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зосереджено у Вінницькому (45), Могилів-Подільському (33), Теплицькому 
(31), Тростянецькому (30) районах, найменше – в Калинівському – 5 (0,04 % за-
повідності), Оратівському – 6 (0,3 %), Липовецькому – 6 (0,02 %) районах [6]. 

Основним призначенням ПЗФ є забезпечення збереження і відтворення 
біотичного і ландшафтного різноманіття, забезпечення збалансованого приро-
докористування. Тому при визначенні загальної соціально-екологічної значи-
мості ПЗФ області найважливішою є оцінка його біотичної і ландшафтної цін-
ності, пріоритетними критеріями якої є: репрезентативність; рідкісність; уні-
кальність; господарська значимість. 
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Мудрак А.В. Функционально-пространственный анализ природно-
заповедной сети Винниччины в контексте стратегии устойчивого развития 

Проведен функционально-пространственный анализ природно-заповедного фонда 
Винницкой области, который выступает основой структуры функционирующей и пер-
спективной региональной экологической сети. Предложенный анализ необходим для 
формирования целостной, функционально-пространственной, структурно-репрезента-
тивной, социально-направленной сети территорий и объектов природно-заповедного 
фонда области, который решает не только проблемы сохранения биотического и лан-
дшафтного разнообразия, но и постоянно обеспечивает социально-экономическую 
пользу для местного населения, улучшает условия его жизни, тем самым способствует 
сбалансированному развитию территорий. На основе проведенного функционально-
пространственного анализа предложены пути его оптимизации. 

Ключевые слова: биотическое и ландшафтное разнообразие, функционально-
пространственный анализ, естественно-заповедный фонд, региональная экологическая 
сеть, сбалансированное развитие. 

Mudrak O.V. Functionally Spatial Analysis of the Nature Reserve of 
Vinnytsya Region Network Strategy in the Context of Sustainable Development 

A functional and spatial analysis of the natural reserve fund of Vinnytsia region serving 
nature of the structure and functioning of the regional ecological network perspective is con-
ducted. The analysis is determined not to be optimal on the basis of studies. This is a small 
and disproportionate degree of conservation area; a small number of protected areas are of 
multifunctional value. Natural protected area network in the geographical space unevenly is 
formed both in latitudinal and longitudinal aspects. The degree of concentration of the nature 
reserve fund increases from west to east, from north to south. Most of the objects of natural 
reserve fund are a part of the regional ecological network as bio sentry representative 
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ecosystems, habitats of the connecting areas. However, almost no analysis is conducted for 
compliance as natural kernels, buffer zones, reducing territories, and areas of recreational use. 
Ranking 27 administrative districts of protected areas on site, the number of protected areas, 
the distribution of protected objects in number, size and relevance to the physiographic and 
geobotany zoning is done. The proposed analysis is required to form a coherent, functional 
and completed structurally-representative, social network aimed at territories and objects of 
natural reserve fund that solves not only the problem of preservation of biological and 
landscape diversity, but also provides ongoing system of environmental services population, 
for it is the socio-economic benefits, improve living conditions, thus providing a balanced de-
velopment of the territory. The analysis is based on the functional and spatial analysis of the 
ways of its optimization. 

Key words: biological and landscape diversity, functional and spatial analysis, nature re-
serve fund, regional ecological network, sustainable development. 
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Львівський ДУ безпеки життєдіяльності 

РОСЛИНИ НАЗЕМНОГО ЯРУСА ЯК ФАКТОР ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 
ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ РІЗНИХ ТИПІВ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ 

Описано результати досліджень пожежної небезпеки рослин наземного ярусу в лі-
сах різних типів лісорослинних умов. Пожежну небезпеку рослин визначено за шкалою 
Мелехова (пожежонебезпечні, слабкозаймисті та вогнестійкі), розширеною представни-
ками, поширеними в лісах Малого Полісся. Під час польових досліджень пожежну не-
безпеку пробних ділянок оцінено за вологістю верхнього шару підстилки та діаметром 
її вигоряння. Ці показники залежать від загальної кількості рослин наземного ярусу на 
1 м2 та проективного покриття. З урахуванням цього та пожежної небезпеки рослин 
встановлено, що пожежна небезпека ділянок зменшується із зростанням індексів троф-
ності та вологості. 

