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АНОТАЦІЯ 

Улюра Є. М. Фауна наземних хребетних відвалів гірничо-видобувної 

промисловості Донбасу. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.08 – зоологія. – Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН 

України, Київ, 2019. 

Дисертація є першим комплексним дослідженням наземних хребетних 

гірсько-рудних відвалів Південного Сходу України. Роботи проводились в межах 

Донецької та Луганської областей на виробках кар'єрно-відвального типу загальною 

площею близько 3,5 тисячі га. Протягом 2007 - 2014 років були обстежені 35 

відвалів, біоценози яких знаходяться на різних стадіях сукцесії. Загальна тривалість 

польових робіт становить 416 днів. Основним методом збору матеріалу були 

маршрутні обліки (використовувалися загальноприйняті методики обліку і 

виявлення тварин для кожної з чотирьох груп наземних хребетних). Обліки 

охоплювали всі сезони року і проводились не менше ніж з триразовою повторністю 

за сезон на стаціонарних об'єктах. 

Фауна наземних хребетних відвалів гірничо-видобувної промисловості 

Донбасу нараховує 114 видів і являє собою збіднений варіант сучасної регіональної 

фауни. Так на відвалах представлені лише 28 % ссавців регіону, 33 % амфібій, 43,8 

% птахів, 50 % плазунів. Фауна промислових відвалів включає найбільш численні і 

лабільні компоненти оточуючих фауністичних комплексів. 

З усіх груп наземних хребетних птахи першими заселяють нові біотопи, що 

з'являються в результаті господарської діяльності людини. Окремі види скельного 

комплексу можуть займати гніздові ділянки на виробках, частини яких ще 

використовуються. Процеси формування орнітокомплексов найбільш динамічні і 

йдуть з невеликим відставанням від сукцессіонних процесів рослинних асоціацій. 

Структурний ядро орнітофауни на відвалах різного типу формують види 

дендрофільних комплексу (51,8 %). Зі збільшенням віку деревних насаджень і 

займаної ними площі відвалів частка дендрофільних видів теж зростає. Досить 

значна кількість птахів водно-болотного комплексу (20 %) вказує на позитивну роль 
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водойм і водотоків техногенного походження, які приваблюють представників цієї 

специфічної групи і тим самим сприяють підтримці біорізноманіття навіть у таких 

несприятливих умовах. До фонових видів цієї групи можна віднести крижня Anas 

platyrhynchos, лиску Fulica atra, очеретянку велику Acrocephalus arundinaceus, 

плиску білу Motacilla alba, що зустрічаються на 84,6 – 92,3 % відвалів, які мають 

відповідні біотопи в своєму складі. Центральне місце в орнітофауні техногенних 

ландшафтів займають широко поширені види, в тій чи іншій мірі схильні до 

синантропізації. Частка урбанізованих видів становить 62,4 %. Встановлено, що 

промислові відвали відіграють істотну роль у житті птахів у зимовий період, у 

період міграцій і післягніздових кочівель, слугуючи своєрідними рефугіумами серед 

міського середовища. 

Показано особливості структури фауністичних комплексів наземних 

хребетних на відвалах різного типу; проведено порівняльний аналіз їх видового і 

таксономічного багатства та різноманіття. Встановлено, що фауна відвалів 

вугільних шахт та видобуток будівельних матеріалів демонструють досить високу 

подібність між собою за коефіцієнтами Жаккара (Cj= 0,73) та Соренсена (Cs= 0,84). 

Контрастність між обома вибірками незначна (βс = 11,5), незважаючи на те, що за 

своїми характеристиками відвали кар'єрів мають більш сприятливі умови для 

існування тварин, ніж відвали вугільних шахт. У часовому аспекті найменша 

контрастність спостерігається між населенням наземних хребетних молодих та 

середньовікових відвалів (βс = 10,5), а найбільша – між старимита молодими (βс = 

21,5). 

Розкрито окремі закономірності формування фауни досліджених об'єктів і 

розглянуті взаємозв'язки між неоднорідністю навколишнього середовища і видовим 

багатством з точки зору ГІС-похідних. Виявлено позитивний зв'язок між індексом 

топографічної вологості і видовим багатством птахів. Негативна кореляція 

спостерігалася між показниками температури поверхні і видовим багатством як 

птахів, так і ссавців.  

Крім абіотичних факторів для формування фауни промислових відвалів 

важливим є характер протікання сукцесій. Так, для початкових стадій 
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сукцессіонного ряду відвалів характерно стрімке формування піонерних угруповань 

флори і фауни. На середніх стадіях сукцесії відзначається розрив у темпах 

формування рослинного покриву і тваринного населення. У той час, як крім 

трав'янистої рослинності з'являються чагарники і дерева, в формуванні 

фауністичних комплексів помітні "застійні" явища. Про що свідчить зменшення 

видового різноманіття на відвалах середнього (Н '= 4,33) та старшого (Н' = 3,75) віку 

в порівнянні з молодими відвалами (Н '= 4,42). 

На старовікових відвалах, які були штучно залеснені, спостерігається 

формування одноманітних біотопів – насадження монокультури робінії з майже 

відсутньою ярусністю. В таких умовах відбувається деградація фауністичних 

комплексів, так званий зрив сукцесії. За умови природного ходу сукцесії 

(самозаростанія відвалів) формується більш збалансована система. 

За результатами досліджень надано рекомендації щодо збереження видового 

різноманіття наземних хребетних на промислових відвалах різного типу. 

Ключові слова: фауна, наземні хребетні, промислові відвали, Донбас, 

біорізноманіття 

 

ABSTRACT 

Ulyura E. M. Terrestrial vertebrates fauna of mining industry dumps in the Donbas 

region.  –  Manuscript. 

Dissertation to obtain the scientific degree of  Candidate of Biological Sciences within the 

specialization 03.00.08 – zoology. – I.I. Schmalhausen Institute of zoology of NAS of 

Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is the first comprehensive study of terrestrial vertebrate’s fauna on the 

post-mining dumps of the South-Eastern part of Ukraine. The research was carried out in 

Donetsk and Luhansk regions on quarry-type excavations with the total area of about 3,5 

thousand hectares. 35 dump sites at different stages of succession were examined during 2007-

2014. The total duration of field work is 416 days. The main method of material collection was 

route records (commonly used methods of counting and detecting animals for each of the four 
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groups of terrestrial vertebrates were used). The records covered all seasons of the year and 

were conducted at least three times per season at the stationary objects. 

The vertebrate fauna of the terrestrial mining dumps of the Donbas includes 114 

species and represents a depleted version of the modern regional fauna. Thus, only  28 % of  

mammals in the region, 33 % of amphibians, 43.8 % of birds, and 50 % of reptiles are 

presented in the dumps. The fauna of industrial dumps includes the most numerous and labile 

components of surrounding faunal complexes. 

Of all the groups of terrestrial vertebrates, birds are the first to occupy new biotopes that 

appear as a result of human activity. Selected species of the rock complex may occupy nesting 

sites on excavations, some parts of which are still in the use. The processes of formation of bird 

communities are the most dynamic and go hand in hand with a slight lag behind the succession 

processes of plant associations. Species of dendrophilic complex (51.8 %) form the structural 

core of the bird communitieas on dumps of various types. With the increase in the age of  tree 

plantations and the area of the dumps occupied by them, the proportion of dendrophilic species 

also grows. A sufficiently large number of wetland bird species (20 %) indicates the positive 

role of water bodies and watercourses of man-made origin, which attract representatives of this 

specific group and thereby contribute to the maintenance of biodiversity, even under such 

unfavorable conditions. The background species of this group include mallard Anas 

platyrhynchos, coot Fulica atra,  great reed warbler Acrocephalus arundinaceus, white wagtail 

Motacilla alba, which are observed at 84.6 –  92.3 % of the dumps that have the corresponding 

biotopes in their composition. 

The central place in the avifauna of technogenic landscapes is occupied by widespread 

species which to varying degrees are prone to synantropy. The proportion of urbanized species 

is 62.4 %. It has been established that industrial waste dumps play a significant role in the life 

of birds during the winter, migration periods and post-nesting movements serving as peculiar 

refugium in the urban environment. 

The species composition and relative population density of the four animal classes was 

determined. The features of the structure of terrestrial vertebrates complexes in different types 

of the post-mining dumps are shown; comparative analysis of their species and taxonomic 

richness and diversity was carried out. The fauna of dumps of post-coalmining dumps and 
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post-quarrying sites show relatively high similarity according to the Jaccard index (Cj= 0.73) 

and the Sørensen–Dice coefficient (Cs = 0.84). The contrast between the two groups is 

negligible (βs = 11.5) despite the fact that according to their characteristics  dumps of quarries 

have more favorable conditions for the existence of animals than dumps of coal mines. 

 In a time aspect, the lowest contrast was discovered between the fauna of young and 

middle-aged spoil tips (βс = 10.5), while the highest contrast can be observed between old and 

young spoil tips (βс=21.5). 

Some patterns of the formation of terrestrial vertebrates’ communities on the 

investigated objects are revealed and some relationships were considered between 

environmental heterogeneity and species richness from the point of view of GIS-derived 

variables. We have found a positive relationship the topographic wetness index and bird 

species richness; a negative relationship the brightness temperature (minimum) and 

bird/mammal species richness.   

In addition to the abiotic factors for the formation of the fauna of industrial dumps, the 

nature of the succession is important. Thus the rapid formation of pioneer groups of flora and 

fauna is characteristic for the initial stages of the succession series of dumps. 

At the intermediate stages of succession there is a gap in the rate of formation of 

vegetation cover and animal population. In the period of vegetation shrubs and trees 

emergence the stagnation in the formation of faunal communities is observed. This is 

evidenced by the decrease in the species diversity in the intermediate (H '= 4.33)  and old (H' = 

3.75) dumps compared with early dumps (H '= 4.42). 

The formation of uniform biotopes containing robinia as monoculture with near-absent 

layering is observed at the old dumps that were restored by artificial tree plantation. Under 

such conditions degradation of faunal complexes, the so called failure of succession, takes 

place. Under  the conditions of a natural course of succession (self-growth of dumps) a more 

balanced system is formed. 

The results of researching have made it possible to develop practical recommendations 

to preserve the species diversity of terrestrial vertebrates on industrial dumps of different types. 

Key words: fauna, terrestrial vertebrates, industrial dumps, Donbas, biodiversity 
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ВСТУП 

Актуальність теми. В сучасних умовах більшість територій техногенних 

регіонів України представлена ландшафтами, які були повністю змінені під 

впливом господарської діяльності людини. На Донбасі величезні площі землі 

займають видобутки гірничовидобувної промисловості. Грунти, рослинний покрив і 

тваринне населення, знищене в процесі видобуток, формуються заново на 

техногенній основі. З цілком зрозумілих причин ці території не можуть бути 

повернуті до свого первісного стану, а використання їх в інших господарських цілях 

теж малоймовірно. Тому більш перспективним для поліпшення екологічного стану 

порушеного середовища може вважатися натуралізація відвалів і приведення їх до 

розряду земель рекреаційного значення і резерватів живої природи в межах 

урбанізованих територій. На сучасному етапі питання формування фауни наземних 

хребетних на відвалах гірничодобувної промисловості Донбасу залишаються досі 

невивченим, незважаючи на досить давно доведену стабілізуючу роль тварин в 

біотопах різного рівня, необхідну для їх нормального сукцессіонного розвитку і 

довготривалого функціонування у природному режимі. Насамперед, вона дуже 

важлива при становленні вторинних екосистем, поліпшенні їх стійкості до 

антропогенного впливу. 

Ця тема являє собою комплексне фауністичне дослідження тваринного світу 

штучних біотопів, створених гірничо-видобувними підприємствами Донбасу, 

головним чином, вугільними шахтами. 

Тема актуальна в аспекті пізнання загальнобіологічних закономірностей і 

тенденцій та процесів відновлення трансформованих біотопів, пристосування 

тварин до життя в специфічних умовах. Дослідження має і практичні аспекти, 

оскільки його результати зможуть дозволити у майбутньому прогнозувати 

(моделювати) та, за необхідності, корегувати розвиток фауністичних комплексів у 

різних типах штучних біотопів, а також розробити деякі практичні рекомендації по 

сприянню процесам штучної та природної натуралізації гірничих видобуток.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в рамках планової теми Відділу фауни і систематики хребетних 



13 
 

Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України № ІІІ-5-06 Сучасний стан 

фауністичних комплексів вищих хребетних України та процеси їх формування в 

умовах посилення дії антропогенних факторів» (державний реєстраційний номер 

0106U000381). Строк виконання 2006-2010 рр. 

Мета і завдання дослідження. 

Мета роботи – пізнання складу фауни наземних хребетних (з класів 

Земноводні, Плазуни, Птахи та Ссавці), закономірностей формування і розвитку цієї 

фауни в часі і просторі. Для досягнення цієї мети нами були поставлені наступні 

завдання: 

1. Встановити видовий склад наземних хребетних на відвалах 

гірничодобувної промисловості Донбасу. 

2. Визначити структуру фауністичних комплексів наземних хребетних 

промислових відвалів різного типу. 

3. Дослідити процеси формування фауни наземних хребетних на відвалах 

гірничодобувної промисловості. 

4. Виявити фактори, що сприяють або, навпаки, ускладнюють існування 

хребетних тварин у штучних біотопах відвалів. 

5. Визначити роль відвалів гірничодобувної промисловості Донбасу у 

підтриманні біорізноманіття регіону та збереженні рідкісних видів. 

6. Розробити рекомендації щодо оптимізації процесів природної та 

штучної натуралізації промислових видобуток. 

Об’єкт дослідження: наземні хребетні (Земноводні, Плазуни, Птахи, 

Ссавці)відвалів гірничо-видобувної промисловості Донбасу. 

Предмет дослідження: видовий склад, розподіл, еколого-фауністичні 

особливості та формування населення наземних хребетнихвідвалів гірничо-

видобувної промисловості Донбасу. 

Методи дослідження: застосовували загальноприйняті методики обліку для 

кожної з чотирьох груп наземних хребетних, ГІС-методи, методи картографування, 

морфометрії та статистичного аналізу. 
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Наукова новизна роботи. Вперше виконано комплексне дослідження 

наземних хребетних на промислових відвалах Південного-Сходу України. Складені  

повні фауністичні списки; показані особливості структури фауністичних комплексів 

наземних хребетних на видобутках різного типу; проведена оцінка їх видового і 

таксономічного багатства та різноманіття; розкрито окремі закономірності 

формування угруповань наземних хребетних досліджених об’єктів. За допомогою 

ГІС-моделювання визначено фактори, що впливають на розвиток фауни 

техногенних територій. Запропоновано шляхи використання гірничих видобуток як 

своєрідних об’єктів з підтримання біорізноманіття регіону та збереження рідкісних 

видів. 

Практичне значення роботи. Результати досліджень можуть бути 

використані при плануванні та проведенні рекультиваційних робіт,  прогнозуванні 

розвитку біологічних сукцесій на промислових відвалах; Кадастру тваринного світу 

України, різноманітних наукових програм вивчення та збереження фауністичного 

різноманіття України; проведенні літніх навчальних практик студентів біологічних 

спеціальностей. Матеріали дослідження можуть бути використані під час вивчення 

окремих тем курсів зоології хребетних, теріології, орнітології, охорони природи, 

загальної екології та урбоекології у вищих навчальних закладах. 

Особистий внесок здобувача. Робота ґрунтується на результатах власних 

польових і камеральних досліджень, які автор виконала самостійно впродовж 2007-

2014. Здобувачем особисто проведено пошук та аналіз літературних джерел з даної 

проблематики; підібрані та апробовані методики польових досліджень; проведено 

збір матеріалу стосовно чотирьох класів наземних хребетних (Земноводні, Плазуни, 

Птахи, Ссавці). Самостійно проведено опрацювання отриманих даних та 

сформульовано висновки. Частину публікацій за темою дисертації підготовлено у 

співавторстві. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційного дослідження 

були представлені на 9 конференціях. А саме: VII Міжнародна наукова конференція 

аспірантів і студентів ―Охорона навколишнього середовища та раціональне 

використання природних ресурсів‖ (м. Донецьк, 2008 р.); Третя міжнародна наукова 
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конференція „Відновлення порушених природних екосистем‖ (м. Донецьк, 2008 р.); 

конференції молодих дослідників-зоологів (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 

2008, 2010 рр.); XV Теріологічна школа ―Проблемні види ссавців: діагностика, 

поширення, екологія‖ (Канівський заповідник, 2008); V Міжнародна наукова 

конференція „Молодь і поступ біології‖ (м. Львів, 2009 р.); Міжнародна наукова 

конференція „Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і 

антропогенних екосистемах‖ присвячена 50-річчю з дня опублікування монографії 

„Животний мир Советской Буковины‖ (м. Чернівці, 2009); ХVІІIТеріологічна 

школа-семінар«Морфологічна мінливість ссавців і збереження їх різноманіття»(м. 

Щолкіне, АР Крим, 2011 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

"Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації (до 85-річчя 

природничо-географічного факультету)" (м. Ніжин, 2018 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 робіт (у т.ч. 2 – 

англійською), з них 5 статей – у фахових журналах, 7 у матеріалах та тезах 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 140 сторінках 

машинописного тексту, основний текст дисертації – 114 ст. Складається зі вступу, 6 

розділів, висновків, списку літератури та додатків.  Робота ілюстрована 14 

таблицями, 29 рисунками і 4 додатками. При написанні використано 183 літературні 

джерела, з них 41 латиницею. 

Подяки. Автор щиро вдячна першому науковому керівникові дисертаційної 

роботи: к. б. н. В. І. Крижанівському, який ініціював це дослідження, а також 

діючому керівникові  д. б. н., проф. С. В. Межжеріну та к.б.н., зав. відділом фауни та 

систематики хребетних Г. Г. Гаврисю за підтримку роботи. Особлива вдячність 

к.б.н., ст.н.с В. М. Титарю, без участі якого не можливим було б проведення ГІС-

моделювання. Також дисертант висловлює подяку колегам з кафедри зоології 

біологічного факультету Донецького національного університету, відділу фауни та 

систематики Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена та відділу зоології 

Національного науково-природничого музею НАН України – всім тім, хто 

допомагав при проведенні роботи. 
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РОЗДІЛ 1. 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

Фауна наземних хребетних регіону (Донецька та Луганська області) є 

досить дослідженою. Доволі ґрунтовні зведення щодо її складу зустрічаються ще 

з початку середини ХІХ століття [2; 5; 6; 19; 103; 132]. Так професор А. Чернай у 

своїй роботі ―Фауна Харьковской губернии и прилежащих к ней мест‖ наводить 

48 видів ссавців та 205 видів птахів. Він зазначає, що фауна місцевості між 

Дніпром і Доном не несе на собі явного відбитку азійської фауни, а має більшу 

подібність з фауною помірної Європи. Навіть у ті часи автор звертає увагу на то, 

який значний вплив має людина на поширення тварин, зокрема ссавців. Так, кріт, 

хом'як та землерийка поширюються разом з обробкою земель. Степові гризуни 

та копитні відступають все далі, по мірі того, як людина заселяє степи і позбавляє 

їх місць існування. Ведмідь, борсук, видра, бобер, кабан, різні види куниць 

знищуються людиною, або полишають місцевість зі зведенням лісів [132]. 

Протягом наступних десятиліть ці процеси набували все більшого розмаху 

з освоєнням степів, зростанням кількості населення та розвитком важкої 

промисловості. 

На сьогодні, Донбас є одним з найбільш екологічно неблагополучних 

регіонів Європи. В регіоні розвинені чорна і кольорова металургія, важке 

машинобудування, хімічна промисловість, видобуток вугілля, кам'яної солі, 

ртуті, гіпсу, мергелю, крейди, піску, доломіту, цінних глин, легка і харчова 

промисловість, енергетика. Промислове виробництво призводить до виникнення 

великої кількості різноманітних техногенних територій, в межах яких 

формуються своєрідні вторинні природні системи в цілому, і неофауністичні 

комплекси зокрема. За більш ніж 150-річний період фауна наземних хребетних 

зазнала значних змін у зв’язку зі зростанням щільності людського населення та 

промислових потужностей. У сучасних зоологічних зведеннях наводять наступні 

дані стосовно складу фауни: шість видів земноводних, дванадцять видів 

рептилій, 195 видів птахів, 75 видів ссавців [93; 66; 76; 127]. 
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В сучасних умовах більшість території України представлена 

ландшафтами, які були докорінно змінені під впливом господарчої діяльності 

людини. На жаль, протягом майже 150-річної історії фауністичних досліджень 

регіону, увагу дослідників привертали переважно рідкісні види, фауна хребетних 

заповідних ділянок або найбільш зберігшихся природних територій [57; 58; 74]. 

Впливу діяльності людини на тваринне населення приділялося не так багато 

уваги. Одним з найбільш розроблених напрямків досліджень подібного плану є 

вивчення тваринного населення агроландшафтів та штучних лісонасаджень у 

степовій зоні. Так, В. І. Абєленцев [1], характеризуя розподіл гризунів 

полезахисних насаджень та міжсмугових полів, доводить, що населення гризунів 

лісосмуг формується з видів лісової та лісостепової фауни, які розселяються до 

півдня степу через байраки та лісосмуги. Тих же висновків дотримувалась й М. 

Є. Писарєва [94], яка вивчала вплив лісу у степовій зоні України на розподіл та 

щільність гризунів. Вона наводить 14 видів гризунів для байрачних лісів та 

сільгоспугідь. Серед них типові степові види: миша курганцева (Mus spicilegus 

Reinwaldt 1927), миша-крихітка (Micromys minutus (Pallas 1771)), звичайна 

полівка (Microtus arvalis (Pallas 1779)), сліпушок (Ellobius talpinus (Pallas 1770)), 

сірий хом’ячок (Cricetulus migratorius (Pallas 1773)), великий тушкан (Allactaga 

major (Kerr 1792)), сліпак (Spalax microphthalmus Guldenstaedt 1770). Після 

виходу постанови про створення великої мережі штучних лісових насаджень в 

лісостеповій та степовій зонах, проблемі формування орнітологічних комплексів 

новостворених біотопів присвячена досить велика кількість робіт [14; 15; 25; 26; 

106; 108]. Основна увага була спрямована на вивчення птахів з точки зону їхньої 

корисності або шкідливості, тобто, сільськогосподарському значенню. Головним 

завданням було вивчення можливості приваблення у лісосмуги диких корисних 

птахів або знищення так званих «шкідливих». Паралельно вивчалися видовий 

склад, чисельність, живлення птахів степових лісосмуг. Дослідження в цьому 

напрямку залишаються актуальними й до сьогодні [91; 92].  

З 80-х років ХХ століття розпочався новий етап у дослідженнях впливу 

антропогенних факторів на біоту. А саме, з’явилися роботи екологічного 
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спрямування, що стосувалися впливу забруднення хімічними елементами на 

тварин [16; 75],  формуванню урбоценозів [105; 130; 139]. та процесів 

синантропізації фауни. Наразі цей напрямок продовжує активно розвиватись як 

на Донбасі, так й в цілому по Україні [64; 102].  

Не зважаючи на те, що Донбас є одним з найбільш промислово 

розвиненим регіоном країни, майже «за кадром» залишається такий напрямок, як 

дослідження фауністичних комплексів техногенних ландшафтів – порушених 

земель в наслідок видобутку та переробки корисних копалин. Перетворення 

ландшафтів у промислових регіонах мають катастрофічний характер. Так на 

Донбасі під видобутками опинилось більше 10 тисяч га землі [45].  

Різні за характером, тривалості дії та масштабами антропічні фактори 

призводять до змін біосистем, що раніше існували на цих територіях. Особливо 

це стосується специфічних форм техногенних біогеоценозів, які вже існують та 

продовжують виникати [82; 83]. Ці біогеоценози формуються під впливом різних 

факторів: димогазові викиди, порушення ґрунтів внаслідок видобування 

корисних копалин, їх переробки та пов’язаними з ними будівництвом 

комунікацій, ЛЕП, водосховищ, відстійників, шламосховищ тощо [34]. 

Виникнення порушених земель супроводжується змінами або випадінням 

окремих стадій розвитку (загальних закономірностей природного відновлення 

біоти), їх тривалістю тощо. Зі збільшенням антропогенного навантаження на 

природне середовище і виникненням дедалі більшої кількості техногенно-

перетворених ландшафтів, що виникають під впливом промислових забруднень 

або гірничодобувних розробок, не викликає сумніву необхідність вивчення 

формування зооценозів на даних порушених територіях. 

Проблема формування фаун в антропогенно-трансформованих регіонах  та 

відновлення порушених земель (їх натуралізація, рекультивація) не нова. Вона 

привертає увагу світової наукової спільноти з 70-х рр. ХХ сторіччя, оскільки 

техногенні екотопи є своєрідною ареною для первинного становлення популяцій 

різних видів тварин, які в тій чи іншій мірі успішно пристосовуються до нових 
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умов, займаючи вільні екологічні ніші, і утворюють комплекси, багато в чому 

аналогічні природним [143; 181]. 

У вітчизняній літературі  дослідження цих питань має цілком недостатній 

та фрагментарний характер. Існує досить небагато робіт щодо впливу меліорації, 

значення водосховищ та техногенних водойм, звалищ побутових відходів для 

фауни того чи іншого регіону [23; 54; 55; 65; 126].  Робіт стосовно формування 

фауни наземних хребетних на видобутках гірничо-видобувної промисловості 

зовсім мало [34 – 37; 39; 79].  

Як показали дослідження Л. В. Доценко [35 – 37], які були проведені на 

території Західного Донбасу, на ділянках лісової рекультивації шахтних 

видобуток кам’яного вугілля формується комплекс мишоподібних гризунів, 

стійких до антропогенних навантажень. В складі домінують миші: хатня (Mus 

musculus Linnaeus,  1758), лісова (Apodemus sylvaticus Linnaeus,  1758 ), польова 

(Apodemus agrarius (Pallas 1771)), жовтогорла (Apodemus flavicollis (Melchior 

1834)). Є. Х. Євтушенко [39]  у своїх роботах вказує на позитивну роль дрібних 

ссавців, так як вони пришвидшують процеси мінералізації рослин, що разом з їх 

риючою діяльністю сприяє ґрунтоутворенню та пришвидшує хід сукцесії на 

відвалах Криворізького басейну. Крім того, вони слугують кормом для багатьох 

хижаків, тому, в умовах техногенних ландшафтів їх слід вважати важливим та 

корисним компонентом фауністичних комплексів. Процесс адаптації дрібних 

ссавців до умов існування в техногенних ландшафтах супроводжується 

виробленням ряду біологічних пристосувань, спрямованих на підтримання 

оптимальної щільності населення у специфічних умовах. Найбільш 

пристосованою до цих умов виявилася лісова миша (Sylvaemus sylvaticus) — 

домінант мікротеріокомплекса, менш пристосованою — курганцева миша (Mus 

spicilegus), яка є субдомінантом у техногенних біотопах. 

