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Актуальність дослідження обумовлена: 1

Антропогенний 

тиск

Кліматичні 

зміни

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

ПРОБЛЕМ

Інтродукційний процес із 

залученням маловідомих та 

малопоширених видів рослин

Підбір стійких 

видів та форм 

рослин до 

нових умов 

зростання

Розробка

наукових

стратегій щодо

напрямів їх

використання

Все частіше довкілля зазнає 

значного навантаження, що дуже 

часто призводить до нищівної 

трансформації екосистем 

наслідком якої є не тільки 

скорочення біорізноманітності, а 

й знищення цінних ландшафтів

Виявлення

закономірностей росту, 

розвитку рослин, а 

також перебігу

продукційного процесу, 

випробування

Вивчення сучасного стану довкілля для 

виокремленення проблемних питань, 

що потребують негайного вирішення

Виявлення 

аборигенної 

складової

Розробка науково-прикладних 

засад зі збереження та 

збагачення цінних видів



Рослинний покрив відіграє важливу роль у контролі

ерозійних процесів наступними способами: 

 захищає поверхню ґрунту від впливу надмірних опадів; 

 пом'якшує вплив сонця і вітру, утримує частинки ґрунту на місці;

 збільшує здатність ґрунту поглинати воду; 

 уповільнює швидкість стоку; 

 видаляє підземні води між дощами через процес випаровування-

транспірації, покращує показники проникнення. 



Традиційні методи щодо запобігання ерозії

Одним із загальноприйнятих методів із

запобігання ерозійних процеців схилів є терасування.

Тераси можна облаштувати за допомогою

екскаваторів. Ширина терас 1,5 – 2м. Висота укосу 1 –

1,3, іноді до 1,5 м.

На терасах висівають трав'янисті та висаджують

деревні рослини. Саджанці висаджують на підвищеній

частині полотна 0,5 м від краю полотна в один ряд.

Відстань між деревами 1,0 – 1,5 м. Відповідно тоді

схили тераси будуть закріплені кореневою системою

дерев (рис. 1).

Терасування хоч і дієвий метод боротьби з

ерозією, але є досить економічно затратним, а також

веде до суттєвої трансформації природних

ландшафтів. Це як правило на ранніх етапах

демонструє гарні результати, але з плином часу може

суттєво вплинути на біоту, що населяє як надземне так

і ґрунтове середовище.

Рис. 1. Схема терасного закріплення еродованих

схилів



Рис. 2. Природнє утворення терас під багатовіковими деревними рослинами

В ході багаторічних досліджень довкілля ми дійшли висновку, що

розтерасовування схилу можливе природнім шляхом і досить часто зустрічається.

Багатовікові дерева, що зростають на певній площі, завдяки кореневій системі

утримують великі об’єми ґрунту а завдяки своєму вертикальному рості вирівнюють

площу зростання перпендикулярно схилу, в наслідок чого утворюється згодом

тераса (рис. 2).



Підбір маловідомих та малопоширених представників 

в доповнення автохтонним видам рослин для 

ревіталізації територій ризику
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Рис. 4. Коренева система представників роду Malus, 

зокрема нездерев’янілі водо-всмоктувальні корені
Рис. 3. Формування кореневища в рослин видів роду 

Astragalus: а) плагіотропні пагони; б) бруньки поновлення.

Рис. 5. Схематичне зображення укорінення

Elaeagnus multiflora

Для збереження та відновлення аборигенної флори, ґрунтового покриву

пропонуємо рослини роду Malus висаджувати за принципом шахівниці із додаванням

представників роду Elaeagnus, суцільний трав’яний покрив створити із представників

роду Astragalus та автохтонних трав’яних рослин. Яблуні та кущі маслинки будуть

інфільтрувати надлишок води із ґрунтового профілю на різній його глибині та

кореневою системою закріплювати ґрунтовий покрив. Представники роду Astragalus за

рахунок раннього відростання та здатності утворювати щільний травостій зменшать

ступінь інсоляції на поверхню ґрунту уповільнюючи інтенсивність випаровування води,

завдяки потужної кореневої системи підвищать щільність ґрунтово-кореневого

горизонту та акумулювати необхідний для життєдіяльності інших рослин азот.

Упродовж всього вегетаційного періоду після кожного скошування, рослини видів роду

Astragalus також слугуватимуть органічним добривом ґрунту тим самим підвищуючи

його родючість.



Б

Рис. 7. Алелопатична активність летких речовин у генотипів рослин родіа: А – Astragalus, Б – Malus

Рис. 6. Алелопатична активність ґрунту у генотипів рослин родіа: А – Astragalus, Б – Malus
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Отримані результати

свідчать про суттєві

відмінності в накопиченні

алелохімікатів у листках

рослин. Найбільш

алелопатично активними

виявилися види рослин

Astragalus, леткі речовини

та водні екстракти яких

гальмували розвиток тест-

культур.