Ключові слова: тип лісорослинних умов, пожежна небезпека, наземний ярус рос-
лин. 

Постановка проблеми. Пожежну небезпеку лісу зумовлюють відповід-
ні властивості його компонентів – лісового горючого матеріалу. Окрім дерев, 
які мають неоднакову здатність до займання і поширення пожежі, істотне зна-
чення мають рослини наземного ярусу, які під час низової пожежі можуть їй 
сприяти або перешкоджати. Видове різноманіття і проективне покриття таких 
рослин залежить від типів лісорослинних умов, індикаторами яких є трав'яні 
рослини, дрібні чагарники, мохи та лишайники. І.С. Мелехов [1] поділяє їх на 
пожежонебезпечні, слабкозаймисті та вогнестійкі. У [2-5] наведено перелік вог-
нестійких рослин, рекомендованих для ландшафтів і присадибних територій по-
руч із лісом з метою захисту від поширення пожежі. У [3] займистими вважа-
ють рослини за такими ознаками: вічнозелене листя або голки; мале або мере-
живне жорстке листя; вміст летких олив, терпенів, ароматизаторів; випрямлені 
та сухі; будь-які трави у сухому стані; такі, що горять, а не тліють, під час наг-
рівання сірником. У [4] до них відносять рослини з тонким твердим листям 
(склерофіти), представниками яких є різноманітні злаки. А сповільнюють горін-
ня рослини, вкриті широким м'ясистим листям, з високим вмістом солі. Окрім 
цього, пожежна небезпека рослин залежить від їх видової належності, сухого 
стану, місця зростання і кількості днів без дощу [6]. 
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Метою роботи є встановлення залежностей між пожежонебезпекою лі-
сових насаджень в різних едафотопах і рослинами наземного ярусу лісу. 

Прилади і методи. Дослідження проведено в лісових насадженнях Ма-
лого Полісся у межах Львівської області. Тип лісорослинних умов встановлено 
на основі едафічної сітки Алексєєва-Погребняка за рослинами-індикаторами [7-
9] та фізичними властивостями ґрунтів. Розпізнавання рослин здійснено за ме-
тодикою [8-10]. Пожежну небезпеку на пробних ділянках оцінено за вологістю 
верхнього шару підстилки та діаметром її вигоряння внаслідок займання від 
таблетки гексаміну як джерела запалювання. 

Виклад основного матеріалу. З метою аналізу пожежонебезпеки назем-
ного ярусу в едафотопах проаналізовано ареали поширення пожежонебезпеч-
них, слабкозаймистих і вогнестійких рослин за класифікацією [1]. Пожежоне-
безпечні рослини притаманні майже всім едафотопам. Але їх небезпека є сезон-
ною та найбільше виявляється у сухих і свіжих борових та суборових типах, 
яким притаманні й інші фактори, які сприяють виникненню й поширенню по-
жеж. Слабкозаймисті та вогнестійкі рослини трапляються у всіх типах лісорос-
линних умов, проте їх наявність у лісах борових і подекуди суборових типів із 
недостатнім зволоженням через незначну рясність не може повністю знизити 
небезпеку пожеж. Взаємно однозначної відповідності між пожежонебезпечними 
властивостями трав'яних рослин та едафотопами немає. Для виявлення залеж-
ності пожежної небезпеки від видового складу наземної рослинності спочатку 
висунуто гіпотезу про зв'язок пожежної небезпеки рослин з їх потребами до во-
логи та родючості ґрунтів, тобто небезпека зменшується з переходом від олігот-
рофів до мезо- та мегатрофів, а також від ксерофітів до мезо- і гігрофітів. Цю гі-
потезу підтверджено лише частково, оскільки і серед гігрофітів та мегатрофів 
трапляються пожежонебезпечні рослини, а слабкозаймистими та вогнестійкими 
є і ксерофіти, і оліготрофи. У лісах з індексами вологості 4 та 5, які належать до 
трофотопів С і D, вплив таких рослин значно послаблює пожежну небезпеку. 