Щодо птахів техногенних територій Донбасу існує також невелика 

кількість робіт [107], в яких зазначається видовий склад, чисельність та деякі 

аспекти сезонних змін орнітофауни. 
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Фауна безхребетних промислових відвалів регіону досліджена більш 

грунтовно [51; 109; 142]. Як і процеси фітомеліорації та сукцесійні зміни 

рослинного покриву [41; 42; 62]. Термін ―сукцесія‖ вперше використав 

наприкінці XIX століття американський фітоценолог Г. Каульс для опису змін 

рослинних угруповань. Однак цілісна система уявлень про сукцесії як 

послідовності змін біооценозів була розроблена пізніше Ф. Е. Клементсом [78; 

153], яка передбачає незворотність рослинних змін, їх спрямування і, як наслідок 

цього, передбачуваність. Весь ряд угруповань, від піонерного, нестійкого, до 

відносно сталого, Ф. Е. Клементс назвав серією (сукцесійним рядом), а окремі 

етапи зміни біоти під час сукцесії — серійними стадіями. Ця термінологія 

використовується і дотепер. Розповсюдженим є визначення сукцесії як процесу 

поступових змін у біоценозі, спричиненого внутрішніми (взаємовідносини між 

компонентами, відносини біоти і умов існування) чи зовнішніми причинами, які 

призводять до зміни одних ценозів на інші на відповідній території та 

формування угруповань, близьких до існуючих на природних, незачеплених 

господарською діяльністю людини територіях [ 77; 86; 97; 136]. За зміни 

рівноваги між абіотичним середовищем і біотою (чи всередині самої біоти), 

відбувається перебудова структурно-функціональної організації угруповання, яка 

направлена на досягнення ним гомеостатичного стану в нових умовах 

середовища існування. 

Акцентування на тих чи інших причинах сукцесії, її першорушіях, часі 

проходження, стані і динамічному потенціалі визначають існування декількох 

класифікацій сукцесій [3; 86; 136]. 

Якщо сингенез  відбувається  на субстратах повністю позбавлених життя, у 

цьому випадку мова іде про первинні сукцесії, які виділив Т. А. Работнов [97]. 

Вони виникають там, де утворюються субстрати, придатні для заселення 

рослинами (поступове заростання сипких пісків, кам'янистих розсипів, річкових 

наносів, змитих ерозійних схилів, гірських порід). До них належать також 

техногенні субстрати, які утворились унаслідок нагромадження відходів 

вугільної промисловості, видобуток будівельних матеріалів тощо. Первинні 
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сукцесії охоплюють не лише виникнення біоценозів і їх зміни, а й утворення 

біогеоценозів разом із формуванням ґрунтового горизонту [156]. 

Відомо, що після господарського використання відновлення корінної 

степової рослинності йде за такою послідовністю стадій, які визначив ще В. М. 

Черняєв і яку вивчали і на американських материках [86], бур’янова рослинність 

(короткоживучі трави), кореневищні трави, нещільнокущові тонконогові (злаки), 

щільнокущові тонконогові (злаки, клімаксові трави). Як відзначав В. Вільямс, на 

щебенистих субстратах характерними є буркунові угруповання, що трапляються 

в усіх літоекотопах сукцесійних систем кар’єрно-відвальних урочищ. 

Угрупованнями, що їм передують, є кохійно-злинково-споришеві, злинково-

кохійно-споришеві, злинково-споришево-кохійні, а наступними – гіркополиново-

буркуново-деревійні, різнотравно-тонконогові та тонконогово-різнотравні. Тоді 

збільшується загальне число видів і петрофітів у рослинних угрупованнях. Стадія 

короткоживучих бур’янових трав може бути тривалою, так, спостерігаються 

«хронічно піонерні» угруповання [98] на схилах, що осипаються. 

В результаті вивчення сукцесійної динаміки рослинності відвалів 

вугільних шахт Донбасу [41],  було виявлено 262 види судинних рослин з 175 

родів та 49 родин, 3 класів, 2 типів. Географічний аналіз флори відвалів 

засвідчив, що кількісно переважають адвентивні та широкоареальні види: 

голарктичні, палеарктичні, європейські. За флороценотипами найважливішими 

є степові та синантропні види. Встановлено, що флори техногенних екотопів 

Донбасу за флористичним і фітоценотичним складом подібні до зональних 

[59]. 

 Сукцесія рослинності на відвалах шахт контролюється динамічним 

комплексом наявних абіотичних чинників і міжвидових взаємин в 

угрупованнях, що призводить до появи каскадного ефекту в формуванні 

рослинності. Рослини, які поселяються на відвалах вугільних шахт, можуть 

зазнавати значних змін: зміна метаболізму, пригнічення ростових процесів, 

скорочення онтогенезу та ін. Умови едафотопу та екотопу породних відвалів 

не мають аналогів у природних системах, рослинного покриву на них немає, 
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тому відбувається формування нової флори, хоча простежується зональний 

характер їх заселення [17; 159].  

У світовій практиці для зменшення негативного впливу токсичних 

чинників відвалів прийнято здійснювати заходи із їх рекультивації [7; 8; 31; 61; 

67; 80; 101]. Значний вплив порушених земель на навколишнє середовище 

пояснюється тим, що на поверхню виносяться токсичні породи, запилюється 

та загазовується атмосфера, змінюється режим ґрунтових вод, включно з 

глибокими підземними, формуються значні маси субстратів, що 

нагромаджуються у так званих відвалах. При тому з сільськогосподарського 

обігу вилучаються не лише землі, з яких безпосередньо добуваються корисні 

копалини, а й площі для складування породи. 

Процес рекультивації порушених територій, як правило, розділяють на 

три головних етапи: підготовчий, гірничо-технічний та біотичний. 

Підготовчий, або проектно-обстежувальний, етап включає: обстеження і 

типізацію порушених земель та територій, які підлягають порушенню; 

вивчення властивостей розкривних порід і класифікацію їх щодо придатності 

для біотичної рекультивації; визначення напрямів і методів рекультивації; 

складання техніко-економічних обґрунтувань і технічних робочих проектів з 

рекультивації. 

 До комплексу робіт гірничо-технічного етапу належать: відсипання 

відвалів, вирівнювання, формування укосів, знімання, транспортування та 

нанесення на рекультивовані землі родючого або потенційно родючого ґрунту, 

докорінна меліорація, будівництво доріг, спеціальних гідротехнічних споруд 

тощо. 

Останнім етапом рекультивації техногенно порушених територій є 

біотичний етап, завершальною стадією якого є фітомеліорація. Фітомеліорація 

– один з напрямів прикладної екології, який полягає у дослідженні, 

прогнозуванні та використанні фітоценозів (природних і створених людиною 

рослинних систем) для поліпшення геофізичних, геохімічних, біотичних, 

просторових і естетичних характеристик середовища, яке оточує людину, 
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проектуванні та створенні штучних рослинних угруповань із використанням 

трав’яної, кущової та деревної рослинності, яка покращує кліматичні, ґрунтові 

та гідрологічні умови середовища [67]. Питанням проектування та створення 

штучних рослинних угруповань із властивостями, які здатні покращити 

деградовані території присвячена низка праць вчених [18; 68; 112; 146; 166]. 

Фітомеліорація породних відвалів шахт з озелененням лісонасадженнями та 

висівом багаторічних трав дає можливість зупинити процес подальшого 

забруднення навколишнього середовища токсичними компонентами 

відвальних порід, упорядкувати ландшафт порушених земель. Важливими 

культурами для лісової фітомеліорації відвалів вугільних шахт Донбасу є 

Quercus robur L., Robinia pseudoacacia L. та Fraxinus excelsior L., які дають 

самосів на відвалах, використовуються в лісорозведенні й для створення 

лісозахисних смуг [42]. 

Нажаль, не завжди при проведенні рекультивації промислових відвалів у 

нашій країні враховуються інтереси біоти, зокрема питання відновлення 

біорізноманіття порушених територій. У світовій практиці вже понад 20 років 

активно розвивається такий напрямок досліджень, як пізнання процесів 

самовідновлення біоти, тобто, природної рекультивації [153; 157; 160; 170; 

180; 183]. Ці роботи охоплюють різні групи як флористичної, так і 

фаунистичної компоненти біоценозів. Існують беззаперечні докази того, що в 

результаті самовідновлення формуються більш різноманітні та сталі системи. 

Розглядаються розробки концепцій та підходів до рекультивації в 

постіндустріальних ландшафтах, зокрема порушені  території після видобутку 

бурого вугілля відкритого типу на північному заході Чехії [160; 170], 

видобуток металів [165; 181],  дорогоцінних каменів [171], будівельних 

матеріалів, фосфатів, вугілля  і торфу [148; 169; 171; 181]. Атрибути сайту, такі 

як якість ґрунту та структура біорізноманіття рослин і фауни, зазвичай 

досягається за рахунок технічної та біологічної рекультивації. У той час як 

багато попередніх досліджень підкреслювали важливість певних конкретних 

методів рекультивації, сучасних досліджень на основі біологічних та 
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екологічних знань, у зазначених роботах автори роблять висновок, що 

розвиток середовища існування біоти підчас спонтанного відновлення є 

корисним явищем для майбутнього посттехногенних ландшафтів. Відповідно 

виконана рекультивація промислових відвалів, або відсутність технічної 

рекультивації, може мати великий потенціал для ранньої колонізації цих площ 

організмами з навколишнього середовища і підтримання збільшення 

біорізноманіття. Спонтанні сукцесії зазвичай підтримують дисперсію 

рідкісних і автохтонних видів, на відміну від штучної рекультивації, яка часто 

характеризується більш низьким біорізноманіттям і заселенням чужорідними 

або агресивними видами.  

Багато видобуток відновлюються відповідно до конкретного 

багаторічного досвіду [160] і всебічного аналізу загальних принципів 

відновлення, які підходять для того чи іншого посттехногенного ландшафту  

[167; 168; 173; 175]. Ці підходи можуть призвести врешті-решт до створення 

нових ландшафтів, які б повністю відповідали сучасним соціальним і 

екологічним вимогам [154]. Однак, незважаючи на системні зусилля 

запровадити запропоновані меліоративні схеми, завжди існують території, де 

необхідні роботи з рекультивації на місцях затримуються або не 

впроваджуються. В такому випадку ці ділянки можуть  продемонструвати 

процес спонтанної сукцесії що складається з інвазій рослин і тварин, а також 

природний розвиток структур середовища існування [173]. 

Найбільш загальна мета рекультивації – це екосистема, яка досягне 

структури і функціонування, що будуть аналогічними функціям природної 

екосистеми [164]. Є дев'ять характеристик екосистем, що можуть слугувати 

орієнтиром для вимірювання успіху відновлення: (1) подібне біорізноманіття і 

структура популяцій; (2) наявність автохтонних (корінних) видів; (3) 

функціональні компоненти, що необхідні для довгострокової стійкості; (4) 

ємність фізичного середовища; (5) регулярне функціонування; (6) інтеграція з 

ландшафтом; (7) усунення потенційних загроз; (8) стійкість до природних 

порушеннь і (9) самодостатність системи.  
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Успішна рекультивація вимагає фундаментальних знаннь про біотичні 

та абіотичні фактори, а також про екологічні процеси на декількох рівнях 

відновлювальної системи. По-перше, необхідно проаналізувати властивості 

реконструйованих ґрунтів, тому що всі фізичні та хімічні характеристики 

ґрунту є надзвичайно важливими компонентами майбутньої структури 

екосистем. Підсумовуючи, можна стверджувати, що першою та 

найажливішою метою меліорації є скорочення періоду, необхідного для 

створення родючого ґрунту. Досліджуючи первинні рослинні сукцесії на 

видобутках бурого вугілля Новак і Прах [163] роблять висновок, що спонтанна 

сукцесія є позитивним фактором, який дозволяє багатьом рідкісним видам 

зберігатися. Наявна перевага спонтанного відновлення (над суворо керованою 

людиною рекультивацією) в тому, що біота може розвиватися природно 

підлаштовуючись під конкретні місцеві умови, і таким чином, може досягти 

вищого рівня структурованості, кращого середовища існування та 

різноманіття видів [170]. На відміну від цього, людина  — як постійна 

впливова структура [173] може заблокувати розвиток цих угруповань на 

тривалий період часу. Таким чином, люди можуть бути фактором 

маніпулювання екосистемою більше, ніж інші біотичні або абіотичні сили 

[155]. Генотипи, що заселяють подібні місця природним чином, можуть 

вважатися найкраще пристосованими до місцевих умов; вони мають більшу 

ймовірність вижити, ніж штучно відібраний рослинний матеріал. Місцеві види 

можуть також мати більший потенціал для відтворення і розповсюджуватись у 

придатні оточуючі середовища існування, забезпеченність тривалого 

функціонування [152]. Посадка не нативних видів рослин з метою мінімізації 

короткочасної ерозії ґрунтового покриву може уповільнити в довгостроковій 

перспективі відновлення посттехногенних ділянок. Відновлювані після 

штучної рекультивації  території відвалів розвиваються швидше від відправної 

точки, але пошкоджені ділянки з екстремальними умовами, в яких 

відбувається спонтанне відновлення,  повільніше прогресують, але можуть 

функціонувати як хороші притулки для зникаючих видів, чутливих до 
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евтрофізації або тих, яким необхідні конкретні кліматичні умови, наприклад, 

перегріті поверхні [167; 168]. Більш різноманітні поверхні  спонтанно 

реколонізованих ділянок, де місцевість не була штучно переформована, 

забезпечують кращі умови для розвитку різних мікробних середовищ  на 

початкових етапах сукцесії, ніж доступні на відновлених сайтах. Це дає змогу 

краще вижити не піонерним видам рослин, які добре пристосовані до 

екстремальних умов. 

Відомо, що тварини також є хорошим інструментом для оцінки успіху 

відновлення. Вони відображають характеристики екосистем впродовж різних 

міжвидових взаємодій , особливо на більш високих рівнях трофічної піраміди 

[86]. Нові колоністи, більшість з них r-стратегів і невибагливих універсальних 

організмів, є першими, хто колонізує порушені ділянки після гірськорудних 

видобуток. Їх репродуктивний потенціал, мобільність і здатність переходити 

крізь абіотичні бар'єри відіграють вирішальну роль у перші роки відновлення. 

Голі субстрати колонізуються з перших кількох років після припинення 

відсипки, або навіть під час проведення видобутку. Більш придатні місця для 

колонізації з'являються у поверхневих западинах, де можуть накопичуватись 

поживні речовини і організми можуть краще перебувати сезонні зміни 

мікроклімату. Вологі поглиблення забезпечують резервати для тварин у 

посушливі періоди, в той час як у більш вологі періоди організми можуть 

перехід на більш сухі місця. 

Інші (більш вимогливі) тварини колонізують нові екосистеми після 

стабілізації їх кормових ресурсів, обумовленої розвитком ґрунту і рослинних 

структур [143; 180]. Таким чином, фауністичні комплекси  змінюються з 

часом, залежно від стратегії життя окремих видів, умов мікроклімату та 

конкуренції [86]. Видове різноманіття тварин зазвичай позитивно 

співвідноситься з кількістю компонентів на вищих трофічних рівнях (більш 

довгі ланцюги харчування) та з виникненням більш спеціалізованих видів. 

Така спільнота має більше можливостей для контролювання механізмів 

негативного зворотного зв'язку і має тенденцію до стабілізації. 
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Найбільш всебічне дослідження сукцесійних змін фауни на ділянках 

після видобутку [162] було проведено в Південно-Західній Австралії, але 

результати цього зведення не можуть бути застосовні для інших територій, 

оскільки спонтанна сукцесія зазвичай передобумовлена різними 

характеристиками навколишнього середовища. Одним з висновків 

австралійських авторів є те , що жодна група тварин (вони вивчали ссавців, 

птахів, рептилій і мурах) не може вказувати на успіх відновлення, оскільки 

різні групи відображають розвиток системи різними способами. Деякі групи 

відображають структуру рослинності або різноманітність, як наприклад, 

Orthoptera, в той час як на інших більш впливає розвиток субстрату, кількість 

органічного опаду або поверхневі характеристики (дощові черв'яки, 

багатоніжки і наземні ізоподи [177].  

Маргалеф (цит. по [86]) передбачав, що різноманітність видів 

досягатиме кульмінації на ранніх або середніх стадіях розвитку сукцесії. Його 

тезис підтверджують результати досліджень чеських авторів [151], які 

порівнюють видове різноманіття співтовариств дрібних ссавців на відвалах 

чотирьох видобуток у віці 1 - 2, 7 - 9, 13 - 15 та 19 - 21 років. Найвищі значення 

притаманні ділянкам у віці 13 - 15 років, а найстаріша стадія характеризуються 

показниками видового різноманіття (індекс Шеннона-Уівера), які навіть 

нижче, ніж у семи- девятирічних відвалів. Аналогічні результати були 

отримані при дослідженні сукцесій амфібій в місцеіснуваннях віком від двох 

до двадцяти років [180; 158]. В іншому дослідженні [143], видове різноманіття 

угруповань птахів продовжувало зростати поки сукцесія тривала 25 років, а 

потім почало знижуватись. Цікавим є те, що ці показники різко впали після 

проведення лісової рекультивації. Непреривне зростання видового 

різноманіття спільнот амфібій і рептилій було виявлено й на промислових 

відвалах Іспанії до досягнення ними віку десяти років [150]. Десятирічний 

період явно занадто короткий для реєстрації змін цієї характеристики, що 

підтверджується результатами іншого автора [180]. На меліорованих 

бокситових рудниках в Австралії також було виявлено зростання видів 
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рептилій і птахів у зв'язку зі зростаючою неоднорідністю навколишнього 

середовища [162]. 

Успішна рекультивація вимагає фундаментальних знаннь про біотичні 

та абіотичні фактори, а також про екологічні процеси на декількох рівнях 

відновлювальної системи. По-перше, необхідно проаналізувати властивості 

реконструйованих ґрунтів, тому що всі фізичні та хімічні характеристики 

ґрунту є надзвичайно важливими компонентами майбутньої структури 

екосистем. Загалом, дослідження, що порівнюють фауну рекультивованих 

ділянок з місцями, що розвиваються  спонтанно, дають висновок, що останні 

мають вищу екологічну цінність. Рекультивовані території менш 

диверсифіковані щодо більшості таксонів, ніж навколишні природні ділянки 

[145].  

Дослідження у Німеччині на видобутках бурого вугілля відкритим 

способом доводять, що ці порушені території є прекрасним об'єктом для 

моделювання процесів колонізації представниками флори та фауни цих сильно 

трансформованих ділянок. Було показано, що через сім років після 

припинення видобутку корисних копалин на них утворилися популяції 20 

видів ссавців [151]. Полівка звичайна (Microtus arvalis) трапляється на всіх 

ділянках, найбільш поширена на відкритих землях. Миша лісова (Apodemus 

sylvaticus) також реєструвалась в різних місцях проживання, хоча переважно 

на старих ділянках (більше ніж 20 років після припинення видобутку). Полівка 

руда (Clethrionomys glareolus) була присутня як на непорушених територіях, 

так і на відвалах старшого віку (більше 20 років), але відсутня на молодих 

ділянках. Миша жовтогорла (Apodemus flavicollis) демонструє подібний 

розподіл, але більш чисельна на старих ділянках в порівнянні з Apodemus 

sylvaticus. Найбільш багаточисельними видами землерийок були Sorex araneus 

і Sorex minutus , особливо на непорушених ділянках. Чисельність їх 

збільшується з віком сайтів, молодші сайти колонізували Crocidura. leucodon і 

Сrocidura suaveolens. У порівнянні з першими, ці види взагалі не чисельні 

[169]. Відомо, що безхребетні досягають свого пікового різноманіття через 3 - 
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5 років після початку виникнення піонерних угруповань [177; 162], земноводні 

та плазуни — після близько 10 років [150; 180],  дрібні ссавці — після близько 

13 — 15 років [151], а різноманіття птахів — тільки через 25 років [143]. 

Початкові етапи сукцесії зазвичай представлені  низькою кількістю видів, 

деякі з яких можуть бути різко домінуючими. Чисельність окремих видів, як 

правило, стає більш збалансованою пізніше [180]. Існуючі роботи, в яких 

порівнюються фауністичні комплекси між рекультивованими та не 

рекультивованими сайтами в основному фокусуються на одній або невеликій 

кількості груп тварин, наприклад, земноводних і рептилії [150], птахів [143; 

165], або дрібних ссавців [151; 169]. 

Ключовим висновком більшості проаналізованих закордонних робіт є 

те, що регіональне біорізноманіття також буде посилено, якщо ми дозволимо 

розвиватись спонтанним сукцесіям на окремих ділянках посттехногенних 

територій з унікальними педологічними (кислими, солоними) та 

геоморфологічними характеристиками (різноманітні поверхні рельєфу з 

різними режимами води, вологості та тепла) [153]. Поєднання технічної 

рекультивації та фітомеліорації зі спонтанною сукцесією здається найбільш 

прийнятною загальною стратегією управління техногенних ландшафтів, як з 

екологічної, так і з економічної точок зору [173; 175]. Складність і 

співіснування продуктивних і непродуктивних ландшафтних компонентів, 

створення більш точного захисту екосистем, регулярних екологічних функцій і 

синергії між реконструкцією і урбанізованим ландшафтом повинна бути 

остаточними цілями нового підходу щодо відновлення територій, які були 

порушені гірськорудними видобутками. Природні процеси (спонтанна або 

керована сукцесія) повинні бути інтегровані в правові норми та юридичну 

практику. Цього особливо потребує теорія та практика сучасних українських 

реалій.  
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РОЗДІЛ 2. 

ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ, МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1.Територія проведення досліджень 

Дослідження проводили у 2007 – 2014 рр. на видобутках кар'єрно-

відвального типу антропогенного ландшафту загальною площею понад 3000 га. 

Це відвали флюсо-доломітних і вапняково-доломітних (м. Докучаєвськ та смт. 

Новотроїцьке Волноваського району), мергельних (м. Амвросіївка 

Амвросіївського району), доломітних (м. Сіверськ Бахмутського району) та 

крейдяних (смт. Райгородок і п. Билбасівка Слов'янського району) видобуток. А 

також відвали вугільної промисловості (терикони) загальною площею більше 450 

га в межах Донецької та Луганської областей (рис.1). Загалом було обстежено 35 

відвалів, біоценози яких знаходяться на різних стадіях сукцесії. Основні 

характеристики стаціонарних ділянок наведені у Табл. 2.1.1. 

Таблиця 2.1.1 

№ Назва та територіальне 

підпорядкування об’єкту  

Місцезнаходження Площа , га 

Довгота Широта 

1 2 3 4 5 

1 Доломітний кар’єр, м. Сіверськ, 

Бахмутський район Донецької 

області 

38.067 

 

48.925 

 

47 

2 Крейдяний кар’єр, п. Билбасівка, 

Слов'янський район Донецької 

області  

37.417 48.837 105 

3 Крейдяний кар’єр, смт. Райгородок, 

Слов'янський район Донецької 

області 

37.712 

 

48.927 

 

247 

4 Мергельний кар’єр, м. Амвросіївка,  

Амвросіївський район Донецької 

області 

38.512 

 

47.817 

 

857 
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Продовження Таблиці 2.1.1 

1 2 3 4 5 

5 Флюсо-доломітний кар’єр, м. 

Докучаєвськ Донецької області 

37.716 47.740 671 

6 Вапняково-доломітний кар’єр, смт. 

Новотроїцьке,  Волноваський район 

Донецької області 

37.574 

 

47.734 

 

363 

7 Терікон ш. Панфилівська, м. 

Донецьк 

37.729 48.031 23,3 

8 Терікон-1 ур. Бахмутка, м. Донецьк 37.778 48.029 5,3 

9 Терікон-2 ур. Бахмутка, м. Донецьк 37.771 48.027 6,0 

10 Терікон-3 ур. Бахмутка, м. Донецьк 37.773 48.023 18,8 

11 Терікон-4 ур. Бахмутка, м. Донецьк 37.771 48.032 0,5 

12 Терікон ш. ім. Засядька, м. Донецьк 37.789 48.037 6,3 

13 Терікон ш. Кіровська № 17-17 біс, м. 

Донецьк 

37.724 47.980 24,9 

14 Терікон ш. Кіровська № 19, м. 

Донецьк 

37.720 47.986 7,2 

15 Терікон ш. Бутовка-Донецька, м. 

Донецьк 

37.793 48.066 10,7 

16 Терікон-1 ш. ім. Горького, м. 

Донецьк 

37.784 47.996 1,0 

17 Терікон-2 ш. ім. Горького, м. 

Донецьк 

37.779 47.996 5,4 

18 Терікони р-н «Маяк», м. Донецьк 37.759 48.030 4,6 

19 Терікон-1 ш. ім. Ізотова, м. Горлівка 37.992 48.378 55,6 

20 Терікон-2 ш. ім. Ізотова, м. Горлівка 37.996 48.373 16,3 

21 Терікон ш. Заперевальна, м. Донецьк 37.877 47.995 27,6 

22 Терікон ш. Свято-Серафимівська, м. 

Донецьк 

37.841 48.027 11,9 

23 Терікон р-н «Вєтка», м. Донецьк 37.797 48.037 2,5 

 

Місцями додаткових досліджень слугували ще 12 відвалів вугільних шахт 

у Покровському, Мар’їнському, Волноваському районах, м. Сніжне, м. Донецьк 

Донецької області та м. Антрацит та м. Ровеньки Луганської області. 
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Рис. 2.1.1. Територія дослідження та місця збору матеріалу 

 

2.2. Матеріали та методи 

Застосовували загальноприйняті методики обліку для кожної з чотирьох 

груп наземних хребетних, ГІС-методи, методи картографування, морфометрії та 

статистичного аналізу. 

Загальна тривалість польових досліджень сягає 416 діб, однак більша 

частина з них проведена протягом 2007-2010 рр., а обліки протягом 2011-2014 рр. 

мають невелику кількість і переважно уточнюють та доповнюють попередні дані. 

Основним методом збору польових даних були маршрутні обліки, підчас яких 

реєстрували усіх тварин без обмеження відстані до них. Обліки охоплювали всі 

сезони року і проводились не менше ніж у 3-х кратній повторності за сезон на 

стаціонарних об'єктах (рис. 2.1.1). Підчас проведення польових досліджень 

використовували бінокль «Байгиш» 8х30, диктофон «Olympus VN-3100PC», 
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фотоапарат «Panasonic Lumix DMC-FZ8», ультразвуковий детектор «SSF-Bat 

Detector» (Batec Hansueli Alder). 