За показниками

алелопатичної активності

екстрактів листків

встановлено наступний

ряд ранжування:

Astragalus > Malus. За

алелопатичною

активністю грунту

простежується наступний

ряд гальмівної дії

виділень рослин: Malus >

Astragalus.

За стресових умов у тканинах досліджуваних рослин активізувалися системи антиоксидантного захисту такі як 

синтез каталази, фенольних сполук, флавоноїдів, каротиноїдів, що запускають ефект захисту від руйнівних наслідків

на клітинному рівні, що свідчить про здатність рослин пристосовуватися до мінливих умов середовища. 

Дослідження алелопатичної активності рослин



Розробка моделей щодо ревіталізації еродованих ландшафтів

Нами запропоновано

лабораторні моделі

ревіталізації еродованих схилів

яка розроблена на прикладі

високих терас р. Дніпро в

межах території НБС імені М.М.

Гришка НАН України.

Принцип лабораторного

моделювання полягає у

можливості візуалізації обрисів

рельєфу за рахунок

використання оптичних якостей

габітусу та світлоти крони

відібраних нами рослин для

ревіталізації грунтової ерозії.



Сучасний стан та продовження робіт щодо удосконалення моделі 

ревіталізації еродованих ландшафтів однієї із модельних ділянок

Рис. 9. Проведення висадки рослин для попередження ерозії ландшафтів (високих

терас р. Дніпро).



Наукова новизна: Розроблено рекомендації з раціонального

використання екологічного потенціалу територій ризику, встановлено

асортимент рослин перспективних для ревіталізації еродованих

ландшафтів України, створено для рідкісних рослин і цінних

інтродуцентів оптимальні умови, які забезпечать високу декоративність і

довговічність насаджень, обґрунтовано їх економічну ефективність та

доцільність використання.

Наукові результати роботи відображено в 1 колективній

монографії, 1 довідкове видання (каталог), 10 статей у вітчизняних та 

зарубіжних науково-фахових виданнях та 28 публікацій у наукових

збірниках і матеріалах конференцій. 
Загальна кількість публікацій авторів – 180.

За даною тематикою авторами захищено 3 дисертаційні роботи

на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі

спеціальності 03.00.05 «Ботаніка» – 2 та 03.00.16 «Екологія» – 1.



Висновки

Здійснено пошук та розробку шляхів попередження ерозійних процесів

ґрунту за використання маловідомих автохтонних та інтродукованих видів рослин.

Деревні рослини, які запропоновано для закріплення еродованих схилів – родів

Malus Mill., кущові – рослини роду Elaeagnus L., а саме Маслинка багатоквіткова

(Elaeagnus multiflora Thunb.), трав’яні – рослини видів роду Astragalus L.

Отримані результати свідчать про суттєві відмінності в накопиченні

алелохімікатів у листках рослин. Найбільш алелопатично активними виявилися

види рослин Astragalus, леткі речовини та водні екстракти яких гальмували

розвиток тест-культур. За показниками алелопатичної активності екстрактів

листків встановлено наступний ряд ранжування: Astragalus > Malus. За

алелопатичною активністю грунту простежується наступний ряд гальмівної дії

виділень рослин: Malus > Astragalus.

За стресових умов у тканинах досліджуваних рослин активізувалися

системи антиоксидантного захисту такі як синтез каталази, фенольних сполук,

флавоноїдів, каротиноїдів, що запускають ефект захисту від руйнівних наслідків

на клітинному рівні, що свідчить про здатність рослин пристосовуватися до

мінливих умов середовища.



Для комплексного вирішення проблеми (збереження та відновлення

аборигенної флори, ґрунтового покриву) пропонуємо рослини роду Malus

висаджувати за принципом шахівниці із додаванням представників роду

Elaeagnus, суцільний трав’яний покрив створити із представників роду Astragalus

та автохтонних трав’яних рослин. Яблуні та кущі маслинки будуть інфільтрувати

надлишок води із ґрунтового профілю на різній його глибині та кореневою

системою закріплювати ґрунтовий покрив. Представники роду Astragalus за

рахунок раннього відростання та здатності утворювати щільний травостій

зменшать ступінь інсоляції на поверхню ґрунту уповільнюючи інтенсивність

випаровування води, завдяки потужної кореневої системи підвищать щільність

ґрунтово-кореневого горизонту та акумулювати необхідний для життєдіяльності

інших рослин азот. Упродовж всього вегетаційного періоду після кожного

скошування, рослини видів роду Astragalus також слугуватимуть органічним

добривом ґрунту тим самим підвищуючи його родючість.

Виявлено, що усі інтродуценти мають досить високу адаптаційну здатність

та добру приживаність до умов із низьким рівнем родючого шару ґрунту,

зволоженості та високим рівнем інсоляції.

Таким чином, відповідно до обраної ділянки із порушеним унаслідок

впливу ерозії ґрунтовим покривом розроблено модель її ревіталізації за

допомогою вищезгаданих представників рослин.

Висновки



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!