Наведена в [1] класифікація рослин за пожежною небезпекою є непов-
ною і не дає можливості оцінити пожежну небезпеку ділянки лісу. Тому перелік 
пожежонебезпечних, слабкозаймистих та вогнестійких рослин, які зростають у 
лісах Малого Полісся [8, 11], розширено. Окрім толерантності до зволоження та 
багатства ґрунтів, основними ознаками пожежонебезпечності трав'яних рослин 
вважали, з урахуванням [4], товщину стебла та листків, їх м'ясистість, а також 
видову належність за аналогією з [1]. Враховано також пожежонебезпечні ха-
рактеристики найпоширеніших рослин [6] та результати власних досліджень. 

До пожежонебезпечних трав'яних рослин відносимо насамперед різно-
манітні види тонконогових, для яких характерним є високе та тонке стебло-со-
ломинка, яке швидко висихає на корені після завершення вегетаційного пері-
оду, особливо за умов посухи. Тонконогові небезпечні не лише в сухому стані, 
але й у вегетаційний період, оскільки під час пожежі швидко висушуються і 
займаються. Проте рясність злаків у сухих борах Малого Полісся є невисокою, 
оскільки вони потребують достатнього зволоження та (або) підживлення. 
Найпоширенішими тонконогові є в суборових умовах, особливо у В3-В5, однак 
їх зустрічаємо і в інших лісорослинних умовах з індексами вологості 3-5. До 
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пожежонебезпечних відносимо рослини родини осокових. Незважаючи на те, 
що осокам характерна дещо вища температура займання, порівняно зі злаками, 
в сухому стані їх небезпека є значною через тонкі довгі листки і зростання зде-
більшого щільними групами. Ареалами їх поширення є переважно груди та ді-
лянки в едафотопах В5. Пожежонебезпечними є деякі види вересових (верес, 
чорниця, брусниця, буяхи та ін.), які трапляються в А2, А3, В2, В3, С2 і С3. Вони 
швидко висихають і легко займаються в живому стані, оскільки містять горючі 
ефірні олії. Зелені мохи та лишайники, поширені в сухих, свіжих та вологих 
олігомезотрофних умовах (А1, В1, А2, В2, А3, В3), під час посухи швидко висиха-
ють і можуть легко займатися. Найбільш пожежонебезпечними мохами є гіло-
комій блискучий, дикран багатоніжковий, плевроцій Шребера, птилій пірчас-
тий. До пожежонебезпечних лишайників відносимо кладонію звичайну, кладо-
нію м'яку, кладонію оленячу, кладонію струнку. 

Слабкозаймисті рослини набагато повільніше висихають та гірше займа-
ються. Наприклад толокнянка не займається від сірника [1], оскільки містить 
достатній запас вологи у стеблі та листках. До слабкозаймистих переважно на-
лежать рослини-мезофіти, які є здебільшого мезотрофами. Інтенсивне горіння 
таких рослин можливе лише за умов високої інтенсивності пожеж і сильної по-
сухи. У Малому Поліссі представниками цієї групи є золотарник, безсмертник, 
звіробій, деревій, суниця, кислиця, вовче тіло та ін. 

Вогнестійкі рослини мають товстіші стебла та листя, порівняно з поже-
жонебезпечними та слабкозаймистими, що сповільнює їх висушування перед 
займанням і горінням. До них належать трав'яні рослини рядів: бобовоцвіті, гу-
боцвіті, зонтичні, плауновидні, папоротеподібні, хвощевидні, деякі розовоцвіт-
ні, вересоцвітні та жовтецевоцвітні. З мохів вогнестійкими є сфагнум і зозулин 
льон. Під час комплексних польових досліджень визначено видовий склад на-
земного ярусу рослин, їх екологічні та пожежонебезпечні властивості, кількість 
особин на 1 м2, загальне проективне покриття і кількість видів. Між загальною 
кількістю особин і вологістю верхнього шару підстилки є тісний кореляційний 
зв'язок rxy = –0,46 з рівнем значущості 0,05. Зв'язок з аналогічною тіснотою 
встановлено між загальним проективним покриттям і вологістю верхнього ша-
ру підстилки (rxy = –0,51), а також діаметром вигоряння (rxy = 0,39). 