Облік птахів проводили у вранішні години (переважно з 5 до 10 години 

ранку), як за співом, так і візуально. Взимку для обліків використовували всю 

світлову частину доби. При обчисленні щільності птахів у гніздовий період 

реєстрацію самця, що співає, кладки чи виводків обліковували як одну гніздову 

пару. Окрім маршрутних обліків використовували метод облікових точок з 

фіксацією місць вокалізації самців [13]. Методичні рекомендації до проведення 

обліків птахів в мозаїчних ландшафтах наведені в публікації Морозова М. С. [81]. 

До гніздового ми відносимо період з початку квітня по кінець червня, що є 

загальноприйнятими часовими межами. Саме в цей час птахи є найбільш 

репродуктивно активними після закінчення весняної міграції. Спеціальний 

пошук гнізд при проведенні польових робіт не був у пріоритеті за для зменшення 

турбування птахів через можливий негативний вплив на успішність гніздування. 

Статус перебування видів визначали відповідно до загальноприйнятої градації 

[127; 128] з урахуванням особливостей досліджуваних ділянок. Фауно-

генетичний аналіз проведений за класифікацією Б.К. Штегмана [138]. 

Обліки дрібних ссавців проводили переважно методом пастко-діб [85; 50]. 

Залежно від розміру біотопу випадковим чином виставляли в лінію 25 або 50 

пасток Геро з інтервалом між ними 5 м. За одиницю обліку брали кількість 

спійманих тварин в перерахунку на 100 пастко-діб або відсоток попадання. 

Використовували також ловчі канавки, методи ідентифікації за слідами 

життєдіяльності, аналіз погадок хижих птахів і трупного матеріалу (при 

наявності). Виклад матеріалу роботи заснований на сумарних результатах всіх 

обліків. При визначенні таксономічної належності спійманих тварин особливу 

увагу приділяли ідентифікації морфологічно подібних видів, до яких відносяться: 

Sylvaemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) і S. uralensis (Pallas, 1811), Microtus levis 

(Miller, 1908) і M. obscurus (Eversmann, 1841), Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) і 

C. leucodon (Hermann, 1780). При дослідженнях живлення та вікової структури 

популяцій дрібних гризунів керувались вказівками [ 20; 50; 52] 
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Поліморфізм вибірок жаби озерної, Pelophylаx ridibundus, визначали за 

співвідношенням у популяціях морф striata - смугаста особина зі світлою 

дорсомедіальною смугою на спинці та maculata - плямиста особина [140]. 

Кількість тварин кожного фенотипу підраховували без урахування віку та статі. 

Для кількісного аналізу населення наземних хребетних використано термін 

"фонові види" – види, які на даній території були виявлені при більш ніж 50 % 

обліків. Частота трапляння – відношення кількості реєстрацій виду на території 

досліджених об'єктів до загальної кількості обліків (у %).  

При порівнянні видового складу угруповань наземних хребетних 

розраховували індекс фауністичного подібності Жаккара (Cj=j/(a+b-j), та 

Соренсена (Cs=2j/(a+b), де j – число загальних видів,  a – число видів одного 

локалітету, b – число видів другого [90]. Також використовували індекс Коуді, 

який є мірою зміни видів: βc=[g(H)+j(H)]/2, де g(H) – число видів, які додалися на 

другій ділянці, j(H) – число втрачених на цій ділянці видів [84; 86]. Видове 

багатство оцінювали за кількістю зареєстрованих видів; видове і таксономічного 

різноманіття – за величиною інформаційного показника Шеннона (H'), який 

дозволяє кількісно (в бітах) висловити видове різноманіття як рівноймовірні 

реєстрації різних видів в досліджуваному угрупованні або таксономічне 

різноманіття – по представленості таксонів різного рангу. При цьому показник 

видового різноманіття зазвичай використовується для кількісної оцінки 

структури домінування видів в досліджуваному угрупованні і може служити 

індикатором екологічної ємності екосистеми. Показник таксономічного 

різноманіття в певній мірі характеризує «розвиненість структури ценотично 

пов'язаних функціональних угруповань тварин» [40; 43].  

Створення цифрових моделей рельєфу (ЦМР), отримання та обробка 

топографічних даних проведено за допомогою програмного забезпечення Google 

Earth та SagaGis. В роботі нами були використані знімки зі супутника Landsat 8 

(path 176/rows 26 and 27), які викладені у вільному доступі 

(https://libra.developmentseed.org). Для наших цілей ми використовували 

показники, реалізовані за допомогою модуля «Індекси форми багатокутника» 
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програми SAGA GIS [147]. А саме: площу (A), периметр (P), співвідношення 

периметру до площі (P / A) або квадрату площі (P / A
2
), максимальну відстань 

(D), Індекс форми (СІ) та деякі ін. Отримані цифрові моделі рельєфу (ЦМР) 

сайтів були використані в якості вхідних даних для захоплення топографічних 

змінних. ЦМР була зібрана зі 30-секундної (~ 30 м) ЦМР для шаттла 

радіолокаційної місії (SRTM) NАSА. Ми використовували зображення зі 

супутника Landsat 8, отримані 18-го травня 2014. Ці зображення мали мінімальне 

покриття хмарами (0,01%). Знімки з травня були обрані так, щоб можна було 

дослідити характеристики рослинності до літньої посухи. Так як в умовах 

помірно-континентального клімату регіону сухе спекотне літо являє собою 

серйозну проблему для відновлення рослинності та заселення наземними 

хребетними пост техногенних ділянок. Зі супутникових знімків було отримано 

ряд змінних середовища.  

Отримані дані були проаналізовані в статистичному програмному 

забезпеченні PAST. Де за допомогою відповідного модулю (GLM) була отримана 

генералізована  лінійна модель для вивчення взаємозв'язків між зазначеними 

характеристиками промислових відвалів та видовим багатством угруповань 

наземних хребетних, які на них сформувались. Цей модуль обчислює базову 

версію генералізованої лінійної моделі, для однієї змінної та дозволяє діапазон 

розподілів інший ніж нормальний розподіл для випадкової компоненти. Модуль 

також обчислює G-статистику, яка приблизно дорівнює хі-квадрату з одним 

ступенем свободи, даючи статистичну значимість для отриманих кореляцій. В 

аналізі ми окремо розглядали видове багатство амфібій, рептилій, птахів і 

ссавців, що зустрічаються на кожній з ділянок. 

Статистична обробка отриманих даних проведена з використанням 

програм MicrosoftExcel, STATISTICA (v. 6.0) і PAST Software (v. 2.07). 

Українські та латинські назви тварин вжито відповідно до затверджених 

Комісією із зоологічної термінології Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена 

НАН України (протокол №5 від 03.05.2007). 
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РОЗДІЛ 3. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ НАЗЕМНИХ 

ХРЕБЕТНИХ НА ВИДОБУТКАХ ГІРНИЧО-ВИДОБУВНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

3.1. Фізико-географічна характеристика регіону досліджень 

Донецький кам’яновугільний басейн (Донбас) – найбільша група 

родовищ кам’яного вугілля у Європі. Охоплює територію Донецької, 

Луганської, Дніпропетровської, частини Харківської і Полтавської областей 

України та Ростовської області Російської Федерації. Природними межами 

Донбасу на Південному Заході та Півночі є виходи нижніх вугільних пластів 

на поверхню товщі карбонового віку, на Сході – їхнє вклинювання, на 

Північному Заході – глибина залягання пластів нижче 1800 м. (за 

міжнародною нормою – межа підрахунку запасів), на Півдні – зчленування з 

Українським щитом. Загальна площа 60 тис. км
2
, з них у межах України – 

приблизно 50 тис. км
2
. Донецький кам’яновугільний басейн має видовжену 

форму у напрямах з північного заходу на південний схід на 650 км при 

максимальній ширині 200 км. На площі біля 23 тис км
2
 вугленосні відклади 

виходять на земну поверхню або залягають на малих глибинах – це так 

званий відкритий, або складчастий (старий) Донбас, що був єдиним великим 

вугільним басейном колишніх Російської імперії та СРСР. Нині він є 

основою вугільної промисловості України . дослідження і освоєння Донбасу 

розпочалось у 18 ст. Царський двір Російської імперії одержав відомості про 

значні поклади вугілля від козаків. Розробки мали локальний характер, 

оскільки видобування велося кустарним методом. Першу шахту закладено 

1795 року у Лисичанську (Луганська обл.), у другій половині 1860-х років 

були створені перші геологічні карти басейну. За дорученням Геологічного 

комітету систематичне вивчення басейну проводилося геологами Л.І. 

Лутугіним, Ф.М. Чернишовим, П.І. Лебедєвим. [29] Наприкінці 19 ст. 

почалося його широкомасштабне освоєння, а у 1920-30-х рр. Донбас став 
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основним вугледобувним центром СРСР. Значного розвитку вугледобувна 

промисловість досягла у повоєнні роки. Відкриття Західного Донбасу 

(Дніпровсько-Донецька западина) значно розширила межі Донецького 

кам’яновугільного басейну. Нині низка шахт вичерпала свій резерв або 

потребує модернізації, з 250-ти діючих у минуломупланується закриття 

понад 100 як нерентабельних. Водночас запаси вугілля на Донбасі дають 

можливість вважати його основним енергоносієм України, здатним 

забезпечити її потреби. 

Перспективи розширення сучасного промислового Донецького басейну 

разом з Дніпровсько-Донецькою западиною і перетворення у Великий 

Донбас є значними, насамперед, за рахунок нових родовищ кам’яного вугілля 

карбону Дніпровсько-Донецької западини і бурого вугілля юри та палеогену-

неогену. 

Крім вугілля Донбас багатий і на інші корисні копалини: кам’яну сіль 

(Артемівськ, Слов’янськ),  ртуть (Микитівка),  вогнетривкі глини (Часів Яр), 

флюсові вапняки (ст. Оленівка), а також калійні солі, мідні, свинцево-цинкові 

та залізні руди, цементні мергелі, крейду, каолін, флюорит, доломіти, 

кварцові піски, графіт, нефелінові сієніти тощо.  

Донецький кам’яновугільний басейн є одним з найбільш 

густонаселених регіонів нашої країни (щільність населення 155-200 чоловік 

на 1 км
2
, міське населення складає біля 90 %). Найважливіші міста у регіоні : 

Донецьк, Маріуполь, Макіївка, Єнакієве, Луганськ, Краматорськ, Горлівка, 

Костянтинівка, Кадієвка, Шахти та інші.  

Геологічна будова. У структурному відношенні Донецький 

кам’яновугільний басейн є синклінорієм, що утворився у великому прогині 

між підземними  виступами Воронезького та Українського кристалічного 

масивів. Відкладена у цьому прогині товща включає гірські породи 

середнього і верхнього девону, карбону, пермі, верхнього тріасу, юри, 

верхньої крейди, третинного і четвертинного періодів. Відкладення палеозою 

зібрані в складки і порушені розривами. Осьова складка – головна 
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антикліналь – тягнеться уздовж лінії Горлівка - Гірська і ділить центральну 

частину басейну на ряд великих улоговин: Бахмутську, Боково-

Хрустальську, Шахтинсько-Несветаєвську, Чистяківську, Кальміус-Торецьку 

та інші. Мезозойські поклади не мають суцільного розповсюдження, слабо 

складчасті, неузгоджено залягають на різних горизонтах палеозою. Кайнозой 

лежить горизонтально [129]. 

Більшу частину розрізу становлять породи кам’яновугільного віку, що 

містять 330 вугільних пластів і пропластків, з яких 120 досягають на окремих 

площах робочої потужності (від 0, 45 м до 1,2 м та в окремих випадках – до 

2,5). Основні запаси пов’язані з 27 пластами середнього карбону  і з 8 – 

нижнього карбону. Запаси вугілля в пластах робочої потужності до глибини 

1800 м – 109 млрд. тон. 

Родовища Донбасу, що розробляються, представлені всіма різновидами 

кам’яного вугілля, переважна більшість пластів – вугіллям класу гумітів; 

другорядну роль відіграють сапропелево гумусові та ліптобіоліти. 

Представлене вугілля різного ступеню метаморфізму – від бурого на 

крайньому заході басейну до антрацитів на сході і південному сході. 

Найбільш цінне спікливе вугілля розвинуте у центральній частині Донбасу. 

Для родовищ характерний вищий ступінь метаморфізму нижніх пластів 

вугленосної товщі. Глибина шахт, що видобувають найбільш цінне вугілля, 

перевищує 1000 м. Теплота згоряння товарного робочого палива 21,2 – 26,1 

МДж/кг. Вугілля мало фосфористе, від мало- до високо сірчистого. Вміст 

сірки 0,7 – 5,5 % , попелу – 1,7 -30,9 %. За речовинно-петрографічним 

складом вугілля відкритого Донбасу містить 80-95 % вітриніту, 3-15 % – 

фюзиніту і 2-10 %  – лептиніту. У Західному Донбасі є значні поклади 

солоного вугілля (розвідані запаси перевищують 6 млрд. тон на глибині 200-

600 м ), яке містить солі натрію (понад 1,5 %) і малопридатне для спалювання 

в існуючих котлах. 

З кам’яновугільними відкладами Донецького басейну пов’язані значні 

перспективи щодо родовищ метану. Є підстави розглядати цей регіон як 
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велику метанову провінцію, де прогнозні запаси метану сягають 10 трлн. м
3
. 

це стосується як малих глибин до 1800 м, так і глибин понад 5000 м, де є 

великі зони розщільнення. 

Рельєф. Донбас являє собою залишок розмитої та вирівняної гірської 

країни, відомої під назвою Донецька височина. Її площа чітко поділяється на 

три частини: центральну, західну та східну. Найбільш велика з них – 

центральна. Це поле суцільних виходів карбону на поверхню. На схід та захід 

від цієї площі карбон (відслоняється) виявляється по долинах річок у вигляді 

окремих ізольованих ділянок. Територія, у межах якої відомі виходи на 

поверхню вугленосного карбону, має назву Старий Донбас, а територія, де 

він схований під більш юними не вугленосними покладами – Новий Донбас. 

Донбас це слабо хвилястий степовий простір. Площа Старого Донбасу 

рясніє виходами карбону у вигляді каменистих пасм (гривок) вапняків та 

піщаників. По долинах річок видні суцільні виходи карбону, часто у вигляді 

скелястих урвищ. Периферія Донбасу – Новий Донбас – рівний, 

одноманітний степовий простір, що прорізаний річковими долинами з 

крутими західними схилами. Найвища частина (від 256 м до 368 м над рів. 

м.) розташована по лінії залізниці від ст. Микитівка до ст. Звєрєво. Найвища 

точка – Могила-Мечетна (367 м над рів. м.). Найнижчим місцем є долина 

ріки Сіверський Донець, від станиці Гундорівської до станиці Усть-

Бістрянської (42,6 м і менше над рів. м.). Ріки Донбасу несуть свої води до 

Дніпра (Вовча, Самара, Бик з Бичком), до Сіверського Дінця (Казенний 

Торець зі Сухим Торцем, Бахмутка, Лугань, В.Каменка, Лиха, Кундрюч’я), до 

Дону та Азовського моря (Міус і Кальміус). Суднохідний лише Сіверський 

Донець, а інші – мілководні, багато з них влітку майже повністю 

пересихають.     

У глибинній будові поєднуються різнорідні тектонічні структури: 

південна частина Дніпровський-Донецької западини (виконані могутніми 

товщами осадових відкладень), схили Українського щита (покриті мало- і 

середньо потужними рихлими відкладеннями), Донецька складчаста споруда. 
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Неотектонічними рухами геоструктур обумовлені основні орографічні 

риси рельєфу, багато властивостей древніх і сучасних ландшафтів. Пряме 

ландшафтоутворювальне значення мають доантропогенові гірські породи, що 

залягають вище за базис ерозії. Найстародавніші з них – кристалічні породи 

Українського щита. Палеозойські і мезозойські осадові відкладення 

складають поверхню відкритого Донбасу. У басейні р. Мокра Волноваха  

оголюються девонські пісковики, вапняки, сланці, вулканіти. По всьому 

Донбасу поширені кам'яновугільні вапняки, сланці і пісковики з пластами і 

прошарками кам'яного вугілля. Пермські, тріасові і юрські піщано-глинисті 

відкладення зустрічаються на північно-західних окраїнах Донбасу. Крейдяні 

мергелі і крейда оголюються на схилах і по периферії Донецької височини, а 

також у долині р. Сіверський Донець. Палеогенові мергелі, вапняки, 

пісковики і глини зустрічаються по периферії Донецької височини. 

Антропогенні відкладення поширені практично повсюди. Це переважно 

континентальні малопотужні (в середньому 10-30 м.) лесоподібні, 

алювіальні, озерні, еолові, делювіальні, пролювіальні, елювіальні утворення. 

Особливу роль відіграють леси. Вони сформувалися в епохи похолодань, 

включають поховані ґрунти теплих епох і утворюють плащеподібний покрив. 

Леси відсутні тільки на молодих терасах річок і в місцях активної сучасної 

денудації. Лесові породи характеризуються суглинним складом, пористістю, 

карбонатністю, просаджуваністю, та є як би початковою загальною основою 

ґрунто- і ландшафтоутворення  на лесових терасах і особливо на межиріччях.  

Клімат Донбасу континентальний на Сході та більш помірний на 

Заході, з поступовим пом’якшенням зі Сходу до Заходу та Південного 

Заходу. Клімат обумовлений, з одного боку, безпосередньою близькістю 

Азіатського материку, що визначає його континентальність, з іншого боку – 

близькість морів Атлантичного океану, що пом’якшують континентальність 

клімату та підвищують вологість повітря. На Донбасі переважають вітри 

східного напрямку – „суховії‖, різка амплітуда річних коливань температури 

та досить часті у літні місяці сильні зливи. Середньорічні температури 
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коливаються у межах від +7
0
 до +9

0
. Пересічна температура повітря у січні – 

7
0
, у липні +21

0
. Температура досягає найбільшої відмітки +40

0
 (липень), а 

найнижчої – 40,8
0
 (січень-лютий). Середньорічна кількість опадів від 550 до 

350 мм, зменшується у напрямку з Північного Заходу на Південний Схід. 

Опади випадають переважно у теплу пору року (з травня по липень), 

найбільш суха пора – осінь. Максимальна потужність снігового покриву 250 

мм, сніг тримається з другої половини грудня по початок березня; його 

тривалість – до 80 днів. Гідротермічний коефіцієнт 1,0-1,1. Суми активних 

температур 3000
0
. Пересічна тривалість сонячного сяйва близько 2000 годин 

на рік. Тривалість вегетаційного періоду 200 днів, без морозного – 160-170 

днів. Кількість днів з суховіями перевищує 20 днів за теплий період, з 

пиловими бурями – до 25 днів на рік.  

Ґрунти дуже різноманітні за своїм складом. Уся територія Донбасу 

може бути віднесена до південної окраїни чорноземної зони. За потужністю 

та вмісту гумусу ґрунти бідніші чорноземів Північної України, що 

пояснюється більшою сухістю клімату, а також деякою відмінністю 

материнських порід. Вміст гумусу сягає  5-6 % , а потужність покрашеного 

гумусом шару 70-90 см. Для центральної частини Донбасу характерні 

чорноземи на супіщаних, суглинистих та глинистих продуктах вивітрювання 

кам’яновугільних порід, а також щебенисті чорноземи з вмістом гумусу 4 -

4,5 %. По схилах долин річок та балок чорноземи більш супіщані, менш 

потужні та бідні на гумус, ніж на пласких вододілах. На узбережжі 

Азовського моря, а також у нижній течії річок, що впадають у нього, і по 

долині р. Бахмутки зустрічаються ділянки солонцюватих ґрунтів та типових 

солончаків. Більша частина ґрунтів Донбасу за умови достатнього зрошення 

вельми родючі [95].  

Рослинність північних степів представлена різнотравно-типчаково-

ковиловими співтовариствами. Для них характерний зімкнений покрив. У 

складі різнотрав'я переважають лугово-степові вологолюбні види. Цілинні 

степи містять своєрідні варіації підзональних рослинних співтовариств – від 
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типових на пласких межиріччях до посухостійких на більш висушених 

схилах і каменелюбних співтовариств на оголеннях скельних порід [135]. У 

північно степовій підзоні  на невеликих площах схилів у верхів'ях річкових 

долин і балках зростають байрачні ліси. Зустрічаються заплавні і борові ліси. 

Байрачні ліси багатше заплавних дібровними елементами. В них 

переважають дуб і його супутники – клен татарський та гостролистий, ясен, 

в'яз, липа, груша, яблуня, в чагарниковому ярусі – бересклет, жостір, терен, 

глід, шипшина. Ці ліси іноді старі, частіше – порослеві молодняки, що 

переходять у чагарникові зарості. 

Рослинність Донбасу характеризується високим ступенем порушеності 

внаслідок розвитку промисловості та сільського господарства. Не дивлячись 

на це, рослинний світ регіону за багатством флори, різноманітністю і 

унікальністю видів дикорослих рослин не поступається іншим регіонам 

України. За останніми данними у складі природної флори Донецької області 

тільки судинних рослин налічується 1930 видів, серед яких 93 ендемічних та 

субендемічних; є види з дуже вузькими й локальними ареалами – 11 

приазовських і 10 донецьких ендеміків. Чимало рослин, які мають реліктову 

природу в регіоні, їх поширення є диз’юнктивним або погранично-ареальним 

[131]. 

 

3.2. Класифікація відвалів 

На території Донецького басейну знаходиться велика кількість відходів 

різних галузей промисловості, значна частина яких зосереджена у вигляді 

відвалів вугільних шахт. За 200 років видобутку кам’яного вугілля і 

антрацитів у Донбасі накопичено 1257 териконів. Під дією геологічних і 

біохімічних агентів вуглевмісний матеріал териконів окислюється і 

самозаймається. При горінні відвальної маси у шахтному териконі 

утворюються горілі породи, а в місцях виходу гарячих газів на поверхню – 

різні техногенні мінерали (сірка, нашатир, масканьїт та інші) [22].  
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Звичайною практикою видобутку вугілля в Україні є підземне 

видобування. На території Донбасу кам’яне вугілля переважно знаходиться 

на середній глибині 400-800 метрів, а середня товщина вугільного пласту 

складає 0,6-1,2 метри. Метод видобутку в основному базується на шахтному 

видобуванні. Більшість шахт працює на глибині 400-800 метрів, але існує 35 

шахт, в яких кам’яне вугілля видобувається на глибині більше одного 

километра (1000-1300 м.). Вугільні пласти Донецького басейну 

перешаровуються з гірськими породами та зазвичай розташовуються кожні 

20-40 метрів. Розробка родовищ у таких умовах призводить до видобутку 

великої кількості породи, яка видобувається та виноситься на поверхню. 

Кам’яне вугілля відокремлюють від інших гірських порід, які потім скидають 

у величезні породні відвали (рис. 3.2.1), розповсюджені практично по всій 

території Донбасу [45; 72]. 

 

 

Рис. 3.2.1. Відвали ш. Кіровська, м. Донецьк (рекультивація не проводилась) 

 

Процес відокремлення вугілля на шахтах історично мав невисоку, а 

іноді й дуже низьку ефективність. Також протягом довгого часу вважалося 
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економічно недоцільним видобувати 100 % кам’яного вугілля з тієї породи, 

що була піднята на поверхню. Внаслідок цього породні відвали Донбасу 

містять велику кількість кам’яного вугілля. З часом такі відвали стають дуже 

вразливими до самозаймання та повільного горіння. Згідно з різними 

оцінками, порода, видобута з шахти, містить до 65 — 70 % вугілля, залишок 

складає пуста порода. До 60 % цієї породи потрапляє у відвали. Частка 

горючих матеріалів у відвалах складає 15 — 30 %, в той час як від 7 % до 28 

— 32 % таких матеріалів складає кам’яне вугілля.  

Ті відвали, які на даний час горять або знаходяться під ризиком 

займання, є джерелами неконтрольованих викидів парникових газів та 

небезпечних речовин . До останніх відносяться сірчаний ангідрид, який у 

подальшому перетворюється на сірчану кислоту та викликає кислотні дощі, 

сульфід водню та оксид вуглецю. Під впливом відвалів ґрунтові води 

забруднюються твердими частками, підвищується їх кислотність та 

жорсткість. Процеси ерозії, які часто призводять до руйнування відвалів, є 

причиною забруднення навколишньої місцевості частками породи, що 

містять небезпечні матеріали (такі як сірка). Ерозія, яка відбувається 

протягом довгого часу, може призвести до повного руйнування відвалу та 

перетворення його у масивний зсув, який є небезпечним як з точки зору 

прямої загрози населенню та власності, так і з точки зору значних викидів 

твердих часток та небезпечних речовин до атмосфери. Також ерозія сприяє 

інтенсифікації процесу спонтанного займання (рис. 3.2.2). Горіння кам’яного 

вугілля у відвалах є доволі тривалим та може відбуватися протягом 5 – 7 

років. Крім того, відвали породи займають значні площини. Станом на 2007 

рік відвали займали у Донбасі площину більше 10 тис. гектарів [45], і цей 

показник зберігає тенденцію до зростання. 

Вилучені із гірничих виробок породи складують на поверхні землі, 

заповнюючи ними природні та штучні пониження рельєфу. Вони не придатні 

для сільськогосподарського використання без покриття родючим шаром. На 

відміну від ґрунтів у їх складі відсутній азот і ємність поглинання незначна. 
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За даними хімічного аналізу породи відвалів складають глинисті мінерали, 

окисли і гідроокисли кремнію, водорозчинні солі. По співвідношенню 

фракцій вони характеризуються як глинисті і суглинисті, пилуваті з гравієм, 

піском і щебенем, порушеної структури, середньої щільності. Шахтні відвали 

характеризуються як середньо і слабкозасолені. Тип засолення – сульфатний. 

Ємність поглинання більш як на порядок нижча ніж у чорноземів звичайних 

(основний тип зональних ґрунтів). Значна частина відвалів відсипана вище 

рівня ґрунтових вод у зоні аерації, тому для них характерний вертикальний 

вологоперенос. Ґрунтові води, які знаходяться у межах шахтних відвалів, 

набувають мінералізацію, відповідну засоленості вміщуючи порід. Ґрунтові 

води, які залягають нижче границі відвала збагачуються солями внаслідок 

дифузії і конвекції. 

 

 

Рис. 3.2.2. Процеси ерозії та горіння породи (ш. № 81, м. Ровеньки, Луганська 

обл.) 

