та 

пошук гнізд 

5.  Grus grus Водно-болотні угіддя 
Облік гніздових пар та 

пошук гнізд 

6.  

Chlidonias niger, 

Chlidonias leucopterus, 

Chlidonias hybrida, 

Sterna hirundo 

Водно-болотні угіддя Облік колоній 

7.  Alcedo atthis Водно-болотні угіддя 
Точковий, або 

маршрутний 

8.  Luscinia svecica Водно-болотні угіддя 
Точковий, або 

маршрутний 

9.  Circus pygargus Луки 
Облік гніздових пар та 

пошук гнізд 

10.  Crex crex Луки 
Точковий, або 

маршрутний 

11.  Asio flammeus Луки 

Облік гніздових пар та 

пошук гнізд (вечерні та 

нічні часи) 

12.  Lanius collurio, Lanius Зарості кущів по узліссям, по Точковий, або 
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№ Вид / Species Біотоп / Habitat 
Тип обліку / type of 

survey 

minor, Lanius 

excubitor, Emberiza 

hortulana 

луках, лісосмуги 

 

маршрутний 

13.  Lullula arborea 
Узлісся та великі лісові 

галявини 

Точковий, або 

маршрутний 

14.  

Pernis apivorus, Milvus 

migrans, Hieraaetus 

pennatus, Aquila 

pomarina 

Ліси 
Облік гніздових пар та 

пошук гнізд 

15.  

Columba oenas, Picus 

canus, Dryocopus 

martius, Dendrocopos 

medius, Ficedula 

albicollis 

Ліси 
Точковий, або 

маршрутний 

16.  Sylvia nisoria 

Ліси та зарості кущів по 

берегах водойм, або вологих 

луках 

Точковий, або 

маршрутний 

17.  Dendrocopos syriacus 

Деревна рослинність в 

населених пунктах та поблизу 

них 

Точковий, або 

маршрутний 

18.  Ciconia ciconia Населені пункти Облік гнізд 

 

Просторове розташування моніторингових маршрутів, точок або ділянок має 

забезпечувати рішення на території, а також оцінку впливу на чисельність видів тих 

заходів менеджменту, які здійснюються.    

 

Б) Негніздовий період 

З 48 видів птахів, визначених як пріоритетні, 13 видів зустрічаються на території 

лише під час міграції та/або зимівлі. За виключенням 3-х видів, інші 10 відносяться  до 

категорій «дуже рідкісних», або «рідкісних». Зустрічі цих птахів в національному парку 

звичайно слід реєструвати, але проведення спеціального моніторингу їх чисельності, 

особливо  у зв’язку з  заходами менеджменту, не має сенсу, тому що наявність або 

відсутність цих видів майже не залежить від стану території парку, а обумовлена 

іншими факторами, в тому числі і звичайною випадковістю. До того ж, здебільшого, 

вони не зупиняються не території парку, а пролітають її транзитом. Три види - Circus 

cyaneus, Tringa glareola та Philomachus pugnax – регулярно зустрічаються в 

національному парку під час міграцій, переважно уздовж заплав річок. Частина особин 

цих видів пролітає через територію парку транзитом, тому заходи з менеджменту 

території ніяк не впливають на них.  

Оцінка загальної чисельності птахів, які транзитом пересікають територію 

національного парку, не дає можливості оцінити придатність його території для 

збереження  цих видів. Це можливо зробити лише для тих птахів, які регулярно 

зупиняються на території, проводячи тут якийсь час для відпочинку та годівлі.   

Circus cyaneus під час міграцій або зимівлі, тримається відкритих біотопів, 

переважно – полів та луків. Для обліку цього виду потрібні маршрутні обліки або 

точкові з використанням автотранспорту. Tringa glareola та Philomachus pugnax 

зустрічаються на території парку під час міграцій по берегах водойм. Для обліків цих 
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видів, спочатку мають бути виявлені ділянки, де вони регулярно перебувають. Після 

цього має бути сформовано мережу моніторингових ділянок, які відвідуються 

принаймні 2-3 рази за сезон. 

Таблиця 29. Перелік програм моніторингу пріоритетних видів птахів у 

негніздовий період (Червона книга України та/або Рез.6 Бернської Конвенції) / List 

of monitoring programs for priority species of birds during the periods out of breeding 

(Red Book of Ukraine and / or Res.6 of BC) 

№ Вид / species Біотоп / habitat  Тип обліку / type of survey 

1. Circus cyaneus  Луки , поля Маршрутний, або точковий 

2. Tringa glareola, 

Philomachus pugnax 

Водно-болотні 

угіддя 

Точковий (на мережі ділянок, де 

птахи регулярно зустрічаються) 

 

Таким чином, для організації моніторингу чисельності пріоритетних видів птахів 

на території Смарагдового об’єкту «Пирятинський НПП» має здійснюватися не менше 

20 різних програм – 18 у гніздовий період та 2 – у період міграцій. Детальні просторові 

схеми кожної з програм можуть бути розроблені лише з урахуванням планів 

менеджменту окремих ділянок національного парку.  

Література:   

Bibby C.J., Burgess N.D., Hill D.A., Bird Census Techniques.-1992.- 257 pp. 

Bibby C., Jones M., Marsden S. Expedition Field Techniques. Bird Surveys.-  1998.- 

139 pp. 
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БАЗА ДАНИХ/ DATABASES 

База даних «Картування видів та біотопів NATURA2000 – версія 1.0, 

NATURA2000 Biodiversity Information System», доступна у форматі Micosoft Access і 

Microsoft Excel, зберігається на 2 локальних комп’ютерах:  

 ПК Абдулоєвої О.С. - Контакти: oksana_abduloieva@univ.kiev.ua; 

oksasteppe@ukr.net 

 ПК наукового відділу НПП «Пирятинський» - актуальні контакти на веб-сайті 

http://www.npp-p.org.ua/  

У базі даних міститься 721 територіальний полігон Смарагдового об’єкту, їхній 

флористичний склад, типи оселищ, екологічна оцінка, станом на 2017 рік. 

Геоінформаційні векторні шари, доступні для роботи у програмному забезпеченні 

для ГІС (ArcGIS, QGIS чи ін.), також зберігаються на цих ПК. У векторних шарах 

зберігаються межі усіх 721 полігонів та інші дані, пов’язані з цим менеджмент-планом. 

mailto:oksana_abduloieva@univ.kiev.ua
mailto:oksasteppe@ukr.net
http://www.npp-p.org.ua/
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Європейський Союз об’єднує 28 країн-членів, які вирішили поступово 
об’єднати свої знання, ресурси і долі. Це унікальне політичне і економічне 
партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи і 

рівності, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років нам 
знадобилось для створення зони миру, демократії, стабільності і 

процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти 
культурне розмаїття, толерантність та свободу особистості. ЄС 

налаштований поділитись своїми цінностями і досягненнями з країнами-
сусідами ЄС, їх народами та народами з-поза їх меж. 

   

   

 

 

Для подальшої інформації про проект: 

 

Проект технічної допомоги ЄС «Підтримка України в апроксимації 
напрацьованого законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища» 

http://apena.com,ua 

 

Веб-сайт Представництва ЄС 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine 

 

Сторінка Представництва ЄС у Facebook 

http://www.facebook.com/EUDelegationUkraine 
 

http://apena.com,ua/
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine
http://www.facebook.com/EUDelegationUkraine