Для визначення пожежної небезпеки на пробних ділянках за рослинним 
складом побудовано розподіл за видовою пожежною небезпекою (рис. 1). 
Найбільші абсолютні та відносні кількості пожежонебезпечних рослин харак-
терні для борових типів, сирих сугрудів (ділянки 4, 5) та іноді вологих суборів 
(діл. 10-12). 

Слабкозаймистих рослин найбільше на деяких ділянках у вологих субо-
рах (діл. 19), вологих сугрудах (діл. 3), свіжих сугрудах (діл. 22) та вологих гру-
дах (діл. 31-33). Вогнестійкі рослини найчастіше трапляються на пробних ді-
лянках із сирими, мокрими та іноді вологими едафотопами. Переважають вони і 
у свіжих грудах (діл. 13-15) та подекуди у свіжих сугрудах (діл. 23-24). Віднос-
но висока частка вогнестійких рослин у свіжих суборових типах (діл. 16-18) зу-
мовлює низькі пожежонебезпечні показники – малі діаметри вигоряння (3,5-
3,8 см) і високу вологість верхнього шару підстилки (7,6-9,1 %). 
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Рис. 1. Розподіл на пробних ділянках кількостей рослин наземного ярусу  

на 1 м2 
за пожежною небезпекою 

Застосувавши кластерний аналіз до кількостей рослин за пожежною не-
безпекою на пробних ділянках (середні зв'язки), отримано розподіл пробних ді-
лянок за трьома групами (рис. 2). 
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Рис. 2. Дендрограма пробних ділянок за кількостями пожежонебезпечних,  
слабкозаймистих та вогнестійких рослин на 1 м2: 1) пожежонебезпечні;  

2) слабкозаймисті; 3) вогнестійкі 

До групи пожежонебезпечних ділянок (1 бал небезпеки) за видовим 
складом рослин наземного ярусу віднесено всі досліджені пробні ділянки в бо-
рових типах, ділянки 10 і 12 у свіжих суборових типах та 4 і 5 у сирих сугрудах 
(дві останні – через домінування осок). Порівняно невелику групу слабко-
займистих ділянок (2 бали небезпеки) виявлено за допомогою кластерного ана-
лізу в різноманітних едафотопах (ділянка 31 відноситься до D3, 22 – до С2, 19 і 
20 – до В3 і 3 – до С3). Решту ділянок віднесено до вогнестійких і оцінено 3-ма 
балами небезпеки. Аналогічні результати отримано і за середніми значеннями 
пожежонебезпеки ділянок (у балах) (таблиця). 

Табл. Середня пожежна небезпека деяких едафотопів і середні значення бальної 
оцінки відповідно до результатів кластерного аналізу 

 A B C D 
1 - - - - 
2 1,00 / 1,00 2,63 / 3,00 2,66 / 2,67 2,77 / 3,00 
3 1,03 / 1,00 1,93 / 1,67 2,68 / 2,67 2,34 / 2,67 
4 1,22 / 1,00 2,73 / 3,00 1,64 / 1,67 2,96 / 3,00 
5 - 2,62 / 3,00 - - 

Відмінності між оцінками – середньою пожежною небезпекою едафото-
пів і середньою бальною оцінкою – є незначними. За кожною з них пожежна не-
безпека наземного ярусу рослин зростає із зменшенням трофності та вологості. 
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Висновки. Важливою характеристикою пожежної небезпеки едафотопів 
є видова та кількісна структура наземного ярусу, який формується з пожежоне-
безпечних, слабкозаймистих і вогнестійких рослин, а також їх проективне пок-
риття. Із збільшенням вологості та трофності кількість видів слабкозаймистих і 
вогнестійких рослин зростає, а пожежонебезпечних – зменшується. Загалом по-
жежостійкість наземного ярусу залежить від едафотопів, зростаючи із збіль-
шенням вологості та трофності. 
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Кузык А.Д. Растения наземного яруса как фактор пожарной опаснос-
ти лесных насаждений различных типов лесорастительных условий 

Описаны результаты исследований пожарной опасности растений наземного яру-
са в лесах различных типов лесорастительных условий. Пожарная опасность растений 
определена по шкале Мелехова (пожароопасные, слабовоспламеняющиеся и огнес-
тойкие), расширенной представителями, распространенными в лесах Малого Полесья. 
Во время полевых исследований пожарная опасность пробных участков оценена по 
влажности верхнего слоя подстилки и диаметра ее выгорания. Эти показатели зависят 
от общего количества растений наземного яруса на 1 м2 и проективного покрытия. С 
учетом этого и пожарной опасности растений установлено, что пожарная опасность 
участков уменьшается с ростом индексов трофности и влажности. 