 

З усього вище зазначеного можна зробити попередній висновок, що 

промислові відвали (особливо відвали вугільних шахт) мають комплекс умов 

недостатньо придатних для існування хребетних тварин. На практиці ж ми 
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бачимо досить збіднені, але усталені фауністичні комплекси. Навіть 

функціонуючі відвали відіграють певне значення у житті тварин. Так, вони 

виступають як місця перепочинку або прихистку для окремих видів птахів 

(сизий голуб, воронові, дрібні горобині) та ссавців (заєць-русак). З плином 

часу на цих новоутворених елементах техногенного ландшафту починають 

формуватись ґрунти, родючість яких дозволяє зростати на них більш 

розвиненим угрупованням рослин. Це, у свою чергу призводить до більш 

активного формування і фауністичного комплексу. 

Дослідження з вивчення умов зростання рослин на відвалах вугільних 

шахт Донбасу було розпочато співробітниками  Донецького ботанічного саду 

ще в 1964 році. У розвитку субстрату ними було виділено 3 стадії: стадія 

окиснення, яка характеризується високим значенням рН і високим вмістом 

токсичних солей; стадія вимивання, при якому зниження вмісту 

водорозчинних солей і значення рН супроводжується заселенням 

рослинності; стадія масового поселення рослин, при якій покриття рослин 

перевищує 15 % і спостерігається утворення популяцій рослин [59].  З 

властивостей субстрату найбільш важливим індикатором придатності для 

зростання рослин на відвалах вугільних шахт є показник рН субстрату, 

ступінь засоленості й токсичності. Однією з важливих властивостей 

антропоедафотопа (едафотопа, зміненого під впливом діяльності людини), 

що може перешкоджати поселенню і зростанню рослин є фітотоксичність 

порід, що його складають. Фітотоксичність техногенних екотопів 

характеризується насамперед несприятливою для зростання рослин реакцією 

середовища (рН), високою концентрацією водорозчинних речовин і 

несприятливим співвідношенням іонів у водній витяжці. 

Видовий склад рослин, які з’являються внаслідок природного 

заростання відвалів, визначається природно-кліматичними чинниками та 

водно-фізичними властивостями відвальних субстратів [11; 41]. Контрасти на 

експозиціях схилів і складний мікрорельєф спричиняють виникнення 

локальних мікрокліматів, асиметричний розвиток явищ вивітрювання, 
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розподілу та акумуляції тонкодисперсних продуктів вивітрювання, внаслідок 

чого створюється певна сукупність екологічних ніш з різними режимами 

зволоження, теплозабезпечення та ґрунтового живлення, зумовлюючи 

неоднорідність в таких ландшафтах сукцесій рослинності [89]. Більше 

заселяються та заростають рослинністю підніжжя відвалів, мікропониження 

та північно-західні схили. Із вищих рослин, в угрупованнях, переважають 

бур’яни, серед яких багато адвентивних видів [141]. Склад місцевої флори 

істотно впливає на природне заростання відвалів. Спочатку утворюється 

мозаїчний незімкнений рослинний покрив з невибагливих до поживних 

речовин, зволоженості, хімізму субстратів рослин яким властива широка 

екологічна амплітуда та висока відновлювальна здатність. Направленість і 

швидкість заростання відвалів залежать від умов зволоження оселищ, складу 

та властивостей розкривних порід, насипаних на поверхню відвалів, а також 

від мікро- та мезорельєфу, що формується на їх поверхні. Природне 

поновлення з’являється переважно у мікропониженнях рельєфу, на тіньових 

експозиціях нижніх частин схилів і терас, які створюють умови кращого 

зволоження і мікроклімату. Рослинний покрив відвалів формується досить 

довгий час — близько 60-80 років [111].  

Породний відвал  (П. в.) — техногенний масив, що формується на 

спеціально відведеній площі з гірських порід, які добувають у процесі 

розробки родовища. Буває насипним або намивним. При відкритій розробці 

горизонтальних і пологих покладів П. в. створюють у виробленому просторі 

кар'єру (внутрішні П. в.), а при розробці крутоспадних покладів і розкритті 

будь-яких родовищ — за межами контуру кар'єру (зовнішні П. в.). При 

підземній розробці П.в. відсипають поблизу або в межах промислових 

майданчиків шахт [72].  

Відвали є однією з основних форм антропогенного рельєфу, який 

утворюється за допомогою техніки та певної технології внаслідок дії 

наступних причин: складування розкривних порід на земній поверхні, 

складування на земній поверхні побічних продуктів збагачення корисних 



48 
 

копалин — шламів; складування розкривних порід, шламів і побутових 

відходів у відпрацьовані кар'єри та провальні лійки шахт [63]. 

Відвал — це позитивна акумулятивна форма антропогенного рельєфу, яка 

утворюється на основі цілеспрямованої діяльності людини та за допомогою 

техніки. За усіма ознаками відвали слід віднести до рівня мезо- та 

мікрорельєфу. В процесі саморозвитку, під дією екзогенних сил, на 

поверхнях відвалів виникають форми похідного рельєфу (зсуви, рівчаки, яри, 

борозни, осипні улоговини). 

Антропогенні ландшафти, не дивлячись на їх абсолютну нову 

ландшафтну структуру, знаходяться в межах географічної оболонки і тому 

підпорядковуються загальним природним закономірностям. У антропогенних 

ландшафтах протікають такі ж самі фізико-географічні, природні процеси, 

що й в натуральних. Проте, у планетарному масштабі в натуральних 

ландшафтах відбуваються фізико-географічні процеси, які активізуються 

природними джерелами енергії: енергією Сонця, гравітаційною енергією, 

енергією радіоактивності низки хімічних елементів Землі, енергією 

припливів [114]. Антропогенні ландшафти також знаходяться під впливом 

цих джерел енергії, але з тією різницею, що ці джерела енергії потрапляють 

на зовсім нову ландшафтну основу, що створена людиною та технікою. У 

натуральних ландшафтах в природних процесах приймають участь 

натуральні компоненти ландшафту. У антропогенних з’являється 

технокомпонент, який разом з геокомпонентами активно приймає участь у 

формуванні нового «вигляду» антропогенного ландшафту. Є. А. Позаченюк 

зазначає, що, до складових антропогенного ландшафту потрапляє невластива 

ландшафту техноречовина [32]. Ю. Г. Тютюнник вказує, що «процеси 

функціонування техногенних компонентів можуть розглядатися як фізико-

географічні процеси, які формують комплексну фізико-географічну 

реальність» [113]. Таким чином, в антропогенних ландшафтах відбувається 

взаємодія природного фону з новими складовими. Сучасні природні процеси 

і явища, що розвиваються в антропогенних ландшафтах не можуть вважатися 
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суто природними, оскільки, як вже було зазначено: 1 − субстрат, на яких 

вони протікають створений людиною та технікою; 2 – до розвитку процесів 

залучаються якісно нові речовини. Такі процеси та явища характерні для всіх 

типів антропогенних ландшафтів, але гірничопромислові ландшафти є 

показовими в цьому відношенні, оскільки саме гірничі розробки «суттєво 

впливають на речовинний склад, розвиток і структуру натуральних 

ландшафтів» [32]. Гірничопромислові ландшафти характеризуються високою 

динамічною активністю основних ландшафтотвірних компонентів [125], 

розвиток яких призводить до формування нової ландшафтної структури. 

Процеси, які активізуються в гірничопромислових ландшафтах, 

розвиваються і проявляються виключно завдяки техногенної діяльності 

людини. Природні процеси, що властиві фоновому ландшафту, підсилюють 

дію процесів, що розвиваються в гірничопромислових ландшафтах. 

Під час складання відвалів на видобутках будівельних матеріалів на їх 

поверхні опиняються шари власне ґрунту або осадові породи, які схильні до 

швидкого ґрунтоутворення, що, у свою чергу, призводить до розвитку більш 

потужного трав’янистого покриву й деревної та чагарникової рослинності. 

Вугільні відвали, навпаки, складаються з пластів породи, які погано 

всмоктують вологу, схильні до хімічного та фізичного вивітрювання; 

ґрунтоутворення відбувається дуже повільно, а це веде до недостатності 

кормової бази та місць для схованок. Вік, форма складання, висота та кут 

нахилу насипів, загальна площа видобуток не мають такого виразного впливу 

на фауну хребетних тварин. 

Існують різні класифікації відвалів. Так, за конфігурацією виділяють 3 

головних форми – конуси, насипи і гребені. У основу цієї класифікації 

покладені відмінності відвалів за висотою, формою і кутом природного 

укосу, тобто за тими параметрами, які визначають вологість ґрунтів, 

швидкість зміни складу ґрунтів і темпи природного заростання відвалів. 

За походженням відвали підрозділяються на відвали, що виникають 

при підземному і відкритому видобутку корисних копалин, при переробці 
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мінеральної сировини і т.п., включаючи в цю класифікацію і території, 

розташовані в смузі максимального забруднення промисловими відходами. 

Проте ця класифікація не враховує вік, фізичну будову і хімічний склад 

ґрунтів, тобто ознаки, що обумовлюють можливість їх біологічного освоєння. 

Більш повно враховані властивості ґрунтів в класифікації, в якій 

типізація відвалів проведена за походженням, зростом, формою, висотою, 

механічним складом, кислотністю і можливістю утилізації відходів. При 

розробці біологічного відновлення порушених земель, запропоновано 

декілька класифікацій ґрунтів , з яких складаються відвали, за ступенем їх 

придатності для біологічної рекультивації. Всі вони регіональні, враховують 

властивості і показники порід родовища, і тому мало пристосовані для більш 

загальних досліджень. 

Зазначенні вище класифікації не можуть бути використані повною 

мірою при характеристиці фауни наземних хребетних, оскільки виникає 

проблема несхожості між собою фауністичних комплексів різних відвалів у 

межах однієї групи. Отже, для потреб даного дослідження виникла 

необхідність розробки окремої класифікації відвалів гірничо-видобувної 

промисловості як фауністичних біотопів.  

В основу класифікації ми поклали порівняльний аналіз структури 

рослинного покриву, конфігурацію відвалів та їх вікові характеристики (див. 

Табл. 3.2.1). Структуру рослинності характеризували за такими ознаками, як 

склад рослинного покриву (трав'янисті, деревні, чагарникові форми рослин), 

щільність (відстань між рослинами) та зімкненість рослин (проективне 

покриття). Систематичну приналежність рослин визначали до виду, в 

окремих випадках — до роду. При цьому керувались вказівками [87]. 

Ми розділили досліджені відвали на три підгрупи у кожній із зазначених 

у Таблиці 3.2.1. трьох груп. При класифікації за віком відвалів ми 

виокремили три групи (підгрупи), що відрізняються за часом припинення 

відсипки породи, тобто припинення функціонування відвалу. Не взагалі 

шахти, а конкретного відвалу, так як при відсипанні породи підприємство 
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керується своїми технічними умовами та можливостями. Тобто насипавши 

один відвал, починають скидати породу в інший. До І групи ми віднесли сім 

найстаріших відвалів віком 60-80 років та старше. Вони відрізняються 

низьким видовим багатством серед усіх чотирьох груп наземних хребетних. 

Загалом на відвалах цієї групи зареєстровано 51 вид тварин: 1 вид амфібій, 3 

види рептилій, 9 видів ссавців та 38 видів птахів. Це відвали виключно 

вугільних шахт. Невеликі за висотою та площею. За формою вони мають 

переважно вигляд териконників (5) або терасовані з пласкою верхівкою (2). 

До другої групи (ІІ) ми віднесли 14 відвалів, вік яких сягає 25-45 років. 

Загалом на відвалах цієї групи зареєстровано 98 видів тварин: 1 вид амфібій, 

6 видів рептилій, 17 видів ссавців та 74 види птахів. До складу групи входять 

як ВВ, так і ВБМ, різноманітні за своїми характеристиками. 

Група ―наймолодших‖ відвалів (ІІІ) — вік 10-20 років вирізняється 

найбільшим видовим багатством: 2 види амфібій, 6 видів рептилій, 20 видів 

ссавців та 77 видів птахів. До складу групи входять 10 ВВ та 4 ВБМ, які 

представлені терасованими відвалами та відвалами складного рельєфу. 

Відвалам цієї групи притаманні типи рослинного покриву А та Б. 

За тривалістю періоду відновлення (від ініціальних до термінальних 

угруповань) досліджувані відвали можуть бути розділені на дві групи: 

- швидко-відновні, які проходять усі сукцесійні стадії за 50-75 років. До 

таких можна віднести видобутки будівельних матеріалів. За відсутності 

заходів рекультивації такі відслонення здатні успішно регенерувати за 

рахунок внутрішнього потенціалу посттехногенної екосистеми; 

- повільно-відновні, строк відновлення яких є більшим за 100 років. До 

цієї групи ми відносимо відвали вугільної промисловості, які для свого 

успішного відновлення потребують проведення хоча б початкових стадій 

рекультивації через значну токсичність порід, що опиняються на поверхні. 

Біологічна рекультивація може відбуватись і спонтанно. 
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Таблиця 3.2.1. 

Класифікація відвалів гірничо-видобувної промисловості Донбасу (оригінал) 

За віком 

1-а група (І) Відвали, які припинили функціонувати до 60-х рр. 

ХХ ст.  

2-а група (ІІ) Відвали, які припинили функціонувати в 70-ті - 80-

ті рр. ХХ ст.  

3-тя група (ІІІ) Відвали, які припинили функціонувати після 1990 

року  

За формою 

Териконник  (Т) Одиночний конусоподібний відвал з гострою 

вершиною  

Терасований відвал (ТВ) Відвал з пласкою вершиною (плато) і / або 

нарізаними на схилах терасами  

Відвал складного рельєфу 

(ВСР ) 

Відвал з декількома різними компонентами в 

рельєфі (2, 3 вершини, вторинна насипна вершина, 

плато, тераси та ін)  

За структурою рослинного покриву 

Тип А  Слабо зарослий трав'янистою рослинністю, 

деревно-чагарникова рослинність нечисленна, 

переважно біля підніжжя / рекультивація не 

проводилась  

Тип Б Трав'янистий покрив помірно розвинений, 

деревно-чагарниковою рослинністю вкрито 1 / 3 - 1 

/ 2 площі поверхні відвалу / початкові стадії 

рекультивації  

Тип В  Трав'янистий покрив практично відсутній, вся 

поверхня відвалу (крім самої вершини) заросла 

деревами та кущами / лісомеліорація = 

рекультивація на завершальному етапі  

 

Проаналізувавши абіотичні та антропічні характеристики середовища 

промислових відвалів стосовно їх придатності для сталого існування 

наземних хребетних, ми виокремили серед них декілька блоків за рівнем 

впливу.  
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До першого блоку ми віднесли ті, що на нашу думку, мають найбільше 

значення. Серед абіотичних — це механічний та хімічний склад субстрату 

відвалів; комплекс кліматичних характеристик, який зумовлює більшу 

―континентальність‖ клімату на відвалах (вища температура поверхні, нижча 

вологість і т. інше); конфігурація відвалів, зокрема висота, крутизна схилів, 

співвідношення периметру до площі відвалу тощо. Серед антропічних — це, 

перед усім, характер господарського використання оточуючих територій 

(промислова зона, селітебна зона, кладовища, агроландшафт, захисні 

лісонасадження).  

До другого блоку можна віднести чинники, вплив яких не є значущим, 

або який складно піддається оцінці у контексті впливу на наземних 

хребетних: парогазові викиди, хімізм води, рельєф, радіація, рекреаційне 

навантаження (фактор занепокоєння) тощо. 

Звичайно ж, придатність місцеіснувань для різних фауністичних груп 

зумовлюється, перед усім, комплексом біотичних факторів, який формується 

під дією вищезазначених абіотичних та антропічних факторів. Це і ступінь 

сформованості рослинного покриву і взаємодії між компонентами самого 

фауністичного комплексу, наприклад тиск хижацтва свійських тварин (коти, 

собаки) на представників дикої фауни. 
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РОЗДІЛ 4. 

ФАУНА НАЗЕМНИХ ХРЕБЕТНИХ ВІДВАЛІВ 

ГІРНИЧОВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

4.1. Земноводні та плазуни 

Батрахо- та герпетофауна промислових відвалів налічує 2 та 5 видів 

відповідно, що складає 33% та 41,7% від фауни регіону в цілому. 

Таксономічний склад цієї групи наступний: 

Клас Земноводні – Amphibia Merrem, 1820 

Ряд Безхвості земноводні – Anura Rafinesque, 1815  

Родина Ропухові – Bufonidae Gray, 1825  

Рід Ропуха  – Виfo Garsault, 1764 

Ропуха зелена – Bufo viridis Laurenti, 1768  

Родина Жаб'ячі – Ranidae Rafinesque, 1814  

Рід Зелені жаби – Pelophylax Fitzinger, 1843 

Жаба озерна – Pelophylаx ridibundus Pallas, 1771   

Клас Плазуни – Reptilia Laurenti, 1768 

Ряд Черепахи – Testudines Batsch, 1788, або Chelonia Fitzinger, 1826 

Родина Прісноводні черепахи – Emydidae (Rafinesque, 1815) 

Рід Болотні черепахи – Emys Duméril, 1806 

Болотна черепаха – Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) 

Ряд Ящірки – Sauria Macartney, 1802 

Родина Справжні ящірки – Lacertidae Fitzinger, 1826  

Рід Ящурки – Eremias Wiegmann, 1834 

Ящурка піщана – Eremias arguta (Pallas, 1773) 

Рід Зелені (справжні) ящірки – Lacerta Linnaeus, 1758 

Ящірка прудка – Lacertaagilis Linnaeus, 1758 

Ряд Змії – Serpentes Linnaeus, 1758 

Родина Вужеві  –Colubridae Oppel, 1811  

Рід Мідянка – Coronella Laurenti, 1768 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Blasius_Merrem&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/��������_Գ������
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=������_ͳ�����_�������&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Batsch
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Constantine_Samuel_Rafinesque&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=�����_���_�������&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=�����_���_�������&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=�����_���_�������&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=�����_���_�������&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=�����_���_�������&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1806
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Macartney_(anatomist)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=�����_������_³����&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://uk.wikipedia.org/wiki/1758
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=������_ͳ�����_�������&action=edit&redlink=1
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Мідянка звичайна – Coronella austriaca Laurenti, 1768  

Рід Вуж – Natrix Laurenti, 1768 

Вуж звичайний – Natrix natrix (Linnaeus, 1758)  

Водяний вуж – Nairix tessellata (Lаurenti, 1768) 

Найбільш розповсюдженими й численними є наступні три види: 

Pelophylаx ridibundus – щільність 1,3-19,7 ос./га; населяє водойми-

накопичувачі, іноді трапляється на вологих ділянках обніжжя відвалів, 

видобуток; Lacerta agilis – щільність 0,4 (вугільні відвали) – 7 (видобутки 

будматеріалів) ос./га; населяє відкриті ділянки з розрідженою трав’янистою 

рослинністю. На схилах вугільних відвалів трапляються переважно 

нестатевозрілі особини на висоті до 15 м.; Natrix natrix – щільність 0,7 – 3,2  

ос./га; населяє береги водойм, вологі ділянки обніжжя відвалів, видобуток; 

подекуди трапляється на схилах південної експозиції на висоті до 20 м. [118]. 

Інші 5 нечисленні і трапляються спорадично (Рис. 2): Bufo viridis, Natrix 

tessellata, Coronella austriaca –  виключно на зволожених ділянках видобутків 

будівельних матеріалів; Eremias arguta – ксерофітні ділянки крейдяних 

кар'єрів; Emis orbicularis – лише поодинокі особини у деяких невеликих 

зарослих водоймах-накопичувачах шахтових вод.  

 

Рис.4.1.1. Представленість видів амфібій та рептилій на відвалах різного типу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Laurenti
https://uk.wikipedia.org/wiki/1768
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За біотопічним розподілом герпето- та батрахофауни (табл. 4.1.1) 

відвалів, найбільше видове багатство цієї групи тварин притаманно ділянкам 

з високою зволоженістю: водно-болотяним та лучним біотопам, де 

трапляється по 5 видів. Досить багаті й ксерофітно-степові ділянки (4 види), 

що найбільш наближені за складом до зональних рослинних угруповань. До 

трьох видів плазунів оселяються у чагарникових біотопах. Деревних біотопів 

уникають як  амфібії, так і рептилії. За винятком зеленої жаби, Bufo viridis, 

поодинокі особини якої зрідка трапляються у дубово-кленових біотопах. 

 

Таблиця 4.1.1 

Біотопічний розподіл амфібій та рептилій на промислових відвалах 

Біотопи: 
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Деревні: Робінієві - - - - - - - - 

Робінієво-

кленові 

- - - - - - - - 

Тополево-

кленові 

- - - - - - - - 

Дубово-

кленові 

+ - - - - - - - 

Трав'янисті: Ксерофітно-

степові 

- - - + + + + - 

Лучні + - - + - + + + 

Бур'янисто-

рудеральні 

- - - + + - + - 

Чагарникові + - - + - - + - 

Водно-болотяні + + + - - - + + 
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Через широке поширення та високу адаптивність виду стан популяцій 

жаби озерної часто виступає біоіндикатором ступеню трансформації 

середовища [104]. В цьому аспекті нами було проведено порівняльне 

дослідження населення жаби озерної у водоймах техногенного походження, у 

природніх водоймах у межах міста (р. Кальміус, м. Донецьк) та на ділянках 

річок: Мокрі Яли (10 га), Кашлагач (0,9 га) і Шайтанка (0,6 га), в одному з 

аграрних районів Донецької області, які умовно були прийняті нами за 

контроль в силу відсутності значного промислового стоку.  

У багатьох видів амфібій, популяції яких заселяють антропогенні 

ландшафти, відмічається збільшення частки морфи striata [21; 30; 44; 56; 96; 

110], що зумовлено фізіологічними особливостями цієї морфи. Було 

показано, що особини морфи striata мають більшу масу тіла та печінки, що 

свідчить о збільшеній здатності до накопичення резервів та високу 

енергоємність [134]. Також вони мають швидший рівень обмінних процесів 

[33] та високі міграційні властивості та посухостійкість [100]. Відомо, що в 

умовах значного забруднення середовища, у амфібій цієї морфи 

спостерігається у декілька разів менше накопичення у тканинах важких 

металів та інших полютантів завдяки зниженню проникності шкіри [75; 133]. 

Назва та детальний опис цієї морфи було наведено Е. Шрейбером [172]. 

Фенотипово морфа striata проявляється у вигляді світлої дорсомедіальної 

смуги (рис. 4.1.2). За генетичною природою ця ознака є моногенним 

мутантом. Домінантний алель діалельного аутосомного гену – striata – 

зумовлює наявність смуги (домінування повне). Таким чином, смугаста 

морфа є гарним фенетичним маркером, за допомогою якого можна дослідити 

фенотипові прояви змін генетичної структури популяції. Одним з критеріїв 

реагування на тиск антропічних факторів може бути збільшення частот 

рідкісних фенотипів [88], тому аналіз співвідношень фенотипів, на наш 

погляд, є одним з методів обліку змін у популяційній структурі населення 

амфібій техногенних водоймищ. До того ж переваги фенетичного підходу в 

тому, що він дає змогу зібрати значний об’єм матеріалу без вилучення 
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особин з природи, а також дозволяє виявити генетичну структуру популяції, 

надає можливість доповнити ряд екологічних параметрів генетично 

детермінованими характеристиками [70]. 

 

 

Рис. 4.1.2.  Дві морфи жаби озерної у водоймі-накопичувачі відвалу ш. 

Панфилівська: striata (зліва) та maculatа (зправа) 

 

Наше дослідження (табл. 4.1.2) виявило очікуване збільшення частки 

фенотипу striata у техногенних водоймах порівняно з природними біотопами 

(різниця достовірна, р≤0,001). Серед водойм техногенного походження, 

частка смугастої морфи виявилася найвищою у  водоймі-накопичувачі 

відвалу ш. Панфилівська (76,9 – 85,1 %), а найменшою у водоймі-

накопичувачі відвалу ш. Бутовка-Донецька (67,7 – 70,6  %). Ймовірно, це 

пов’язано з тим, що остання водойма має тісний зв'язок з природними 

біотопами: поряд розташоване урочище Путилівський ліс – єдина ділянка 

байрачних лісів, що залишилася в межах Донецько-Макіївської міської 

агломерації. Не дивлячись на досить близькі за значенням результати 

порівняльного аналізу за цим показником на усіх чотирьох ділянках у межах 
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міста, різниці у співвідношенні двох морф жаби озерної виявилися 

достовірними (р≤0,05).  Стосовно, оцінки чисельності Pelophylаx ridibundus в 

техногенних та природних біотопах, нами було показано, що щільність 

особин на одиницю площі у 1,5 — 2 рази вища у водоймах техногенного 

походження. 

Таблиця 4.1.2 

Співвідношення смугастої та плямистої морф у популяціях жаби 

озерної на ділянках з різним ступенем забруднення 

Ділянка Рік n Частка морфи, % 

striata maculatа 

Водойма-накопичувач відвалу ш. 

Панфилівська, м. Донецьк 

2007 36 83,3 16,7 

2008 52 76,9 23,1 

2009 60 85 15 

2010 47 85,1 14,9 

Водойма-накопичувач відвалу ш. Бутовка-

Донецька, м. Донецьк 

2008 59 67,8 32,2 

2009 68 70,6 29,4 

2010 62 67,7 32,3 

Водойми-накопичувачі шахтних вод, ур. 

Бахмутка, м. Донецьк 

2007 50 80 20 

2008 83 72,3 27,7 

2009 64 78,1 21,9 

2010 67 74,6 25,4 

Р. Кальміус, м. Донецьк 2007 55 45,5 54,5 

2008 65 61,5 38,5 

2009 74 59,5 40,5 

2010 60 51,7 48,3 

Р. Мокрі Яли, смт. В. Новосілка, Донецька обл. 2007 34 41,2 58,8 

2008 42 40,5 59,5 

Р. Кашлагач, смт. В. Новосілка, Донецька обл. 2007 31 51,6 48,4 

2008 36 55,6 44,4 

Р. Шайтанка, смт. В. Новосілка, Донецька обл. 2007 40 47,5 52,5 

2008 44 54,5 45,5 

 

Загалом, вугільні відвали не є цілковито придатними для існування 

холоднокровних наземних хребетних. Підвищена сонячна радіація, та й 
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температура ґрунту взагалі, хоча й приваблює плазунів, такі фактори, як 

кислотність, низька вологість, висока щільність, або, навпаки, ерозивність 

ґрунту, його непридатність до риття, недостатня кількість схованок і здобичі 

робить виживання їх популяцій у цих умовах доволі складним, а для амфібій 

і зовсім не можливим. Концентрація останніх відбувається тільки біля 

водойм техногенного походження, у западинах, де збираються атмосферні 

опади та місцях, фізико-механічні властивості ґрунту яких роблять їх 

придатними до існування. На відміну від вугільних, відвали видобуток 

будівельних матеріалів мають більш сприятливі умови для існування тварин 

цієї групи. 

 

4.2. Ссавці 

Згідно з літературними даними, фауна Донецької та Луганської 

областей налічує 75 видів з шести рядів наземних ссавців, з них 33 (44%) 

вида занесено до Червоної книги України [76]. На відвалах гірничо-

видобувної промисловості нами зареєстровано 21 вид, які належать до шести 

рядів, що становить 28% від загального числа видів териофауни регіону. 

Ряд Гризуни (Rodentia) представлений сьома видами: Сліпак звичайний 

Spalax microphthalmus Guldenstaedt, 1770, полівка лучна Microtus levis Miller, 

1908, миша лісова Sylvaemus sylvaticus (Linnaeus, 1758), миша мала Sylvaemus 

uralensis (Pallas, 1811), миша жовтогорла Sylvaemus tauricus (Pallas, 1811), 

ондатра Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766), пацюк сірий Rattus norvegicus 

(Barkenhout, 1769). Останні два види є адвентивними у регіоні. 

Ряд Хижі (Carnivora) – шістьма видами: лисиця звичайна Vulpes vulpes 

(Linnaeus, 1758),  куниця кам’яна Martes foina (Erxleben, 1777), ласка Mustela 

nivalis Linnaeus, 1 766, борсук Meles meles (Linnaeus, 1758), пес свійський 

Canis familiaris Linnaeus, 1758 та кіт свійський Felis catus Linnaeus, 1758. 

Ряд  Рукокрилі (Chiroptera) – трьома: кожан пізній Eptesicus serotinus 

(Schreber 1774), нетопир середземноморський Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817), 
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вечірниця руда Nyctalus noctula (Schreber 1774). Усі три види  занесені до 

ЧКУ (2009). 

Двома видами представлені ряди Комахоїдні Eulipotyphla (їжак 

білочеревий Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900; білозубка мала 

Crocidura suaveolens (Pallas, 1811)) та Ратичні Artiodactyla (козуля 

європейська Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758); кабан дикий Sus scrofa 

Linnaeus, 1758). Ряд Зайцеподібні  Lagomorpha представлений єдиним видом 

– заєць сірий Lepus europaeus Pallas, 1778. 

Ядро теріофауни відвалів гірничо-видобувної промисловості Донбасу 

складають евритопні види (E. roumanicus, C. suaveolens, S. microphthalmus, M. 

levis, S. sylvaticus, S. uralensis, L. еuropaeus, V. vulpes, M. foina , M. nivalis, M. 

meles, C. capreolus, S. scrofa). З них в умовах промислових відвалів C. 

suaveolens має чітку схильність до вологим місцепроживання, цей вид 

відзначений на одному з вугільних відвалів шахти Південнодонбаська № 1 

(м. Вугледар) і вапняково-доломітний розробках смт. Новотроїцьке. 

Гігрофільних вид O. zibethicus зустрічається тільки на тих відвалах, де є 

постійні водойми: в урочищі «Бахмутка» (м. Донецьк) та на вапняково-

доломітний видобутках (смт. Новотроїцьке). Лісові (S. tauricus, N. noctula) та 

синантропні (R. norvegicus, C. familiaris, F. catus) види не відіграють суттєвої 

ролі у теріофауні відвалів в силу того, що особини цих видів не утворюють 

стійких угруповань ні на одній з досліджених ділянок. 

Привертає увагу відсутність представників родів Sorex та Mus, які  

широко розповсюджені та численні у навколишніх природних біотопах. 

Дані про відносну чисельність та біотопний розподіл виявлених видів 

наведено у таблиці 4.2.1. 

Спостерігаються певні закономірності розподілу дрібних ссавців 

(домінуючої групи на промислових відвалах) в залежності від окремих 

характеристик відвалів. Визначальним фактором для формування 

мікротеріокомплексів є походження елементів антропогенного ландшафту 

[121]. Рослинний покрив вугільних відвалів формується досить довгий час 
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(близько 60-80 рр.) [111]. Але піонерні угруповання гризунів починають 

з’являтися вже на початкових стадіях сукцесії – через 10-15 років після 

припинення господарчого використання видобутки (дані автора).  

Таблиця 4.2.1.  

Відносна чисельність (ос./100 пастко-діб) та біотопічний розподіл  ссавців 

відвалів гірничо-видобувної промисловості. 

Біотопи 

 

 

Види 

Деревні Трав’янисті 

В
о

д
н

о
-б

о
л
о

тя
н

і 

Ч
аг

ар
н

и
к
и

  

Р ТК РК ДК КС Л БР 

S. tauricus - 0.018 - - - - - - - 

S.sylvaticus 0.02 0.02 0.01 0.007 0.027 - 0.024 - 0.04 

S. uralensis - 0.036 - 0.01 0.075 0.01 - - - 

M. levis - - - - - 0.04 - - - 

S.microphthalmus* - - - - + ++ + - - 

R. norvegicus* - - - - - - + - - 

C. suaveolens* - - - - - + - + - 

E. concolor* - - + - - - ++ - ++ 

O. zibethicus* - - - - - - - + - 

L. europaeus* - + - - ++ ++ ++ - ++ 

C. familiaris* + + + + + + + + + 

V. vulpes* - - - + + + - - + 

M. foina* - + + + - - + - + 

M. nivalis* - - + + - - + - - 

M. meles* - - - - + - - - - 

F. catus* + + + + + + + + + 

C. capreolus* - + - + + - - - + 

S. scrofa*  +  ++  +  + ++ 

* - види, що не обліковуються методом пастко-діб. Відносна 

чисельність вказана за бальною оцінкою: + – нечисленний; ++ – звичайний. 

 



63 
 

Видобуткам будівельних матеріалів (вапняка, крейди, мергелю, 

доломіту, різного типу глин) виключно притаманні (Fij=+1) S. uralensis, M. 

levis, S. microphthalmus, S. tauricus. Вугільним відвалам – S. sylvaticus, R. 

norvegicus. Натомість, види C. suaveolens, E. roumanicus,O. zibethicus виявлені 

на відвалах різних типів (Fij=±0,02) і вирішальним чинником слугувала 

наявність придатних біотопів. 

На ВВ домінує один вид – S. sylvaticus (100% у ловах пастками), інші 

види нечисленні. Миша лісова надає перевагу чагарниковим заростям 

(Fij=+0,11), дещо слабший зв’язок цього виду спостерігається з ксерофітно-

степовими (Fij=+0,1), бур’янисто-рудеральними (Fij=+0,099) біотопами, 

тополево-кленовими та робінієвими насадженнями (Fij=+0,097). Вид 

однозначно уникає лугових (Fij=-1) та водно-болотяних (Fij=-1) ділянок. 

На ВБМ домінантом є S. uralensis (65%), а субдомінантом – M. levis 

(20%). Миша мала має сильні зв’язки з ксерофітно-степовими (Fij=+0,39) та 

тополево-кленовими біотопами (Fij=+0,27), та слабші – з дубово-кленовими 

та лучними (Fij=+0,23). Інші досліджені ділянки уникає (Fij=-1). Полівка 

лугова притаманна лише луговим стаціям (Fij=+1). 

Аналіз тварин, що потрапили до пасток, дозволив виявити деякі 

особливості структури угруповань та процесу розмноження S. sylvaticus на 

вугільних відвалах. Частка ювенільних особин мала і майже незмінна 

протягом року (рис. 4.2.1). Ця вікова категорія не зустрічається у ловах з  

грудня по квітень. Вагітні самиці починають траплятися у невеликій 

кількості не раніше березня. Частка дорослих особин найбільша у I та IV 

кварталах року; з квітня по серпень відмічається різкий спад чисельності цієї 

вікової групи. З огляду зубної системи відловлених тварин за методикою 

встановлення віку дрібних гризунів за малюнком стирання кутніх зубів (В, К, 

1948) можна стверджувати, що тривалість життя незначна (не перевищує 

одного року). Загальновідомий факт, щодо найбільшої мобільності тварин 

вікової групи „subad.”, підтверджується і на досліджуваних нами територіях. 
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Рис. 4.2.1. Частка особин різного віку в угрупованнях миші лісової Sylvaemus 

sylvaticus на відвалах вугільних шахт 

 

Привертає увагу той факт, що вимальовується лише один пік 

чисельності цієї групи, який приходиться на квітень-червень і відбувається за 

2-3 місяці раніше, ніж пік чисельності групи „juv.‖. Це дозволяє припустити, 

що зростання кількості особин вікової групи „subad.‖ відбувається за рахунок 

„напливу‖ тварин цього віку з прилеглих залісених буферних зон під час 

інтенсивного їх розселення [117]. Для самиць вікової групи „subad.‖ властиві 

ранній початок розмноження та суттєве перевищення частки особин, що 

приймають участь у розмноженні, відносно старшої вікової групи (рис. 4.2.2).  
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Рис. 4.2.2. Відносна участь у розмноженні самиць S. sylvaticus та S. uralensis 

різного віку протягом року 
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Те саме властиве і угрупованням S. uralensis (рис. 4.2.3) на ВБМ за 

винятком того, що чисельність ювенільних особин має слабо виразні піки (у 

травні та серпні-вересні), а частка самиць, що не розмножуються, значно 

менша (рис. 4.2.2). 
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Рис. 4.2.3. Частка особин різного віку в угрупованнях миші малої S. uralensis 

на видобутках будівельних матеріалів 

 

Статево-вікова структура угруповань S. sylvaticus, S. uralensis та M. 

laevis на відвалах гірничо видобувної промисловості Донбасу (за даними 

ловів пастками) вказує на дещо разбалансовану структуру угруповань в 

умовах посиленного техногенного тиску (рис. 4.2.4). Як у самиць, так і у 

самців частка дорослих особин помітно більша за частку молодих та 

напівдорослих особин в угрупованні. Середня плодючість самиць складає 3,5 

– 4,7 зародка на самицю, що нижче за середні показники цих самих видів у 

природних біотопах (6,0 – 7, 5). Вирогідно, це пов’язано не тільки з високою 

забрудненностю середовища різними полютантами, але й з недостатніми 

кормовими ресурсами. 

Аналіз живлення трьох наймасовіших видів гризунів демонструє 

низьку забезпеченість кормовими ресурсами на вугільних відвалах порівняно 

з видобутками будівельних матеріалів (рис. 4.2.5). З діаграми видно, що 

тільки біля 30 % вмісту шлунків лісової миші на вугільних відвалах 

складають природні корми. Залишок – це порожній шлунок або приманка. У 
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малої миші на видобутках будівельних матеріалів 60 %  вмісту складає 

приманка, а 40 %  – природні корми. Особини з порожніми шлунками не 

траплялись. Краща забезпеченість кормами спостерігається у лучної полівки 

– відсоток приманки у шлунках дуже незначний.   
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Рис. 4.2.4. Статево-вікова структура угруповань S. sylvaticus, S. uralensis та M. 

laevis на відвалах гірничо видобувної промисловості Донбасу (за даними 

ловів пастками) 

 

  Рис. 4.2.5. Склад вмісту шлунків трьох наймасовіших видів гризунів 

 

Щодо просторового розподілу ссавців на відвалах гірничо-видобувної 

промисловості, спостерігаються наступні закономірності: дрібні ссавці 
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утворюють локальні поселення, пов’язані з осередками рослинності. 

Недостатня «ємність» техногенних угідь не дозволяє тваринам заселяти усю 

площу відвалів, як й особливості рельєфу, характер формування рослинного 

покриву тощо. Основна маса дрібних ссавців зосереджена у підніжжя 

відвалів. На терасованих відвалах вони можуть заселяти першу терасу від 

підніжжя, якщо вона має більш-менш сформований рослинний покрив. 

Можливості для вільного переміщення на відвалах є обмеженими, тому на 

схилах угруповання мікромамалій не формуються. За виключенням деяких 

відвалів будівельних видобуток з досить похилими схилами, наприклад, на 

території доломітного кар’єру у промзоні м. Сєверськ Бахмутського району 

Донецької області на схилах існують сформовані угруповання лучної полівки 

та миші малої.  З ссавців більшого розміру на верхівках відвалів 

зустрічаються лише зайці та, зрідка, свійськи пси. Перші охоче 

використовують верхівки терасованих відвалів або відвалів зі складним 

рельєфом в якості сховищ, кормових ділянок тощо. Інші тварини уникають 

цих ділянок через їх відкритість та тримаються у підніжжя чи на височинах 

до 20 м. Стосовно такої відокремленої групи ссавців, як представники ряду 

Рукокрилі, нами зібрані дані (за допомогою ультразвукового детектора) щодо 

використання ними повітряного простору над відвалами, який слугує цим 

тваринам кормодобувною стацією. Якихось літніх або зимових сховищ 

кажанів на досліджуваних ділянках нами виявлено не було. Найбільш 

звичайними є два види синантропних кажанів (рис. 4.2.6):  кожан пізній, 

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774), та нетопир середземноморський, 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817). Руда вечірниця, Nyctalus noctula (Schreber, 

1774), зрідка трапляється над видобутками будівельних матеріалів на півночі 

Донецької області. 

Порівняльний аналіз фауністичних комплексів ссавців на відвалах 

різного типу дозволив виявити ряд закономірностей:  

- За типом рельєфу не виявлено достовірних відмінностей (р>0,05) у 

складі фауни. Окрім, ряду Рукокрилих – їх різноманіття над 
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терасованими відвалами більше, ніж над териконниками та відвалами 

складного рельєфу (р≤0,05). Причину цього випадку пояснити складно. 

- За віковими характеристиками відвалів. Різноманіття мікромамалій 

достовірно менше на старовікових відвалах, ніж на молодих та 

середньовікових (р≤0,05). Між відвалами останніх двох вікових груп 

достовірної різниці немає (р>0,05). За представниками рядів Хижі, 

Ратичні та Рукокрилі розбіжностей у складі фауни не спостерігається. 

- На зарослих (рекультивованих) відвалах біорізноманіття достовірно 

менше (р≤0,05) за усіма групами ссавців, крім Комахоїдних та 

Зайцеподібних. 

 

Рис. 4.2.6. Представленість видів кажанів над відвалами різного типу  

Вже в процесі проведення польових досліджень було відмічено, що 

певний вплив на формування структури теріокомплексов мають такі 

чинники, як: синантропізація, віддаленість та ізольованість відвалів від 

житлових масивів, рівень рекреаційного навантаження, матеріальна природа 

відвалів і деякі інші. Вік, форма, висота і кут нахилу насипів, загальна площа 

видобуток не мають чітко вираженого впливу на видовий склад і структуру 
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угруповань ссавців [121]. Ми спробували розібратися в цих питаннях за 

допомогою факторного аналізу. При порівнянні видового складу 

теріокомплексов розраховували індекс фауністичної подібності Жаккара (Kj), 

який варіює від 0 до 1. Якщо Kj = 0 – в порівнюваних фауністичних списках 

немає жодного спільного виду; при повній схожості фауністичних списків – 

Kj = 1 [90]. Потім матрицю значень Kj обробляли факторним аналізом, що 

дозволяє оцінити частку дисперсії, яка описується декількома першими 

факторами, виявити структурованість матриці, визначити величину і знак 

достовірних кореляцій між факторами і характеристиками, які аналізуються 

(в нашому випадку це види ссавців). При цьому вдається диференціювати 

вибірку, представлену 21 видом ссавців, на окремі субвиборки або групи, 

схожість між видами всередині яких за величиною і характером відносин з 

іншими видами вибірки вище таких за межами цих груп.  

Згідно результатів проведення факторного аналізу, перші три фактори 

(F1, F2 і F3) описують структуру подібності ссавців за їх траплянням на 

промислових відвалах на 89,0%. При цьому на частку F1 доводиться 61,7% 

від загальної дисперсії (табл. 4.2.2). 

Перший фактор (F1) маркує дві групи видів. Позитивними 

коефіцієнтами кореляції (0,62 – 0,93) з F1 пов'язані 9 видів (C. suaveolens, S. 

microphthalmus, M. levis, S. uralensis, V. vulpes, M. nivalis, M. meles, C. 

capreolus, S. scrofa), негативними (-0,78 – -0,99) – 8 видів (E. roumanicus, S. 

sylvaticus, R. norvegicus, C. familiaris, M. foina, F. catus, E. serotinus, P . kuhlii). 

Розподіл видів двух цих груп вздовж значень першої компоненти добре 

відображає вищезазначене (рис. 4.2.7). 

У складі першої групи відокремилися 9 видів ссавців: білозубка мала, 

сліпак звичайний, полівка лучна, мала лісова миша, лисиця звичайна, ласка, 

борсук, козуля і кабан), які уникають міського середовища. Більшість з них 

зустрічаються на відвалах, розташованих за межами населених пунктів. 

Другу групу видів (їжак білочеревий, лісова миша, пацюк сірий, собака 

свійський, куниця кам'яна, кіт свійський, пізній кажан, нетопир 
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середземноморський) складають переважно синантропні види або ті, що 

активно освоюють міське середовище. З цієї причини вони частіше 

зустрічаються на відвалах, розташованих в межах міста. Домашні тварини 

(собака і кішка) реєструються на відвалах, розташованих по сусідству з 

житловими масивами [122].  

 

 

Рис. 4.2.7. Розподіл видів ссавців в просторі значень першої і другої головних 

компонент (Матриця Жаккара оброблена факторним аналізом (метод ГК) 

 

Проміжне становище між цими двома групами видів займають миша 

жовтогорла (0,47) і руда вечірниця (0,47). Поширення першої з них 

визначається, перш за все, наявністю корму (насіння рослин), другої – 

притулків (дупла в старих деревах, рідше – горища будівель). 

Виходячи з усього сказаного вище, перший фактор характеризує рівень 

синантропізації ссавців. 

Другий фактор (17,6 %) має високу позитивну кореляцію з зайцем-

русаком, L. europaeus (0,87) і негативну – з мишею жовтогорлою, S. tauricus 

(-0,79) і рудою вечірницею, N. noctula (- 0,79). Виходячи з того, що заєць-

русак відмічений нами на 16 відвалах, а два інших види тільки на одному, 

можна стверджувати, що F2 відображає частоту трапляння видів на 
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промислових відвалах. Таким чином, другий фактор «протиставляє» один 

одному лісові види, для яких не характерно селитися на промислових 

відвалах (жовтогорла миша і руда вечірниця) і такий еврібіонтний вид як 

заєць-русак, який зустрічається у широкому діапазоні місцеіснувань. 

 

Таблиця 4.2.2.  

Факторний аналіз структури населення ссавців промисловых відвалів 

(корреляції видів за  першими трьома факторами) 

№ п/п Вид  F1 F2 F3 

1 E. roumanicus  -0,83 0,34 0,40 

2 C. suaveolens  0,77 0,17 -0,51 

3 S. microphthalmus  0,93 0,22 0,09 

4 O. zibethicus  -0,05 -0,08 -0,93 

5 M. levis  0,87 0,42 0,08 

6 S. sylvaticus  -0,99 0,10 -0,02 

7 S. uralensis  0,88 0,31 0,21 

8 S. tauricus  0,47 -0,79 0,31 

9 R. norvegicus  -0,94 0,12 0,11 

10 L. europaeus  0,05 0,87 0,09 

11 C. familiaris  -0,92 0,23 0,12 

12 V. vulpes  0,89 0,43 0,10 

13 M. foina  -0,78 0,32 0,36 

14 M. nivalis  0,67 0,42 -0,16 

15 M. meles  0,90 -0,29 0,08 

16 F. catus  -0,93 0,10 0,19 

17 C. capreolus  0,62 0,39 0,31 

18 S. scrofa  0,86 0,49 -0,03 

19 E. serotinus  -0,89 -0,04 -0,38 

20 P. kuhlii  -0,83 0,42 -0,20 

21 N. noctula  0,47 -0,79 0,31 

Prp.Totl, % 61,70 17,60 9,70 

 

Третій фактор (9,7 %) достовірно маркує ондатру O. zibethicus (- 0,93), 

яка відзначена нами тільки на трьох відвалах, де є великі постійні водойми. 
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Цей фактор можна позначити як фактор вологолюбності (гігрофільності) 

ссавців. На користь цього свідчить також те, що з F3 коррелятивно пов'язані 

види, які зазвичай зустрічаються у вологих (C. suaveolens – -0,51; E. serotinus 

– -0,38) або, навпаки, в ксеротизованих (E. roumanicus– 0, 40; M. Foina – 0,36) 

біотопах. 

Видове багатство оцінювали за кількістю зареєстрованих видів; видове 

і таксономічне різноманіття – за величиною інформаційного показника 

Шеннона (H'), який дозволяє кількісно (в бітах) висловити видове 

різноманіття як рівноймовірно реєстрації різних видів в досліджуваному 

співтоваристві або таксономічне різноманіття - по представленості таксонів 

різного рангу. При цьому показник видового різноманіття зазвичай 

використовується для кількісної оцінки структури домінування видів в 

досліджуваному співтоваристві і може служити індикатором екологічної 

ємності екосистеми. 

Незважаючи на те, що видове багатство ссавців у фауні регіону у 3,6 

рази більше в порівнянні з відвалами гірничо-видобувної промисловості, їх 

видове різноманіття на відвалах (Нspe = 2,301) практично таке ж саме, як і в 

Донецькому регіоні в цілому (Нspe = 2,259). Ці дані свідчать про подібність 

структури домінування видів в обох випадках. Згідно з даними, наведеними у 

таблиці 4.2.3, як в регіоні, так і на відвалах домінують гризуни (38,7 і 33,3 % 

відповідно). На другому місці знаходиться ряд Carnivora (21,3 і 28,6 %) і на 

останньому – Lagomorpha (1,3 і 4,8 %), представлений єдиним видом – 

зайцем сірим (L. europaeus Pallas, 1778). 

Таксономічне різноманіття ссавців представлено на відвалах гірничо-

видобувної промисловості Донбасу – 6 рядами, 12 родинами, 19 родами і 21 

видом; в регіоні – 6 рядами, 18 родинами, 49 родами і 75 видами. Вже з цих 

даних видно, що таксономічне різноманіття на відвалах більше в порівнянні з 

таким в регіоні як в цілому (Нtax = 1,841 проти Нtax = 1,561), так і за такими 

рядами як Rodentia, Chiroptera і Carnivora. Таке співвідношення у 

таксономічному різноманітті теріофауни відвалів і регіону, на наш погляд, 
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визначається низьким видовим та таксономическим багатством териофауни 

відвалів гірничо-видобувної промисловості в порівнянні з регіоном, що, в 

свою чергу, обумовлено ландшафтною й, відповідно, біотопічною 

одноманітністю відвалів.  

 

Таблиця 4.2.3 

Видове й таксономічне різноманіття ссавців у фауні Донбасу та на відвалах  

гірничо-видобувної промисловості 

Ряд 
Теріофауна відвалів Теріофауна регіону 

Родина Рід Вид Нtax Родина Рід Вид Нtax 

Rodentia 3 5 7 1,505 8 22 29 1,425 

Lagomorpha 1 1 1 — 1 1 1 — 

Eulipotyphla 2 2 2 1,584 3 7 10 1,441 

Chiroptera 1 3 3 1,448 1 6 14 1,116 

Carnivora 3 6 6 1,522 3 9 16 1,333 

Artiodactyla 2 2 2 1,584 2 4 5 1,496 

Всього 12 19 21 1,841 18 49 75 1,561 

 

Підсумовуючи, можна зазначити, що населення ссавців промислових 

відвалів характеризується низьким видовим та таксономічним багатством, 

малою кількістю раритетних видів. У той же час, сформовані на техногенних 

територіях Донбасу наприкінці ХХ століття теріокомплекси досить стабільні, 

про що свідчать показники видового (Нspe = 2,301) і таксономічного (Нtax = 

1,841) різноманіття. 

 

4.3. Птахи  

Існуюче на відвалах різного віку, структури й фізико-хімічного складу 

біотопічне різноманіття відображається на видовому складі орнітофауни. 

Загалом було виявлено 85 видів птахів (Aves), що складає близько 43,8 % від 

орнітофауни регіону. Зареєстровані види належать до 14 рядів, 32 родин та 

66 родів.  
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З усіх груп наземних хребетних птахи першими заселяють нові 

біотопи, що з’являються в результаті господарської діяльності людини. Деякі 

види скельного комплексу можуть займати гніздові ділянки на виробках, 

окремі частини яких ще використовуються. На наш погляд, формування 

орнітофауни відбувається переважно за рахунок імміграції частини особин з 

популяцій ряду видів, що населяють навколишні біотопи, а також за рахунок 

осідання окремих птахів зимуючих і пролітних видів [120; 124].  

Найбільш широко в орнітофауні відваів гірничо-видобувної 

промисловості Донбасу представлені три ряди (рис. 4.3.1): Горобцеподібні 

(Passeriformes) з 53 видами, Сивкоподібні (Charadriiformes) з 6 видами та 

Соколоподібні (Falconiiformes) з 5 видами. Друга, менш чисельна у видовому 

відношенні група птахів, представлена рядами Anseriformes, Coraciiformes – з 

2 видами, Galliformes, Gruiformes, Columbiformes, Piciformes – з 3 видами. 

Одним видом представлені ряди  Podicipediformes, Ciconiiformes, 

Cuculiformes, Strigiformes та Apodiformes. 

За показником частки участі видів кожної родини у складі фауни 

виявлені таксони розподіляються на чотири групи. Основу фауни складають 

4 родини, частка яких становить 7% та більше від загальної кількості видів 

птахів, що зустрічаються на відвалах (рис. 4.3.2). Це Corvidae – 6 видів 

(7,06%), Fringillidae – 7 видів (8,24%), Sylviidae – 8 видів (9,41%) та 

Muscicapidae – 11 видів (12,94%). Друга група включає 8 родин серед яких: 

Phasianidae, Gruidae, Columbidae, Picidae, Hirundinidae, Paridae – по 3 види (по 

3,53%) та  Alaudidae, Accipitridae – по 4 види (по 4,71%). Третя група 

складається з 7 родин, кожна з якихпредставлена 2 видами (2,35%): Anatidae, 

Charadriidae, Scolopacidae, Laridae, Motacillidae, Passeridae, Emberizidae. 

Четверта група з 13 родин, які налічують по 1 представнику (1,18%): 

Podicipedidae, Ardeidae, Falconidae, Cuculidae, Strigidae, Apodidae, Meropidae, 

Alcedinidae, Laniidae, Oriolidae, Sturnidae, Troglodytidae, Sittidae.     
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Рис. 4.3.1. Таксономічна структура орнітофауни відвалів гірничо-видобувної 

промисловості Донбасу 

 

Перелік видів птахів, зареєстрованих на відвалах гірничо-видобувної 

промисловості Донбасу, та статус їх перебування наведено у Додатку Б (табл. 