Ключевые слова: тип лесорастительных условий, пожарная опасность, наземный 
ярус растений. 

Kuzyk A.D.  Ground Layer Plants as the Factor of the Fire Hazard of Fo-
rest Stands of Different Edafotopes 

Some results of fire danger studies of the ground layer plants in forests of different eda-
fotopes are described. Plant fire hazard was determined on a Melehov scale (flammable, poor 
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flammable and fire-resistant), extended by representatives, which growth in the forests of Ma-
le Polissya. During fieldwork fire hazard of test sites was evaluated by moisture of the upper 
layer of litter and its burnout diameter. These values are proved to depend on the total number 
of ground layer plants on 1 m2 and a projective cover. Concerning the facts mentioned above 
and plant fire hazard of forest areas is estimated to decrease with trophic and humidity inde-
xes increasing. 

Key words: edafotop, fire hazard, plant ground layer, forest stand, moisture. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОРЕМЕДІАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ДЛЯ ҐРУНТІВ З МОНОМЕТАЛІЧНИМ ЗАБРУДНЕННЯМ 

Розглянуто вплив звалищ побутових відходів на стан прилеглих територій, навко-
лишнього середовища та здоров'я людей. Ситуація з ґрунтами не є критичною, що за-
безпечено збалансованим використанням та ґрунтозберігаючими технологіями. Потріб-
но прикласти максимум зусиль, аби не допустити погіршення природного стану терито-
рії до незадовільного рівня. Для цього необхідно розробити та забезпечити виконання 
низки заходів за допомогою фітотехнологій, дослідити, які культурні рослини забезпе-
чать покращення стану ґрунтів та не будуть накопичувати шкідливі речовини у своїх 
споживаних частинах, а також створити екологічні карти території для спостереження 
та моделювання перспектив стану навколо сміттєзвалища. На прикладі конкретного 
господарства визначено основні забруднювальні елементи та запропоновано шляхи бо-
ротьби за допомогою фіторемедіаційних технологій. 

Ключові слова: ґрунти, забруднювальні елементи, звалища побутових відходів, 
здоров'я людей, монометалічне забруднення, стан навколишнього середовища, техно-
логії для ґрунтів, фіторемедіаційні технології. 

Вступ. Одним з основних аспектів захисту довкілля є утилізація побуто-
вих відходів, а також ліквідація наслідків їх тривалого перебування на одній те-
риторії. Фільтрат сміттєзвалищ посідає одне з перших місць серед забруднюва-
чів навколишнього природного середовища. Проникаючи у ґрунт, а також ґрун-
тові, поверхневі та підземні води, він забруднює їх, спричиняє забруднення ко-
лодязів, ставків, річок. Крім цього, з ним у довкілля потрапляє багато шкідли-
вих речовин. Важкі метали через ґрунти проникають до рослин, а потім надхо-
дять до нашого столу через продукти харчування, вирощені на забруднених те-
риторіях [1-3]. 

Вихідні передумови. Увагу вчених-екологів до техногенних джерел 
надходження важких металів у біосферу пояснюють збільшенням об'ємів про-
мислових викидів і відходів. 

Як зазначає В.М. Боронос, проблема звалищ побутових відходів – це 
проблема великих міст. Під час зберігання відходи зазнають змін, внаслідок чо-
го на звалищах утворюються нові екологічно небезпечні сполуки, що станов-
лять серйозну загрозу для навколишнього середовища та здоров'я населення 
[2]. Тривале накопичення ТПВ на звалищах, як зазначають А.М. Прищепа та 
О.А. Бережицька, призводить до виникнення непередбачуваних фізико-хіміч-
них чи біохімічних реакцій, продуктами яких можуть бути численні токсичні 
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