Б.1). Для характеристики перебування птахів на досліджуваних ділянках 

використані наступні категорії: 

Осілий – вид спостерігається на відвалах протягом усього року; 

Літуючий – вид реєструється у гніздовий період, але гніздиться поза межами 

відвалів; 

Гніздовий – вид гніздиться на території відвалів; 

Зимуючий – вид трапляється в зимовий період; 

Мігруючий – вид (перелітний або пролітний) спостерігається на території 

відвалів під час весняних або осінніх міграцій; 

Нез’ясований – статус перебування виду потребує подальшого уточнення. 

За характером перебування 49 видів з 12 рядів є гніздовими. Серед 

гніздових 13 видів з 6 рядів – осілі, 27 (з 8 рядів) – строго перелітні, які в 

зимовий сезон не зустрічаються. На літуванні відзначено 44 види, 

включаючи 23 види, представники окремих популяцій яких гніздяться. До 
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мігруючих відносяться 65 видів, з них 21 – не гніздиться, 9 видів були 

зареєстровані тільки підчас весняних та осінніх міграцій. У зимовий період 

зареєстровано 39 видів (разом з осілими). Статус 9 видів залишається 

нез'ясованим. 

 

Рис. 4.3.2. Представленість птахів відвалів гірничо-видобувної 

промисловості Донбасу по родинах 

 

У період міграцій та післягніздових кочівель виявлено найбільшу 

кількість видів – 76. Як і серед усього видового складу птахів, у гніздовому 

комплексі чільне місце посідає ряд Горобцеподібні (30 видів, або 61,2 %); 
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решта йому значно поступається. Так, ряд Голубоподібні налічує 3 гніздових 

види, або 6,1 % гніздового комплексу, інші 10 рядів представлені одним-

двома видами. 

Центральне місце в орнітофауні техногенних ландшафтів займають 

широко розповсюджені види, у той чи іншій мірі схильні до синантропізації. 

За ступінню урбанізації (за [71] зі змінами) співвідношення різних класів 

птахів  на відвалах гірничовидобувної промисловості є наступним:  

- Клас 0 – урбофоби – 10 видів; 

- Клас 1 – в містах не гніздяться, але можуть оселятися на тривалий час, 

найчастіше в інші пори року (наприклад, взимку) – 22 види; 

- Клас 2 – оселяються в невеликих населених пунктах, по периферії великих 

міст, харчуються в передмісті, в оточуючих агроценозах або природних 

біотопах – 25 видів; 

- Клас 3 – в містах займають усі придатні біотопи, особливо ті, що імітують 

природні умови – 28 видів. 

Таким чином, частка урбанізованих видів (класи 2 та 3) в орнітофауні 

відвалів становить 62,4%.  

Структура орнітофауни промислових відвалів досліджувалась нами за 

ландшафтно-біотопічною належністю [10], результати наведені на рис. 4.3.3. 

Структурне ядро орнітофауни на відвалах різного типу формують види 

дендрофільного комплексу. Серед них найбільший інтерес представляють 

справжні лісові види. Це зяблик (Fringilla coelebs Linnaeus, 1758), зеленяк 

(Chloris chloris (Linnaeus, 1758)), щиглик (Carduelis carduelis (Linnaeus, 

1758)), мухоловка білошия (Ficedula albicollis (Temminck, 1815)), синиця 

велика (Parus major Linnaeus, 1758), синиця блакитна (Parus caeruleus 

Linnaeus, 1758). Зі збільшенням віку деревних насаджень і займаної ними 

площі відвалів частка дендрофільних видів теж зростає.  

Группа кампофілів неочікувано мало чисельна за своїм складом (11 - 12 

видів) як на вугільних відвалах – 12 %, так і на ВБМ – 15 % (див. рис. 4.3.3).  

Хоча щільність деяких гніздових видів є достатньо високою (див. Табл. В.1, 
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Додаток В).  Найбільш поширені перепілка (Coturnix coturnix (Linnaeus, 

1758)), куріпка сіра (Perdix perdix (Linnaeus, 1758)), посмітюха (Galerida 

cristata (Linnaeus, 1758)), жайворонок польовий (Alauda arvensis Linnaeus, 

1758), плиска жовта (Motacilla flava Linnaeus, 1758), синьошийка (Luscinia 

svecica (Linnaeus, 1758)), трав'янка лучна (Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)), 

які зустрічаються на 54,6 – 96,0 % відвалів, які мають відповідні біотопи у 

своєму складі. 

Своєрідна група склерофілів теж мало чисельна у видовому відношенні 

– 13 видів. Але значна їх частина є фоновими видами, а подекуди й 

домінуючими: кам'янка звичайна Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758), голуб 

сизий Columba livia Gmelin, 1789, боривітер звичайний Falco tinnunculus 

Linnaeus, 1758, серпокрилець чорний Apus apus (Linnaeus, 1758), ластівка 

міська Delichon urbica (Linnaeus, 1758), горихвістка чорна Phoenicurus 

ochruros (S. G. Gmelin, 1774). Вони зустрічаються у 60 – 88,6 % досліджених 

локалітетів. 

 

 

Рис. 4.3.3. Структура орнітокомплексів відвалів вугільної промисловості (А) 

та видобуток будівельних матеріалів (Б) за ландшафтно-біотопічною 

належністю 

Досить значна кількість птахів (17 видів) водно-болотяного комплексу, 

що вказує на позитивну роль водойм і водотоків техногенного походження, 

які приваблюють представників цієї специфічної групи і тим самим 

підтримують біорізноманіття навіть у таких несприятливих умовах [115]. До 

фонових видів цієї групи можна віднести крижня Anas platyrhynchos 

A 
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(Linnaeus, 1758), лиску Fulica atra Linnaeus, 1758, очеретянку велику 

Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758), плиску білу Motacilla alba 

Linnaeus, 1758, що зустрічаються на 84,6 – 92,3 % відвалів, які мають 

відповідні біотопи у своєму складі.  

За типом живлення переважають всеїдні (38 %) та комахоїдні (33 %) 

види птахів (рис. 4.3.4). Незначна частка рослиноїдів (19 %) вказує на 

недостатність цього ресурсу на відвалах усіх типів. Ці ж екологічні групи є 

найбагатшими й у гніздовій орнітофауні, однак, співвідношення дещо інше 

(рис. 4.3.4): 39 % комахоїдних та 29 % всеїдних видів птахів. 

 

 

Рис. 4.3.4. Структура орнітофауни промислових відвалів Донбасу за типом 

живлення: А – загалом; Б – гніздової  

 

Кормові ресурси, які можуть надати птахам площі відвалів, набувають 

суттєвого значення в зимовий період. В цей час ділянки рудеральної 

рослинності та сухостій злаків приваблюють численні зграйки горобиних 

птахів. Ділянки горіння породних відвалів вугільної промисловості взимку 

виділяють достатньо тепла. Поряд з виходами пари і газів (переважно 

сірчаного) довше зберігається вегетація деяких рослин, на яких охоче 

годуються сірі куріпки та фазани (разом із сірими зайцями). На цих же 

«теплих місцинках» птахи збираються на ночівлю. 

За результатами фауно-генетичного аналізу орнітофауни встановлено, 

що види птахів, які фіксувалися на території відвалів гірничо-видобувної 
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промисловості регіону дослідження відносяться до 7 типів фаун (рис. 4.3.5) 

Найбільш широко представлені види європейського (55 %) та 

транспалеарктичного типів (27 %) від загальної кількості видів. Меншою 

кількістю видів представлені монгольський (7 %), середземноморський (6 %)  

та сибірський  (3 %) типи фаун. Всього по 1 % складають арктичні та 

китайські види.   

 

 

Рис. 4.3.5. Фауно-генетична структура пташиного населення відвалів 

гірничо-видобувної промисловості Донбасу 

 

У складі гніздової орнітофауни максимальну різноманітність теж 

мають  птахи європейського (51 %) та транспалеарктичного (31 %) типу 

фауни. Птахи монгольського та середземноморського типів представлені 

незначною кількістю – по 8 %. Єдиний представник китайського типу фауни 

– фазан Phasiunus colchicus Linnaeus, 1758, складає 2 % від усього гніздового 

населення відвалів. У гніздовий період відсутні птахи сибірського та 

арктичного типу. Птахи транспалеарктичного та сибірського типів фаун 

досягають свого максимуму у період міграцій –  44,6 % та 14,9 % відповідно. 

Взимку їх кількість знижується і становить 29,2 % та  9,8 % відповідно. 

Порівняльна характеристика гніздової орнітофауни наведена у табл. 

4.3.1. Показники щільності гніздових пар на одиницю площі (га) розміщені у 



81 
 

Додатку В (табл. В.1). Найбільше видове багатство демонструє гніздова 

орнітофауна молодих відвалів (ІІІ), відвалів зі складним рельєфом (ВСР) та 

відвали з рослинністю типу Б («середньо зарослі»). Видове різноманіття 

більше  на відвалах зі слаборозвиненим рослинним покривом (Н' =2,539), 

середньовікових (Н' =2,398) та терасованих відвалах (Н' =2,283). Найнижчі 

показники притаманні старовіковим (Н' =1,835) та зарослим/ 

рекультивованим відвалам (Н' =1,546). 

Таблиця 4.3.1 

Порівняльна характеристика гніздової орнітофауни на 

промислових відвалах різного типу 

Тип відвалу n 

Кількість видів 
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ІІІ 14 8 28 17,1 6,95 2,223 2,109 0,765 1,75 0,966 

ІІ 14 8 30 15,75 7,12 2,398 2,273 0,873 2,099 0,965 

І 7 4 19 11,29 5,65 1,835 1,69 0,788 1,373 0,943 

Т 9 6 21 11,89 4,96 2,125 1,976 0,870 1,712 0,967 

ТВ 11 4 28 16,09 7,85 2,283 2,163 0,827 1,932 0,952 

ВСР 15 8 30 17,10 6,45 2,239 2,125 0,765 1,75 0,972 

А 17 4 24 13,86 6,27 2,539 2,4 1,005 2,468 0,962 

Б 11 9 30 18,50 7,78 2,223 2,116 0,735 1,724 0,965 

В 7 6 19 12,00 4,74 1,546 1,418 0,646 0,977 0,961 

 

Досліджені техногенні об’єкти є досить неоднорідними за своїми 

характеристиками (висота, площа поверхні, склад та проективне покриття 

рослинного покриву і т. ін.) та оточенням (різні типи забудови, 

агроландшафти, штучні лісонасадження, кладовища, природні біотопи тощо). 

За едафічними чинниками їх можна розділити на дві великі групи: відвали 

вугільних шахт та видобутки нерудних (будівельних) матеріалів. Саме 
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едафічні фактори є визначальними при формуванні флори і фауни 

промислових видобуток (кар’єрів, відвалів, шламонакопичувачів). Їх дія 

опосередкована: через розподіл та утримання вологи, зміни світлового та 

температурного режиму, урізноманітнення умов для розвитку рослин. Крім 

того, важливим фактором є вік відвалів, тобто протікання сукцесійних змін. 

За віковим градієнтом відвали були розділені на І, ІІ та ІІІ групи (див. 

підрозділ 3.2). Досліджені локалітети були розділені за часом припинення їх 

відсипки (функціонування видобутку) на 3 групи. До І групи увійшли 7 

найстаріших відвалів, роботи на яких припинилися до 60-х років ХХ 

століття. До ІІ групи – 14 відвалів, що припинили функціонування у 70-х – 

80-х роках. «Наймолодші» – 14 відвалів ІІІ групи припинили функціонування 

після 90-х років ХХ століття.  

Населення птахів на різних типах відвалів порівнювали за 

коефіцієнтами Жаккара: Cj = j/(a+b-j) та Соренсена: Cs = 2j/(a+b). Для 

порівняння контрастності (біотичної дисперсії) досліджуваних ділянок ми 

використовували індекс Коуді, який є мірою зміни видів: βc = [g(H)+j(H)]/2, 

[84; 86]. Порівняльний аналіз складу орнітокомплексів відвалів вугільних 

шахт та видобуток нерудних (будівельних) матеріалів показав, що вони 

демонструють досить високу подібність між собою за коефіцієнтами 

Жаккара (Cj = 0,73) та Соренсена (Cs = 0,84). Контрастність між обома 

вибірками незначна (βс = 11,5).  

Дінаміка орнітофауни за віковим градієнтом відвалів: 

 І група відвалів. Орнітофауна налічує 38 видів, що належать до 36 

родів та 21 родини. Видове різноманіття за індексом Шеннона: Н' = 3,25. В 

усіх локалітетах цієї групи не були зареєстровані представники родин 

Яструбові, Сивкові, Баранцеві, Мартинові, Совові, Рибалочкові, 

Бджолоїдкові, Жайворонкові, Воловоочкові, Повзикові та Вівсянкові.  

ІІ група – 74 види з 56 родів, 29 родин. Видове різноманіття за індексом 

Шеннона: Н' = 3,88. З 32 родин птахів, що були відмічені нами на 



83 
 

промислових відвалах, в цих локалітетах відсутні лише три: Пірникозові, 

Чаплеві та Повзикові.  

ІІІ група – 77 видів з 62 родів, 31 родини. Видове різноманіття за 

Індексом Шеннона: Н'=3,98. Орнітокомплекс  цієї групи відвалів найповніше 

відображає загальну картину. З нього виключена лише родина Воловоочкові, 

єдиний представник якої – Troglodytes troglodytes – зрідка зустрічається на 

окремих відвалах взимку та в літній час, але не є гніздовим. 

Показники таксономічного різноманіття (табл. 4.3.2) виявилися 

більшими на старих відвалах (Н'tax = 1,874, E = 0,937) ніж на середньовікових 

(Н'tax = 1,777, E = 0,888) та молодих (Н'tax = 1,77, E = 0,885).  Ці дані можуть 

свідчити про наявність більш розвиненої  та сталої структури орнітофауни на 

відвалах І групи. На молодших відвалах (ІІ та ІІІ групи) спостерігається ріст 

видового багатства та різноманіття, але за рахунок розбалансування системи 

в цілому. Висока вирівняність усіх трьох угруповань свідчить про досить 

розвинену структурованість. 

 

Таблиця 4.3.2 

Таксономічне багатство та різноманіття орнітофауни 

 на відвалах різного віку 

Тип відвалу Ряд Родина Рід Вид Нtax E 

І (старі) 12 21 36 38 -1,874 0,937 

ІІ (середньовікові) 14 29 56 74 -1,777 0,888 

ІІ (молоді) 14 31 62 77 -1,77 0,885 

 

При дослідженні фауни трансформованих екосистем, як і при 

здійсненні екологічного моніторингу, часто важливо встановити, на якому з 

етапів сукцесії або при якому ступені впливу того чи іншого фактора 

відбуваються максимальні зміни в її складі – своєрідні «критичні точки». У 

найпростішому випадку це можна визначити по зміні загального числа видів, 

однак часто відбувається одночасно як вибування одних видів, так і 

включення інших. Інтерес, безумовно, має не тільки проста результуюча, але 
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й ступінь якісних відмінностей двох сусідніх (в часі, просторі або градієнті 

фактора) угруповань – їх «контрастність» [28]. Індекс Коуді часто 

використовується для аналізу змін у біоценозі, що відбуваються в основних 

градієнтах вираженості факторів навколишнього середовища, і базується на 

відмінностях у видовому складі спільнот різного рангу. Порівнюючи 

орнітокомплекси за віковим градієнтом відвалів, ми застосовували індекс 

Коуді  для оцінки контрастності та коефіцієнти Жаккара й Соренсена для 

оцінки їх подібності (Табл. 4.3.3). 

 

Таблиця 4.3.3.  

Подібність
*
 та контрастність орнітофауни відвалів гірничовидобувної 

промисловості Донбасу за їх віковим градієнтом 

 І – ІІ  І – ІІІ ІІ – III 

Коефіцієнт Жаккара
* 

0,49 0,46 0,75 

Коефіцієнт Серенсена
* 

0,65 0,63 0,86 

Індекс Коуді 19 21,5 10,5 

 

Видове багатство та різноманіття збільшується зворотно пропорційно 

віковим характеристикам відвалів, тобто збільшується у напрямку від старих 

до  молодих. Показники видового різноманіття (Н') статистично 

відрізняються (р < 0,001) при порівнянні населення птахів старих відвалів з 

середньовіковими та молодими. Відвали ІІ та ІІІ груп за цими показниками 

між собою статистично не відрізняються (р > 0,05). Ця ж тенденція 

прослідковується й при аналізі  обчислених коефіцієнтів Жаккара та 

Соренсена. Найбільшу подібність один до одного виявляють ІІ та ІІІ групи 

відвалів (при найменшій контрастності – βс = 10,5). Найбільша контрастність 

спостерігається між відвалами І та ІІІ груп (βс = 21,5), що свідчить про значні 

розбіжності у видовій структурі орнітокомплексів на початкових та 

прикінцевих стадіях сукцесії [124]. 

Отримані результати на перший погляд викликають здивування. Але 

неочікуване зменшення видового різноманіття зі збільшенням віку відвалів 

має цілком об’єктивне пояснення. Старі відвали, які були охоплені 
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дослідженням, мають незначну площу – в середньому 2,8 га. У той час коли 

вони були створені (перша половина ХХ ст.), за технологічними 

можливостями видобутку їх більшими не робили. Площа молодших відвалів 

значно більша – від 4,6 га до 857 га, а різноманіття закономірно збільшується 

при збільшенні площі досліджуваної ділянки. Також вони мають складніший 

елементарний ландшафт і як наслідок – різноманітнішу систему стацій, 

придатних для заселення птахів. 

У спільнотах, що піддаються стресовим впливам, видове різноманіття 

зменшується; але воно може знижуватися й у результаті загострення видової 

конкуренції у клімаксових системах, що існують у стабільному фізичному 

середовищі. Як приклад – фауністичні комплекси промислових відвалів 

старшого віку. За високого рівня дії стресових факторів, що спостерігається 

на молодих відвалах, конкуренція послаблюється, що призводить до певного 

підвищення різноманітності. Показники різноманітності найвищі при 

середніх за рівнем збуреннях середовища. 

Для дослідження схожості пташиного населення різних промислових 

відвалів регіону дослідження та встановлення чинників, які впливають на 

його формування, нами на основі індексу Жаккара було побудовано 

дендрограму схожості для 17 стаціонарних відвалів вугільних шахт. Ми 

сподівались, що це дозволить виділити групи об’єктів, орнітокомплекси 

котрих мають високу схожість між собою, а також проаналізувати значення 

окремих чинників, які впливають на їх формування. Систематизовані дані 

демонструють виокремлення п’ятьох кластерів, які мають подібність вище 

50% (див рис. 4.3.6). 

Аналізуючи дендрограму подібності орнітокомплексів відвалів 

вугільних шахт можна стверджувати, що ні один з чинників, які, як ми 

гадали, мають суттєве значення для формування орнітофауни (вік, рельєф, 

сукцесій ний ряд / розвиток рослинного покриву, місцезнаходження відвалу, 

його оточення) не виявився результуючим. Те саме підтвердив й аналіз за 

методом головних компонент, який досить добре себе зарекомендував при 
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аналізі теріокомплексів відвалів (див. підрозділ 4.2). Хоча кластер і 

демонструє добре відокремлені групи відвалів з рівнем подібності вище за 50 

%. Ці групи виявилися дуже розбіжні за базовою типизацією, тому виявити 

фактор, що їх поєднує, не здається можливим.  
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Рис. 4.3.6. Дендрограма подібності пташиного населення вугільних відвалів 

різного типу за результатами кластерного аналізу на основі індексу Жаккара. 

(цифрами позначені: 1 – Терікон ш. Панфилівська, м. Донецьк; 2 – Терікон-1 

ур. Бахмутка, м. Донецьк; 3 – Терікон-2 ур. Бахмутка, м. Донецьк; 4 – 

Терікон-3 ур. Бахмутка, м. Донецьк; 5 – Терікон-4 ур. Бахмутка, м. Донецьк; 

6 – Терікон ш. ім. Засядька, м. Донецьк; 7 – Терікон ш. Кіровська № 17-17 

біс, м. Донецьк; 8 – Терікон ш. Кіровська № 19, м. Донецьк; 9 – Терікон ш. 

Бутовка-Донецька, м. Донецьк; 10 – Терікон-1 ш. ім. Горького, м. Донецьк; 

11 – Терікон-2 ш. ім. Горького, м. Донецьк; 12 – Терікони р-н «Маяк», м. 

Донецьк; 13 – Терікон-1 ш. ім. Ізотова, м. Горлівка; 14 – Терікон-2 ш. ім. 

Ізотова, м. Горлівка; 15 – Терікон ш. Заперевальна, м. Донецьк; 16 – Терікон 

ш. Свято-Серафимівська, м. Донецьк; 17 – Терікон р-н «Вєтка», м. Донецьк). 
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Для оцінювання ролі, яку відіграють промислові відвали у житті птахів 

було проведено аналіз сезонних змін орнітофауни: дінаміки видового складу, 

співвідношені екологічних груп тощо (рис. 4.3.7; рис. 4.3.8; рис 4.3.9). 

  

 

Рис. 4.3.7. Зміни показників видового багатства птахів протягом року 

 

Аналізуючи чисельність та видовий склад птахів на відвалах протягом 

всього року, можна помітити, що показники видового багатства тут у теплу 

пору року зростають, прицьому загальна чисельність особин зменшується. 

Це, напевно, пояснюється  тим, що кількість видів у весняний період зростає 

за рахунок перелітних та пролітних видів, а чисельність птахів влітку у 

цьому біотопі зменшується через те, що птахи у гніздовий сезон, ймовірно, 

переселяються до інших біотопів, продуктивність яких в цей час може бути 

значно вище. Відповідно, чисельність птахів у вищезгаданому біотопі 

зменшується, так як вони не можуть знайти тут сприятливих умов для 

гніздування та виведення потомства. Показники видового багатства 

збільшуються у весняно-літній період також через те, що тут відмічається 

значне збільшення кількості видів, які повертаються навесні з місць зимівель. 

Як видно з представлених ілюстрацій, кількість видів птахів на 

відвалах гірничо-видобувної промисловості поступово починає 

збільшуватись з кінця лютого за рахунок птахів що прилетіли з півдня, 
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набуваючи піку десь у середені травня. З червня у більшості видів 

спостерігається зменшення числа птахів, що було обліковано, так як 

більшість з них у цей час виводять потомство. Кількість видів, які 

реєструються у цей період, теж дещо зменшується. Найвищі показники 

видового багатства стосуються серпня. В цей же період майже у всіх видів 

спостерігається різке збільшення чисельності наприкінці літа – на початку 

осені за рахунок молодих птахів, що вилетіли з гнізд та сезонних мігрантів. У 

гніздовий та післягніздовий періоди багато хто з птахів змінюють своє 

місцеперебування у різних біотопах. У період післягніздових кочівель на 

території промислових відвалів концентруються зграйки молодих птахів 

таких видів як: посмітюха (Galerida cristata), жайворонок польовий (Alauda 

arvensis), щиглик (Carduelis carduelis), зяблик  (Fringilla coelebs), синиця 

велика (Parus major), дрізд співочий (Turdus philomelos), горихвістка чорна  

(Phoenicurus ochruros), шпак звичайний (Sturnus vulgaris), плиска біла 

(Motacilla alba). У заростях очерету  постійних водойм техногенного 

походження збираються передміграційні скупчення великих очеретянок 

(Acrocephalus arundinaceus), лисок (Fulica atra), водяних курочок (Gallinula 

chloropus) та крижнів (Anas platyrhynchos). Основна маса птахів відлітає у 

вересні-жовтні, але окремі види часто затримуються до листопада – грудня, 

що і зумовлює більш пологий спад кривої динаміки видового багатства у цей 

період (рис. 4.3.7). Такі види птахів як крижні (Anas platyrhynchos), лиски 

(Fulica atra), водяні курочки (Gallinula chloropus), плиски білі (Motacilla alba) 

волове очко (Troglodytes troglodytes) та деякі інші часто залишаються на 

водоймах до появи криги, а у місцях, де льодовий покрив відсутній та є чим 

харчуватися, багато з цих видів залишаються на всю зиму. У зимовий період 

було зареєстровано 39 (разом з осілими) видів птахів, переважно з родини 

Горобиних. Найбільша кількість видів спостерігалась у грудні (в деякі роки у 

цей період ще тримається нульова або плюсові температури повітря) – 23, а 

найменша – у січні (12).  Формування зимових орнітокомплексів починається 

у регіоні наприкінці жовтня – на початку листопада, з переносом з півночі 
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холодних повітряних мас. У більшості випадків до цього часу птахи місцевих 

популяцій відкочовують на південь, а їх місце займають переселенці з більш 

північних регіонів. В орнітофауні відвалів з’являються чижи (Spinus spinus), 

коноплянки (Acanthis cannabina), зеленяки (Chloris chloris) та костогризи 

(Coccothraustes coccothraustes). В окремі роки (2008, 2010, 2011) реєстрували 

снігурів (Pyrrhula pyrrhula) та сойок (Garrulus glandarius). Загалом, погодні 

умови накладають великий вплив на видовий склад зимуючих птахів, їх 

просторовий розподіл та чисельність. Однак, крім температури та льодового 

покриву, на чисельність та розподіл зимуючих птахів визначальний вплив, 

все ж таки, має наявність кормової бази. 

  

 

Рис. 4.3.8. Сезонна дінаміка екологічних груп птахів за типом живлення 

 

Порівнюючи зміну частки тієї чи іншої екологічної групи птахів за 

типом живлення впродовж року, встановлено, що у всі сезони домінують 

всеїдні види птахів, які мають найширший спектр живлення, або здатні 

переходити с одного типу корму на інший. Їх частка протягом року 

коливається від 28 % у квітні до 50 % у грудні. Частка рослиноїдів впродовж 

весняно-літнього сезону (квітень – вересень) залишається майже незмінною – 

на рівні 15 – 20 %. Частка птахів цієї групи збільшується взимку до 30 %, що 

свідчіть о задовільній здатності рослинних угруповань на промислових 
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відвалах продукувати насіневий матеріал. Це, передусім, такі рослини як 

робінія псевдоакація (Robinia pseudoacacia), різні види глоду (Crataegus spp.) 

та шипшини (Rosa spp.), клени (Acer campestre, Acer tataricum та Acer 

negundo), дуб черешчатий (Quеrcus rоbur), трав’янисті бур’яни:  Rumex 

crispus, Saponaria officinalis, Achillea nobilis, Artemisia vulgaris, Hieracium 

umbellatum,  Lactuca tatarica, Lepidium ruderale, Melilotus albus та ін. 

Частка комахоїдних видів найбільша з квітня по жовтень – близько 30 

%; взимку складає 8 – 15 % (переважно за рахунок дятлів: Dendrocopos major, 

Dendrocopos syriacus та  дроздів: Turdus merula, Turdus philomelos). 

Частка хижаків складає більше 10 % з листопада по квітень і є 

найбільшою у січні – 28 %. Птахів-іхтіофагів реєстрували лише з квітня по 

вересень, причому їх частка від загального видового складу орнітофауни 

відвалів є найменшою – від 1 до 5 %. 

 

 

Рис. 4.3.9. Сезонна дінаміка екологічних груп птахів за біотопічною 

приналежністю 

 

За біотопічною належністю впродовж усього року домінують види 

дендрофільного комплексу. Частка кампофілів найбільша у зимові місяці 

(січень, лютий), а лімнофілів – з травня по жовтень. Частка птахів-

склерофілів весь рік залишається майже незмінною – на рівні 10 – 15 %.  
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Сезонна динаміка птахів на території відвалів гірничо-видобувної 

промисловості Донбасу значною мірою визначається наявністю та об’ємом 

доступних кормів, місць для гніздування та безпечного відпочинку. 

Відпрацьовані промислові відвали відіграють суттєву роль у житті птахів у 

зимовий період та у період міграцій та післягніздових кочівель, слугуючи 

своєрідними рефугіумами серед міського середовища. Про що свідчать вищі 

показники видового багатства птахів (за середніми показниками) на відвалах 

гірничо-видобувної промисловості порівняно з ділянками міської забудови. 

Серед агроландшафтів відвали можна прирівняти за їх значенням для птахів 

до перелогів, але зі значно більш мозаїчним ландшафтом. Тому, з точки зору 

збереження біоти, рекультивація кар’єрів по видобутку будівельних 

матеріалів (мергелю, доломіту, вогнетривких глин тощо) до стану 

сільськогосподарських угідь не є пріоритетною. Бо подібна практика в решті-

решт призводить до зниження показників біорізноманіття. Це стосується 

різних груп живих істот: від мікроорганізмів до вищих рослин та наземних 

хребетних тварин, які безпосередньо слугували об’єктом наших досліджень. 

В умовах інтенсивного скорочення площ природних територій 

антропогенні оселища нерідко відіграють роль важливих осередків 

підтримання різноманіття регіональної біоти та збереження загрожуваних 

видів. Зважаючи на наявність значного числа раритетних видів (від 2 до 53 

видів занесено до природоохоронних списків різного рангу), потенційно 

спроможних заселяти техногенно трансформовані оселища, ціла низка 

промислових видобуток регіону досліджень, насамперед, старих кар’єрів, 

може бути рекомендована до включення до природно-заповідного фонду 

України і заслуговує на надання їм статусу заповідних урочищ, пам’яток 

природи або елементів регіональної екомережі (в якості відновних територій) 

тощо.  
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РОЗДІЛ 5. 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ФАУНИ 

НАЗЕМНИХ ХРЕБЕТНИХ НА ВІДВАЛАХ ГІРНИЧО-ВИДОБУВНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ  

 

Пізнання механізмів сукцесії – обовязковий крок на шляху до 

визначення методів управління динамічними процесами, що відбуваються у 

навколишньому середовищі. У звязку з цим надзвичайно актуальним є 

пізнання певних закономірностей виникнення, розвитку і функціонування 

основних  структурних елементів нових екосистем. Посттехногенні відвали 

за характеристиками підчас свого виникнення можна прирівняти до 

новостворених островів, що «народжуються» під дією вулканічних процесів. 

Так само, як на цих островах, на відвалах процес формування біоти повинен 

також розпочинатись з нульової відмітки. Процес поступових змін біоценозу, 

спричинений внутрішніми чи зовнішніми стосовно до конкретного ценозу 

причинами має визначення «сукцесія», а весь ряд угруповань, від піонерного, 

нестійкого, до відносно сталого, клімаксного, має назву «сукцесійний ряд» 

[155]. 

 Сукцесії класифікують за такими категоріями: за масштабом часу – на 

швидкі, які проходять за десятиліття; середні, які тривають століття; 

повільні, які тривають тисячоліття, і дуже повільні (десятки тисяч років). За 

зворотністю – на зворотні та незворотні. За постійністю процесів – на 

постійні та непостійні. За походженням – на первинні та вторинні. За 

характером зміни структури та видового складу – на прогресивні (в 

результаті сукцесії збільшується видовий склад і його продуктивність) і 

регресивні (в результаті сукцесії зменшується видове різноманіття і 

зменшується продуктивність). За чинником впливу – на антропогенні 

(спричинені діяльністю людини) і природні (виникають природним шляхом) 

[77]. Отже, на посттехногенних відвалах протікають процеси первинної 

сукцесії. Вони виникають природним шляхом. У випадках рекультивації 
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вони мають класифікуватися як вторинні (антропогенні) сукцесії. При 

відновленні промислових відвалів спостерігаються як прогресивні, так і 

регресивні сценарії сукцесійного перебігу.  

Техногеннотрансформованим ділянкам загалом властиві три стадії 

природного розвитку біоти – ініціальна, післятехногенна та оптимізаційна 

[53; 59].  

Ініціальна стадія починається із періоду відсипання, формування та 

подальшої оптимізації відвальних ландшафтів на гірничо-технічному етапі 

рекультивації. Визначальним чинником розвитку біоти у цій фазі є потужні 

потоки речовини та енергії із екосистеми, яка оточує відвали, у вигляді 

діаспор вищих і нижчих рослин, а також мікроорганізмів. Але за 

недостатнього зволоження і нестачі елементів мінерального живлення 

(особливо азоту), малого вмісту органіки, кислотності, значного вмісту 

важких металів, навіть незважаючи на високу інтенсивність транспорту спор 

та клітин, чисельність біоти у відвальних субстратах є незначною.  

Першими на відпрацьованих відвалах, поселяються у їх верхніх шарах 

бактерії і водорості, які нагромаджують органічну речовину і є активними 

учасниками процесів сингенезу та первинного ґрунтоутворення [9; 69; 73]. 

Доведено, що на початковому етапі, у багатьох випадках, заселення відвалів 

насінням вищих рослин відбувається одночасно з мікроорганізмами, 

водоростями та лишайниками. Життєвість проростків рослин є дуже 

низькою, і роль їх на початкових етапах сингенезу, очевидно, пов’язана 

переважно з нагромадженням органічної речовини у субстратах сформованих 

відвалів. На формування умов, сприятливих для поселення живих істот, 

позитивно впливає вивітрювання та вимивання токсичних елементів із 

субстрату відвалів і процеси первинного ґрунтоутворення. На цій стадії 

постійними відвідувачами відвалів є цілий ряд видів наземних хребетних: 

ящірка прудка (Lacerta agilis), лисиця (Vulpes vulpes), заєць сірий (Lepus 

europaeus), боривітер звичайний (Falco tinnunculus), голуб сизий (Columba 

livia), серпокрилець чорний (Apus apus), ластівки (Riparia riparia, Hirundo 
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rustica, Delichon urbica), мартин жовтоногий (Larus cachinnans) та ін. У 

постійних водоймах-накопичувачах формуються угруповання жаби озерної 

(Pelophylax ridibundus). На цьому ресурсі харчуються вужі: звичайний (Natrix 

natrix) та водяний (Natrix tessellata). 

 

 

Рис. 5.1. Ініціальна стадія самозаростання відвалу. Північно-західний схил 

терікону ш. ім. Ізотова (м. Горлівка) 

 

Післятехногенна фаза проходить на  фоні інтенсивного фізичного та 

біохімічного вивітрювання великих фракцій техногенного субстрату; 

переміщення та сортування продуктів вивітрювання; початку формування 

рядів геохімічної міграції елементів. Екологічні умови на цій стадії 

покращуються. Це відбувається завдяки активній діяльності оліготрофних 

бактерій, гіфоміцетальних грибів, які здатні поглинати та асимілювати з 

породи більшість хімічних елементів [136]. У цій фазі спостерігається 

формування фітоценозів і початкові стадії диференціювання профілю 

молодих ґрунтів на генетичні горизонти. Колонізація рослинами породних 

відвалів відбувається через потрапляння діаспор та їх виживання, 



95 
 

формування популяцій і клонів. Заселення рослинами має випадковий 

характер. Більше заселяються та заростають рослинністю підніжжя відвалів, 

мікропониження та північнозахідні схили. Із вищих рослин, в угрупованнях, 

переважають бур’яни, серед яких багато адвентивних видів [141]. 

Склад місцевої флори істотно впливає на природне заростання відвалів. 

Спочатку утворюється мозаїчний незімкнений рослинний покрив з 

невибагливих до поживних речовин, зволоженості, хімізму субстратів рослин 

яким властива широка екологічна амплітуда та висока відновлююча 

здатність. Після припинення гірничих робіт відвали починають інтенсивно 

заростати, відновлюється фауна. Найшвидше відвали заростають біля 

підніжжя похилих схилів та навколо мікроводоймищ. Водоймища 

техногенного походження  мають велике значення для збереження популяцій 

водоплавних видів птахів і є ресурсом культурного та рекреаційного 

значення. 

У цій фазі відвали є приваблевими місцеіснуваннями для багатьох 

видів тварин: 2-3 видів рептилій, 4-6 видів ссавців та 12 – 17 видів птахів. 

Серед них домінантами є ящірка прудка (Lacerta agilis), полівка лучна 

(Microtus levis), миша лісова (Sylvaemus sylvaticus),  кам'янка звичайна 

(Oenanthe oenanthe ), плиска біла (Motacilla alba),  коноплянка (Acanthis 

cannabina), кропив'янка сіра (Sylvia communis), жайворонок польовий  (Alauda 

arvensis), трав'янка чорноголова (Saxicola torquata). 

У фазі оптимізації продовжується диференціація видового складу 

біоценозів. Загалом, з плином часу, на відвалах формуються ценози, у яких 

переважають багаторічні рослини. Направленість і швидкість заростання 

відвалів залежать від умов зволоження оселищ, складу та властивостей 

розкривних порід, насипаних на поверхню відвалів, а також від мікро- та 

мезорельєфу, що формується на їх поверхні. Природне поновлення 

з’являється переважно у мікропониженнях, на тіньових експозиціях нижніх 

частин схилів і терас, які створюють умови кращого зволоження і 

мікроклімату. Ця фаза є більш «розмитою» за своїми характеристиками. Різні 
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посттехногенні ділянки досягають її за різний проміжок часу. Так, відвали, 

що залишилися після кар’єрних видобуток будівельних матеріалів (крейди, 

мергелю, доломіту тощо), можуть досягати фази оптимізації в умовах 

Донбасу за 5 – 7 років. Натомість, вугільні відвали – лише за 20 – 25. 

З усіх груп наземних хребетних птахи першими заселяють нові 

біотопи, що з'являються в результаті господарської діяльності людини. 

Окремі види (Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758), Motacilla alba Linnaeus, 

1758, Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758)) можуть займати гніздові ділянки 

на видобутках, частини яких ще використовуються. Процеси формування 

орнітокомплексов найбільш динамічні і йдуть з невеликим відставанням від 

сукцессійних процесів рослинних асоціацій. Видове багатство птахів, як і 

щільність гніздових ділянок, збільшується зворотно пропорційно віковим 

характеристикам відвалів (рис.  5.2), тобто збільшуєтьсяу напрямку від 

старих до молодих. Показники видового різноманіття (Н') статистично 

відрізняються (р < 0,001) при порівнянні населення птахів старих відвалів з 

середньовіковими та молодими. Відвали ІІ та ІІІ груп за цими показниками 

між собою статистично не відрізняються (р > 0,05). 

 

 

Рис. 5.2. Видове багатство птахів на відвалах різного віку 
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Рис. 5.3. Розподіл щільності гніздових ділянок птахів за віковим градієнтом 

відвалів. 

 

Для дослідження факторів, які суттєво впливають на успішність 

заселення промислових відвалів окремими групами наземних хребетних 

нами були створені цифрові моделі рельєфу (рис. 5.4) для 23 стаціонарних 

ділянок. В роботі нами були використані знімки зі супутника Landsat 8, які 

викладені у вільному доступі. З них отримано основні топографічні дані для 

подальшого аналізу. Існує велика кількість метрік для кількісної оцінки 

моделей ландшафту, проте ми просто фокусувалися на конфігурації 

середовища існування, тобто, наскільки видове різноманіття наземних 

хребетних є чутливим до розміру і конфігурації досліджуваних ділянок. 

Найголовніша міра конфігурації – це розмір сайту (ділянки). Складність 

форми відноситься до геометрії сайтів: вони мають тенденцію бути простими 

і компактними, або зі складним звивистим периметром (див. рис. 5.4 та рис. 

5.5). Найбільш поширені показники складності форми засновані на 

співвідношенні периметра ділянки та її площі, зазвичай індексованих у 

вигляді відношення периметра до площі. Для наших цілей ми 

використовували показники, реалізовані за допомогою модуля «Індекси 

форми багатокутника» програми SAGA GIS [147]. А саме: площу (A), 
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периметр (P), співвідношення периметру до площі (P / A) або квадрату площі 

(P / A
2
), максимальну відстань (D), Індекс форми (СІ) та деякі ін. 

Отримані цифрові моделі рельєфу (ЦМР) сайтів були використані в якості 

вхідних даних для захоплення топографічних змінних. ЦМР була зібрана зі 

30-секундної (~ 30 м) ЦМР для шаттла радіолокаційної місії (SRTM) НАСА. 

  

 
Рис. 5.4. Цифрова модель рельєфу ділянки з простою конфігурацією (відвал 

породи шахти ім. Ізотова) 

 

Рис. 5.5. Цифрова модель рельєфу ділянки зі складною конфігурацією 

(Амвросіївський мергельний кар’єр) 

 

Гетерогенність топографії у місцевому масштабі відіграє важливу роль 

для продуктивності та різноманіття [156]. Нами було проаналізовано ряд 



99 
 

особливостей місцевості, які характеризують середовище існування тварин з 

різних точок зору. А саме: крутизна схилу, експозиція та Індекс орографічної 

вологості. Було показано, що висота сайту, крутизна й експозиція схилу є 

найбільш прийнятними предикторами для визначення часового і 

просторового розподілу таких змінних, як опади і сонячна радіація, які 

суттєво впливають на розвиток рослинності та її видовий склад [174]. 

Значення індекса орографічної вологості широко використовуються для 

пояснення рівня води, опадів і вологості грунту в зоні дослідження [182]. 

Його також можна розглядати як вказівник для тимчасових або сезонних 

водойм. 

Ми використовували зображення зі супутника Landsat 8, отримані 18-го 

травня 2014. Ці зображення мали мінімальне покриття хмарами (0,01%). 

Знімки з травня були обрані так, щоб можна було дослідити характеристики 

рослинності до літньої посухи. Так як в умовах помірно-континентального 

клімату регіону сухе спекотне літо являє собою серйозну проблему для 

відновлення рослинності та заселення наземними хребетними пост 

техногенних ділянок. Зі супутникових знімків було отримано ряд змінних 

середовища, а саме, поліпшений індекс рослинності (EVI). Значення EVI 

знаходяться в діапазоні від -1 до +1, де негативні значення зазвичай вказують 

на воду, 0 вказує на відсутність зеленої рослинності, а більш високі позитивні 

значення вказують на збільшення щільності / біомаси зеленої рослинності, 

причому значення зазвичай варіюють від 0,05 для рідкого рослинного 

покриву до 0,7 для щільного рослинного покриву. 

Отримані дані були проаналізовані в статистичному програмному 

забезпеченні PAST. Де за допомогою відповідного модулю (GLM) була 

отримана генералізована  лінійна модель для вивчення взаємозв'язків між 

зазначеними характеристиками промислових відвалів та видовим багатством 

угруповань наземних хребетних, які на них сформувались. Цей модуль 

обчислює базову версію генералізованої лінійної моделі, для однієї змінної та 

дозволяє діапазон розподілів інший ніж нормальний розподіл для випадкової 
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компоненти. Модуль також обчислює G-статистику, яка приблизно дорівнює 

хі-квадрату з одним ступенем свободи, даючи статистичну значимість для 

отриманих кореляцій. В аналізі ми окремо розглядали видове багатство 

амфібій, рептилій, птахів і ссавців, що зустрічаються на кожній з ділянок. 

Використання цифрової моделі рельєфу відвалів різного типу 

дозволило виокремити ті показники, кореляції видового багатства наземних 

хребетних з якими є значущими (р <0,05). У нашому випадку існує 

позитивний зв'язок  (табл. 5.1) між видовим багатством птахів та розміром 

відвалу, його формою (конфігурацією), індексом орографічної вологості та 

просторовою неоднорідністю (покращений індекс рослинності). Населення 

як птахів, так і ссавців негативно корелює з показником "яскравість 

температури поверхні" [178; 179].  

Таблиця. 5.1 

Кореляції видового багатства наземних хребетних з показниками 

неоднорідності навколишнього середовища 

Птахи 

Показники Нахил 

(Slope)  

 

Перехват 

(Intercept) 

G- статистика P (slope = 0)  

 

Конфігурація  0,647 2,351 4,487 0,034 

Крутизна схилів 0,130 2,189 4,924 0,026 

Індекс  орографічної 

вологості 

0,346 2,611 8,607 0,003 

Покращений  індекс 

рослинності 

11,524 2,756 3,973 0,046 

Яскравість 

температури 

поверхні 

-3.075 

 

3.983 

 

4,064 0,044 

Вологість 7,691 4,110 5,195 0,023 

Ссавці 

Яскравість 

температури 

поверхні 

-7.745 

 

3,000 5,241 0,022 
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Особливості форми можуть мати критичне значення для екологічної 

ролі сайтів. Розмір ділянки позначається на різноманітті видів птахів [144; 

149]. Площа, як правило, вважається одним з найважливіших факторів, 

оскільки більші сайти часто демонструють більше ландшафтне різноманіття, 

нижчий вплив крайового ефекту, а, отже, вміщують більше видів [176].  

В результаті наших дослідженнь виявилося, що одним з найвагоміших 

чинників, який перешкоджає наземним хребетним заселяти 

техногеннотрансформовані території, особливо такі як вугільні відвали, є  

температура поверхні землі. Вона може бути обумовлена не тільки 

інсоляцією, а й процесами самозагоряння породи териконів. Поверхня 

вугільного відвала має температуру між 25 ° C і 60 ° C, і може досягати вище 

100 ° C в на невеликій глибині на ділянках горіння. Ці місця з розрідженою 

рослинністю звільнені від снігу в взимку, однак, тварини зазвичай уникають 

їх ( див. дані табл. 5.1, рис. 5.5) і обирають більш «прохолодні» місця. Хоча 

деякі види роблять виключення стосовно безсніжних ділянок взимку. 

Отримані генералізовані лінійні моделі (див. рис. 5.6 та рис. 5.7) дозволяють 

у майбутньому надавати прогностичні оцінки щодо видового багатства 

птахів, яке можна очікувати на тій чи іншій ділянці посттехногенного 

ландшафту регіону. За умови отримання її базових характеристик за 

допомогою ГІС. З малюнка (рис. 5.7), де генералізована лінійна модель 

зображає залежність видового багатства птахів від площі відвалів гірничо-

видобувної промисловості, стає зрозумілим, що показники площі не можуть 

бути визначальними при наданні цих прогнозів. Так, орнітофауна відвалів з 

розмірними величинами до п’ятдесяти гектарів налічує у своєму складі 

досить значний діапазон видів: від п’ятнадцяти до п’ятдесяти семи. 

Доведені для пташиного населення відвалів зв’язки між екологічною 

гетерогенністю середовища та видовим багатством можуть, в деякій мірі, 

бути вірними і для інших таксонів, наприклад, амфібій, присутність яких 

корелює з наявністю птахів (коефіцієнт кореляції Спирмена –  0,94, р <0,05). 

Водно - болотні угіддя, пов'язані з карєрно-відвальним ландшафтом, навколо 
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яких зосереджено багато видів птахів, можуть підтримувати популяції 

земноводних, які в іншому випадку не були б представлені на сайті [161]. Те 

ж саме може стосуватися  болотяної черепахи (Emys orbicularis (Linnaeus, 

1758)) [150]. Загалом, великі простори відкритої води можуть слугувати 

оселищем для широкого кола водних і прибережних тварин, зокрема птахів, 

амфібій, рептилій та ссавців. 

 

Рис. 5.6. Залежність видового багатства птахів від яскравості температури 

поверхні 
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Рис. 5.7. Залежність видового багатства птахів промислових відвалів від їх 

площі 

Окрім абіотичних факторів для формування фауни промислових 

відвалів важливим є характер протікання сукцесійних змін. Однією з 

багатьох характеристик фауністичного комплексу, яка змінюється під час 

сукцесії, є його різноманіття. Видове різноманіття має збільшуватися у 

взаємозв'язку зі спеціалізацією просторових і трофічних ніш [86]. З іншого 

боку, в ході цього процесу відбувається збільшення розмірів організмів, 

тривалості і складності їх життя і міжвидової конкуренції, які є ознаками, що 

обмежують кількість видів. Чи  збільшуватиметься видове різноманіття у 

процесі сукцесії, залежить від того, чи переважує зростання числа можливих 

ніш негативні наслідки зростання розмірів видів-конкурентів. Цілком 

очевидно, що різноманітність одного виду організмів залежить від 

неоднорідності місць проживання та інших організмів, і це відповідає 

загальним принципам сукцессии [86]. Під час проходження етапів сукцесії 

частка окремих видів зменюється. Для наймолодших стадій сукцесійної серії 

характерна невелика кількість видів і значне переважання одного або 

декількох видів [143]. З плином часу репрезентація окремих видів 

зрівнюється, їх чисельність збільшується, і на певному етапі розвитку біоти 

один вид знову починає займати домінуюче положення. Початкові або 

середні стадії сукцесійного ряду являють собою свого роду перехід між чітко 

вираженими умовами навколишнього середовища на відвалах, які 

притаманні ініціальній стадії, та  більш сприятливими умовами стадії 

оптимізації. На цих стадіях зазвичай зустрічаються ті ж самі види, що й на 

відвалах старшого віку, а домінування видів ще не виявляється у повній мірі. 

Через те, що індекси видового різноманіття враховують кількість видів та 

рівномірність щільності окремих популяцій [155], їх результуючі значення 

зазвичай виявляються вищими для цих стадій сукцесії. Що й відображено у 

Табл. 5.2.   
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Для початкових стадій сукцесійного ряду досліджених відвалів 

характерне стрімке формування піонерних угруповань флори та фауни (табл. 

5.2). На середніх стадіях сукцесії відмічається розрив у темпах формування 

рослинного покриву та тваринного населення. У той час, як окрім 

трав’янистої рослинності з'являються чагарники та дерева, у формуванні 

фауністичних комплексів помітні "застійні" явища. Про що свідчить 

зменшення видового різноманіття на відвалах середнього (Н'=4,33) та 

старшого (Н'=3,75) віку порівняно з молодими відвалами (Н'=4,42). Ті ж 

тенденції відображають й інші індекси, що наведено в таблиці (Бріллуена, 

Менхініка, Маргалефа). 

Порівнюючи фауну за віковим градієнтом відвалів був застосований 

індекс Коуді  для оцінки контрастності та коефіцієнти Жаккара й Соренсена 

для оцінки їх подібності. Найбільшу подібність один до одного виявляють ІІ 

та ІІІ групи відвалів (при найменшій контрастності – βс = 10,5). Найбільша 

контрастність спостерігаєтьсяміж відвалами І та ІІІ груп (βс = 21,5), що 

свідчить про значні розбіжності у складі фауни на початкових та прикінцевих 

стадіях сукцесії. 

Таблиця. 5.2 

Сукцесійні зміни у складі фауни наземних хребетних на відвалах 

гірничо-видобувної промисловості Донбасу 

 І 

(60-80 рр.) 

ІІ 

(25-45 рр.) 

ІІІ 

(10-20 рр.) 

Амфібії 1 1 2 

Рептилії 3 6 6 

Ссавці 9 17 20 

Птахи 38 72 75 

Всього видів: 51 96 103 

Індекс Шеннона  3,749 4,333 4,419 

Індекс Бріллуена 3,227 3,913 4,025 

Індекс Менхініка 4,636 5,298 5,375 

Індекс Маргалефа 10,43 16,48 17,19 
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На старовікових відвалах (прикінцеві стадії сукцесії), які були штучно 

заліснені, спостерігається формування одноманітних біотопів – насадження 

монокультури робінії з майже відсутньою ярусністю. В таких умовах 

відбувається деградація фауністичних комплексів, так званий зрив сукцесії. 

Для порівняння у Табл. 5.3 наведено характеристики складу фауни 

рекультивованого та нерекультивованого вугільного відвалу. Тобто за умови 

природного ходу сукцесії (самозаростання відвалів) формується більш 

збалансована система. 

Таблиця 5.3 

Порівняльний аналіз складу фауни наземних хребетних 

рекультивованого та не рекультивованого вугільного відвалу 

 Старий відвал 

(рекультивація) 

Старий відвал 

(природна сукцесія) 

Амфібії 0 1 

Рептилії 0 3 

Ссавці 0 6 

Птахи 9 22 

Всього видів: 9 32 

Чисельність гризунів, 

(ос. / 100 лов .- діб) 0 2,1 

Чисельність птахів, 

пар/га 5,2 11,7 

 

 

Таким чином, наше дослідження, як і роботи інших авторів щодо  

відновлення біорізноманіття на видобутках корисних копалин [145; 177], 

доводить ефективність спонтанної сукцесії як інструмента відновлення, що 

збільшує біорізноманіття та сприяє колонізації подібних об’єктів  

спеціалізованими, регіонально рідкісними або зникаючими видами. У 

багатьох випадках ця стратегія відновлення може бути кращою для біоти 

загалом ніж процеси штучної рекультивації. 
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РОЗДІЛ 6. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ УМОВ ІСНУВАННЯ 

НАЗЕМНИХ ХРЕБЕТНИХ НА ВИДОБУТКАХ 

ГІРНИЧОВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  

 

Серед промислових виробництв регіону Донбасу найбільш негативно й 

глибоко впливає на навколишнє середовище вугільне виробництво. Цьому 

сприяє, висока концентрація промисловості, застарілі технології та 

недостатнє фінансування природоохоронних заходів. Негативному впливу 

від вугільного виробництва в регіоні піддаються майже всі природні 

елементи: повітряний і водяний басейни, земна поверхня,  надра, флора, 

фауна [38].  

Невипадково, що Донецький регіон належить до найбільш екологічно 

напружених Регіонів України. Основними джерелами забруднення території 

регіону Донбасу від впливу вугільного виробництва є породні відвали 

(терикони); шахтна вода; побіжний вихід газу метану при відпрацьовуванні 

вугільних родовищ; інші відходи вугільного виробництва, які накопичуються 

в шламовідстійниках, мулонакопичувачах, хвостосховищах.  Серйозним 

фактором забруднення гірничих виробок і поверхні є шахтна вода, яка 

містить важкі метали й органічні сполуки (більш 10 ГДК). У водах більшості 

рік у зв’язку з надходженням шахтних вод відзначається підвищена 

мінералізація (до 2—3 г/дм3, а в деяких місцях —  у десятки разів вище) [45].  

Горіння териконів і техногенне мінералоутворення також має значний 

негативний вплив на довкілля. Вони забруднюють грунти, поверхні і підземні 

води різними токсичними сполуками. З поверхні відвалів атмосферними 

водами вимиваються сульфати, вміст яких у відвалах занадто високий. В 

результаті поблизу відвалів в грунті та водах, а також в породах териконів 

відбувається збільшення вмісту солей, що являє собою небезпеку для 

здоров’я при використуванні води як питної, а породи – в будівництві. 
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Породні відвали вугільних шахт є джерелами забруднення атмосфери. 

При їх горіні виділяються токсичні гази, окис вуглецю, сірнистай газ, 

сірководень та ін. Породи при вивітрюванні легко дезинтегрують до 

пиловидного стану, що зменшує дію на них вітрової ерозії, тому відвали є 

значним джерелом пилу. Породи териконів мають в своєму складі високий 

вміст ряду елементів, в тому числі і токсичних. При горінні видбувається 

вивільнення ряду елементів, які звітрюються в атмосферу або вимиваються 

опадами, потрапляючи в грунт та водні джерела. Навколо териконів 

встановлені осередки забруднення грунтів ртуттю (до 20 ГДК), миш’яком 

(40-60 ГДК) та іншими токсичними елементами [60].  

З огляду на доведений високий негативний вплив промислових відвалів 

на здоров'я людей та навколишнє середовище, існує багато теоретичних 

доробок та практичних напрацювань, щодо зменшення цього впливу [4; 124 

16; 47-49]. Так, породу териконів можуть використовувати у різних галузях 

народного господарства як добрива, в дорожному будівництві, як 

заповнювача бетону, для виготовлення стінних блоків, цегли, керамзиту та 

ін. Крім цього, значні скупчення сірки в відвалах (до 1%) дають можливість 

розглядати їх як потенційне джерело сірковміщуючої сировини, яку можна 

одержати у вигляді побічної продукції. Найбільш поширеним методом й досі 

залишається рекультивація з або без подальшої фітомеліорації. Останнім 

часом набуває розвитку практика використання поверхні відвалів для 

розміщення різних об’єктів як господарського, так і соціального 

призначення.  

На основі аналізу наукових робіт [24; 38; 46-49; 60; 99] та власних 

напрацювань [123] з урахуванням характеристик за формою та розмірами з 

точки зору придатності териконів для розміщення об'єктів різного 

призначення, для кожної з наданих груп визначені необхідні параметри 

породних відвалів (табл. 6.1).   
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 Таблиця 6.1  

Оцінка параметрів рельєфної поверхні відвалів для розміщення об'єктів 

різного призначення 
№ 

п/п  

 

Шляхи 

використання 

промислових 

відвалів 

 

Параметри поверхні промислових відвалів 

висота  

h, м  

 

форма 

накопиченн

я  

 

площа поверхні 

 S, м2  

 

мінімальний 

рівень 

нахилу 

робочого 

схилу φ, 

град  

h
<

2
0
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0
<
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Рекреаційні зони + + ± ± + + - + + + + + ± 
2 Сільськогосподарськ

і угіддя 
+ ± ± - + + + + + + + ± ± 

3 Лісогосподарські 

угіддя 
+ ± ± - + + + + + + + ± ± 

4 Мисливські угіддя 

(зони розмноження 

дичини, резервати) 
+ + + ± + + - - + + + + ± 

5 Об’єкти ПЗФ  ± + + ± + + - - + + + + + 
6 Об’єкти історико-

культурної спадщини 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

7 Спортивні споруди ± + + ± + ± - - + + + + ± 
8 Об'єкти виробничо-

господарської 

діяльності  
+ ± ± ± + ± ± + + + + - - 

9 Вітроенергетичне 

устаткування 
+ ± ± + + + + + + + Х Х Х 

10 Геодезичні вишки ± ± + + + + + ± ± ± Х Х Х 

11 Гідрометеорологічні 

пункти 
± ± + ± + + + + ± ± Х Х Х 

12 Пункти 

спостереження за 

рухом транспорту  
+ + + + + + + ± ± - Х Х Х 

13 Пункти для 

астрономічних 

спостережень 
± ± + ± + + ± + + + + + ± 

14 Джерело сировини 

для будівництва та 

промисловості 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Примітки: таблиця сформована за власними даними та  даними авторів 

[24; 38; 46-49; 60; 99]  
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 Аналізуючи існуючі у видобувній практиці характеристики рельєфу 

промислових відвалів, виявлені наступні найбільш значущі їх параметри: 

висота териконів; форма рельєфної поверхні; площа поверхні териконів;  кут 

нахилу робочого схилу терикону;  мінімальна довжина робочого схилу 

терикону.  Зазначені умови та характеристики рельєфу відвалів (табл. 6.1) 

складають підґрунтя, на основі якого стає можливим оцінити ступень 

відповідності відвалу для використання у тих чи інших цілях. При цьому 

умови, що виключають можливості використання, позначені «-», сприятливі 

– «+». Крім того умови, що вимагають великих капіталовкладень, позначені 

«±», а також ті, які не впливають на вибір варіанта використання відвалу, 

позначені «Х». 

На нашу думку, з точки зору збереження та підтримання 

біорізноманіття регіону, більш доцільним буде подальше використання 

промислових відвалів, зокрема і вугільних, в якості рекреаційних зон та 

резерватів живої природи у густонаселеному (міському) середовищі. Те саме 

засвідчує й наявний світовий досвід ліквідації гірничих підприємств, який 

наразі підтверджує пріоритетність подальшого рекреаційного й 

природоохоронного господарювання порушених земель [12].  В Україні 

протягом останніх 15-ти років теж розпочався процес створення 

природоохоронних об’єктів на землях, порушених гірничими роботами. 

Зокрема, Інститутом проблем природокористування та екології НАН України 

(м. Дніпро) розроблені програми щодо використання порушених земель 

Криворізького залізорудного басейну та Нікопольського марганцеворудного 

басейну як відновлювальних елементів національної екомережі. У рамках 

реалізації означених вище програм створено один ландшафтний заказник 

загальнодержавного значення та два місцевого значення. Продовжуються 

роботи щодо створення ще 14 ландшафтних заказників у техногенно 

навантажених районах Дніпропетровщини [27]. Інститутом екології Карпат 

НАН України (м. Львів) проводиться ряд робіт щодо дослідження динаміки 

стану посттехногенних територій Львівської області та прилеглих територій, 
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а також їх використання в якості елементів екомережі та об’єктів природно-

заповідного фонду, зокрема це стосується природно-техногенних комплексів 

сірчаних родовищ [137]. Для техногенно-трансформованих територій 

Донбасу подібних напрацювань досі немає. Але у своїй роботі ми спробували 

зробити перші кроки в цьому напрямку.   

Проаналізувавши умови існування тварин на відвалах гірничо-

видобувної промисловості та певні закономірності формування їх угруповань 

на даних специфічних об’єктах, нами запропоновано певний алгоритм (рис. 

6.1) для визначення використання відвалів у природоохоронних цілях.  

 

 

Рис. 6.1. Схема визначення придатності промислових відвалів щодо різних 

способів подальшого використання. 

Позначення: ДНП – місцезнаходження відвалу поза межами населеного 

пункту; БНП – місцезнаходження відвалу в межах населеного пункту; 1 – 

технічна рекультивація; 2 – біологічна рекультивація (фіто меліорація); 

подальше використання відвалу в якості: І –сільгоспугідь; ІІ – резерватів 

мисливської фауни; ІІІ – об’єктів ПЗФ; IV – зон рекреації; V – будівельних 

матеріалів; VI – об’єктів історико-культурної спадщини. 
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Таким чином, за умови слабкої токсичності субстратів, з яких 

складається той чи інший відвал, менш затратним є використання цих 

об’єктів у природоохоронних цілях, або шляхами, наближеними до 

природних. 

Процеси техногенної трансформації, інтенсивність яких за останні 

десятиріччя суттєво зросла, визначили особливу актуальність у розробці 

підходів щодо можливостей повернення посттехногенних площ до 

повноцінного функціонування. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми 

може послужити природне відновлення порушених земель за умови 

припинення активного техногенного впливу та недопущення інших видів 

використання відпрацьованих ділянок, а так само їх ренатуралізації [123]. 

За тривалістю періоду відновлення (від ініціальних до термінальних 

угруповань) досліджувані відвали можуть бути розділені на дві групи: 

- швидковідновні, які проходять усі сукцесійні стадії за 50-75 років. До таких 

можна віднести видобутки будівельних матеріалів. За відсутності заходів 

рекультивації такі відслонення здатні успішно регенерувати за рахунок 

внутрішнього потенціалу посттехногенної екосистеми; 

- повільновідновні, строк відновлення яких є більшим за 100 років. До цієї 

групи ми відносимо відвали вугільної промисловості, які для свого 

успішного відновлення потребують проведення хоча б початкових стадій 

рекультивації через значну токсичність порід, що опиняються на поверхні. 

Біологічна рекультивація може відбуватись і спонтанно.  

Комплексне вивчення біологічних процесів, що відбуваються на 

ділянках після промислових виробок, дозволило змінити традиційно 

негативний погляд на постіндустріальні відвали. Ряд авторів відзначає не 

тільки виникнення задовільних умов для проживання хребетних тварин на 

територіях, що зазнали техногенних змін, але і формування більш 

сприятливих стацій на ділянках спонтанного заростання в порівнянні з 

зональними та рекультивованими біогеоценозами [ 83; 170; 177]. Розвиток 

середовища існування біоти підчас спонтанного відновлення є корисним явищем 
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для майбутнього посттехногенних ландшафтів. Відповідно виконана 

рекультивація промислових відвалів, або відсутність технічної рекультивації, 

може мати великий потенціал для ранньої колонізації цих площ організмами з 

навколишнього середовища і підтримання збільшення біорізноманіття. 

Спонтанні сукцесії зазвичай підтримують дисперсію рідкісних і автохтонних 

видів, на відміну від штучної рекультивації, яка часто характеризується більш 

низьким біорізноманіттям і заселенням чужорідними або агресивними видами. 

Наявна перевага спонтанного відновлення (над суворо керованою людиною 

рекультивацією) в тому, що біота може розвиватися природно підлаштовуючись 

під конкретні місцеві умови, і таким чином, може досягти вищого рівня 

структурованості, кращого середовища існування та різноманіття видів [170]. На 

відміну від цього, людина  — як постійна впливова структура [173] може 

заблокувати розвиток цих угруповань на тривалий період часу. Таким чином, 

люди можуть бути фактором маніпулювання екосистемою більше, ніж інші 

біотичні або абіотичні сили [155]. Місцеві види можуть також мати більший 

потенціал для відтворення і розповсюджуватись у придатні оточуючі середовища 

існування, забезпеченність тривалого функціонування [152].  

На досліджених нами об’єктах гірничо-видобувної промисловості 

Донбасу ми також спостерігали подібні тенденції. Наприклад, порівнюючи 

щільність окремих видів наземних хребетних у сильно забруднених та більш 

природних водно-болотяних біотопах, ми спостерігали збільшення щільності 

населення таких видів як:  жаба озерна (Pelophylax ridibundus), вуж 

звичайний (Natrix natrix), крижень (Anas platyrhynchos), синьошийка (Luscinia 

svecica) та деяких інших (див. табл. 6.2) у біотопах техногенного походження 

[115]. 

Досліджені водойми техногенного походження поступаються 

природним за видовою різноманітністю, але перевершують їх по біомасі. 

Скорочення видового складу обумовлено значною ізольованістю від інших 

водно-болотяних систем, порівняно невеликою площею, а, отже, і ємністю 

середовища існування, антропогенним пресом (забрудненість полютантами, 
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фактор занепокоєння і т.ін.). Основною причиною збільшення біомаси є 

надходження великої кількості неорганічних і органічних речовин у водойму 

і їх накопичення, поліпшена аерація і прогрів водної товщі, у зв’язку з її 

малою (за рідкісним винятком) глибиною. Це, в свою чергу, призводить до 

«сплеску» біомаси на нижчих рівнях трофічної піраміди, а потім і на більш 

високих. Крім того, відбувається процес концентрації тварин у найбільш 

доступних і придатних для розмноження і розвитку потомства місць при їх 

обмеженості і нестачі у межах великої міської агломерації. 

Таблиця 6.2 

Щільність населения окремих видів наземних хребетних у природніх та 

техногеннотрансформованих водно-болотяних угіддях. (ос*.\га) 
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біотопи 

Види 

A
n

a
s 

p
la

ty
rh

yn
ch

o
s 

F
u

li
ca

 a
tr

a
 

G
a
ll

in
u
la

 c
h
lo

ro
p

u
s 

P
o

d
ic

ep
s 

ru
fi

co
ll

is
 

Ix
o
b

ry
ch

u
s 

m
in

u
tu

s 

L
u

sc
in

ia
 s

ve
ci

ca
 

A
cr

o
ce

p
h
a

lu
s 

a
ru

n
d
in

a
ce

u
s 

T
ro

g
lo

d
yt

es
 

tr
o
g

lo
d
yt

es
 

N
a

tr
ix

 n
a
tr

ix
 

P
el

o
p
h

yl
a

x 
ri

d
ib

u
n
d
u
s 

Техногенного 

походження (27,3 

га) 

0,81 2,17 0,43 0,16 0,78 4,58 2,00 0,44 2,82 74,09 

Природні (11,5 

га) 

0,61 3,74 1,39 0,35 0,52 2,35 1,83 0,17 2,52 50,00 

Примітки: * з урахуванням особин усіх вікових категорій 

 

Спираючись на отримані дані, можна з упевненістю зробити висновок, 

що водойми техногенного походження надають в основному позитивний 

вплив на фауну міста, так само успішно збагачуючи її складовими водно-

болотного комплексу, як і подібні природні водойми. Вони також потенційно 

є місцями безпечного відпочинку пернатої дичини під час весняних і осінніх 

міграцій над територією з промислової і міською забудовою, так як 

полювання в межах населених пунктів заборонено. Отже, з метою 
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збереження і збільшення біорізноманіття промислових регіонів і розвитку 

зелених зон міських агломерацій необхідні виявлення і охорона найбільш 

багатих у фауністичному аспекті водойм, стихійно або цілеспрямовано 

утворених у результаті діяльності людини, і систематичний контроль за їх 

станом [115]. 

Що стосується негативного впливу рекультивації на формування 

сталого комплексу біоти, ми переконані у важливості проведення 

біорекультиваційних заходів, особливо стосовно повільно відновних відвалів, 

таких як вугільні. Але с точки зору відновлення регіонального 

біорізноманіття, потребують суттєвих змін існуючі підходи та засоби 

виконання рекультивації як на технічному, так і біологічному етапі. 

За часів незалежності Україна, для впровадження заходів по 

збереженню біологічного та ландшафтного різноманіття, ратифікувала ряд 

урядових, регіональних та міжнародних програм та угод: Рамсарську 

конвенцію (Рамсар, 1972), Конвенцію про міжнародну торгівлю видами дикої 

флори і фауни, що перебувають під загрозою знищення – CITES (Вашінгтон, 

1973), Боннську конвенцію (Бонн, 1979), Бернську конвенцію (Берн, 1979) та 

деякі інші. Наші дослідження підтвердили перебування на території 

промислових відвалів регіону низки видів наземних хребетних, які віднесені 

до різних міжнародних та національних охоронних списків [178; 179]. 

Охоронний статус 114 видів, які були зареєстровані нами на досліджуваних 

ділянках, наведено у Додатку Г (Табл. Г.1). Виявлено 6 видів, що занесені до 

Червоної Книги України. Це становить 5,3 % від загальної кількості видів у 

фауні відвалів гірничо-видобувної промисловості Донбасу. Серед них один 

вид плазунів – мідянка звичайна (Coronella austriaca); три види ссавців – 

пізній кожан (Eptesicus serotinus), вечірниця руда (Nyctalus noctula) та 

нетопир середземноморський (Pipistrellus kuhlii); два види птахів – шуліка 

чорний (Milvus migrans) та баранець великий (Gallinago media), яких 

спостерігали підчас міграцій. З цієї групи лише мідянка використовує 

промислові відвали як постійні місцеіснування.  
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До списків МСОП занесено 8 видів, або 7,0 % фауністичного складу. З 

них чотири види мають статус «вразливий» (VU): горлиця звичайна 

(Streptopelia turtur), куріпка сіра (Perdix perdix), чайка (Vanellus vanellus) та 

шуліка чорний (Milvus migrans). Ще чотири види відносяться до категорії 

«близький до стану загрози зникнення» (NT): деркач (Crex crex), баранець 

великий (Gallinago media), болотна черепаха (Emys orbicularis) та ящурка 

піщана (Eremias arguta). З них 1 вид (Crex crex) знаходиться під загрозою 

глобального зникнення. З цієї групи сталі угруповання формують болотна 

черепаха та ящурка піщана, гніздяться – звичайна горлиця та куріпка сіра. 

У Додаток ІІ Вашингтонської конвенції (CITES) занесено шість видів 

птахів: Milvus migrans, Circus aeruginosus, Accipiter nisus, Buteo buteo, Falco 

tinnunculus, Asio otus. З них лише два види гніздяться на відвалах – це яструб 

малий та боривітер звичайний. 

Із загального переліку видів (114) наземних хребетних 29 видів 

знаходяться під охороною Боннської конвенції та 93 – Бернської конвенції. 

55 видів занесено до регіональних червоних книг різних областей України 

(див. Табл. Г.1). 

Враховуючи присутність значної кількості видів, занесених до 

охоронних списків, досліджені території промислових відвалів можуть нести 

важливі природоохоронні функції. При цьому вони мають різне значення для 

збереження рідкісних видів тварин. Аналіз характеру розподілу тваринного 

населення, що утворюють сталі угруповання або тимчасово перебувають на 

територіях відвалів гірничо-видобувної промисловості, дозволив із 

сукупності об’єктів виділити найбільш важливі для збереження 

біорізноманіття. Так, на наш погляд, серед техногенних об’єктів регіону 

найбільш важливими елементами штучно створених угідь з високим видовим 

різноманіттям наземних хребетних, зокрема птахів у періоди розмноження та 

міграцій, є мергельні кар'єри Амвросіївського цементного комбiнату та 

доломітні кар’єри Докучаєвського флюсо-доломітного комбінату. Зважаючи 

на формування значної біотопної різноманітності за рахунок складного 
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мезорельєфу, наявності полідомінантних рослинних угруповань різного 

ступеня зволоження (від ксерофітних до гігрофітних) за участю трав’яних, 

чагарникових і деревних видів, що формують різноманітні екологічні ніші 

для дикої фауни, а також значної кількості водойм різних розмірів, як 

осередків формування біорізномання гідробіонтів, доцільним було б 

збереження сучасного стану цих територій та водних об’єктів.  Дослідження 

виявили можливість формування у межах даних територій елементів 

орнітофауни з широким екологічним спектром. Підтвердженням цьому стала 

присутність видів не тільки різних екологічних груп, а і наявність серед них 

представників видів, занесених до різних природоохоронних списків, як 

регіонального, так і міжнародного значення.  

Окремо слід зазначити природоохоронний потенціал відвалів 

крейдяних кар’єрів на півночі Донецької області (Слов’янський район), які є 

осередками регіонально рідкісної крейдяної флори та фауни.  

Таким чином, беручи за основу регіональні та міжнародні охоронні 

списки усіх рівнів та спираючись на прийняті в Україні міжнародні 

природоохоронні документи, цілком доречним буде залучити окремі частини 

промислових видобуток  для проведення охоронних заходів на їхній 

території, включати їх до територій ПЗФ та об’єктів природної екомережі, не 

дивлячись на існуюче серед наукової і загальної спільноти упереджене та 

скептичне ставлення до об’єктів подібного типу. Створення сприятливих 

умов для перебування птахів у позагніздовий та міграційні періоди також 

може відігравати позитивну роль для використання даних посттехногенних 

територій як транзитних місць існувань. 

Наше дослідження підтвердило досить високий потенціал ділянок,що 

залишилися після видобування корисних копалин, до самовідновлення біоти 

в цілому [116; 119]. З цілком зрозумілих причин ці території не можуть бути 

повернуті до свого первісного стану, а використання їх в інших 

господарських цілях теж малоймовірно. Тому, більш перспективним для 

поліпшення екологічного стану порушеного середовища може вважатися 
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натуралізація відвалів і приведення їх до розряду земель рекреаційного 

значення або резерватів живої природи в межах урбанізованих територій.  

В умовах інтенсивного скорочення площ природних територій такі 

антропогенні оселища нерідко відіграють роль важливих осередків 

підтримання різноманіття регіональної біоти та збереження загрожуваних 

видів. Зважаючи на наявність значного числа раритетних видів, потенційно 

спроможних заселяти техногенно трансформовані оселища, ціла низка 

промислових видобуток регіону досліджень, насамперед, великих кар’єрів, 

може бути рекомендована до включення до природно-заповідного фонду 

України і заслуговує на надання їм статусу заповідних урочищ, пам’яток 

природи або елементів регіональної екомережі (в якості відновних територій) 

тощо. Також ці об’єкти мають історичну цінність і можуть становити інтерес 

як регіональні пам’ятки гірничо-видобувної діяльності XIX-XX ст. 

 

Рекомендації. Для збільшення біорізноманіття наземних хребетних на 

видобутках гірничо-видобувної промисловості можна рекомендувати 

наступні заходи:  

 За  можливості формувати терасовані відвали з невисокими терасами та 

крутизною схилів до 30
0
. 

 Створювати постійні та тимчасові водойми з різними рівнями води у 

підніжжя та на терасах / плато відвалів. 

 В якості покривного субстрату використовувати розкривні породи в 

суміші з зональними ґрунтами або суглинками. При цьому залишати 

ділянки з дрібними та великими фракціями кам’янистих субстратів. 

 В процесі технічної рекультивації створювати заглиблення з 

водоупорними породами, гряди, підвищення, улуговини, тобто 

формувати різні форми мікрорельєфу, які б забезпечували оптимальні 

місця існування для різних груп тварин. 

 В  процесі фітомеліорації використовувати для висадки дерева і 

чагарники, які можуть швидко нарощувати вегетативну масу і вступати 
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в плодоношення при конкретних умовах. Формувати мозаїчний 

рослинний покрив та залишати окремі ділянки відвалу для процесів 

спонтанної сукцесії. 

 Дотримуватися встановлених норм з організації заліснених буферних 

зон, а при можливості і збільшувати їх. 

 Ввести заборону на використання відвалів як полігону для зберігання 

побутового та будівельного сміття. 

 Ввести заборону на проведення палів та розкладання багаття на 

території  видобуток та у їх буферних зонах. 

 За можливості, забезпечити умови для процесів самовідновлення 

(самозаростання) відвалів, тобто підтримувати їх натуралізацію. Це є 

особливо актуальним для промислових відвалів, що знаходяться поза 

межами населених пунктів, поблизу від ділянок зі зберігшимися 

природними біоценозами. 

 Створювати на відвалах (частині відвалу), що є особливо важливими 

для раритетних видів фауни регіону, резервати / рефугіуми із 

забороною турбування (зменшення антропогенного навантаження). 

 Включення окремих видобуток будівельних матеріалів, зокрема 

видобуток доломіту у Волноваському районі Донецької області,  до 

складу регіональної екомережі в якості відновлюваних територій. 

 

Впровадження вказаних та деяких інших (специфічних для окремих 

систематичних та екологічних груп тварин) заходів з оптимізації умов 

існування для наземних хребетних тварин може слугувати базою для 

вирішення низки природоохоронних питань у регіоні інтенсивних гірничих 

видобуток та промислового забруднення навколишнього середовища. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Фауну наземних хребетних відвалів гірничо-видобувної промисловості 

Донбасу формують представники чотирьох класів: амфібії, рептилії, птахи та 

ссавці. Загалом 114 видів, що складають лише 39,7 % від фауни регіону, 

причому тільки 58,8 % з них в цих умовах здатні утворювати репродуктивні 

угруповання. 

2. Теріофауна промислових відвалів налічує 21 вид, що належать до 19 родів, 

12 родин та 6 рядів. Це складає лише 28% видового складу ссавців Донбасу. 

Угруповання характеризуються низькою чисельністю популяцій при різкому 

домінуванні: миші лісової на вугільних відвалах, миші уральської та полівки 

лучної в місцях видобутку будівельних матеріалів. Популяції навіть 

домінуючих видів демонструють чіткі ознаки пригнічення: низьку 

плодючість, раннє настання статевої зрілості. 

3. Орнітофауна представлена 85 видами птахів 66 родів, 32 родин та 14 рядів, 

що складає 43,8 % регіонального видового списку. Найбільш представлені: 

Горобцеподібні (53 види – 62,4%), Сивкоподібні (6 видів – 7,1 %) та 

Соколоподібні (5 видів – 5,9 %). На гніздуванні зареєстровано 49 видів, на 

зимівлі – 39, серед них 13 видів трапляються упродовж всього року. У період 

міграцій та післягніздових кочівель – 76. За біотопічним уподобанням 

найбільш звичайними є дендрофіли (44 види – 51,8%) та лімнофіли (17 видів 

– 20 %). 

4. Батрахогерпетофауна включає два види безхвостих земноводних та шість 

видів плазунів, що тут розмножуються. Це відповідно складає 33 % та 50 % 

від видів регіону. Найпоширенішим видом є ящірка прудка, яка трапляється 

на 85,7 % досліджених відвалів. За наявності постійних водойм 

спостерігається висока щільність населення жаби озерної – 74,1 ос./га та 

вужів (звичайного – 2,82 ос./га та водяного – 1,96 ос./га). 

5. Різноманіття фауни та чисельність популяцій тварин залежать від типу 

відвалів та стадій сукцесійного ряду, а також комплексу абіотичних факторів. 

Зокрема моделювання екологічної ніші довело існування позитивного зв’язку 
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між видовим багатством птахів та розміром відвалу, його формою, індексом 

орографічної вологості та просторовою неоднорідністю. Населення як птахів, 

так й ссавців негативно корелює з показником «яскравість температури 

поверхні». 

6. Для початкових стадій сукцесійного ряду відвалів характерне стрімке 

формування піонерних угруповань флори та фауни, яке згодом 

уповільнюється. Динаміка формування фауністичних комплексів має 

особливості для кожної з груп хребетних. Найбільш активно ці процеси 

відбуваються у птахів, які починають гніздитися на 5-10 рік. Причому 

техногенні водойми та повітряний простір використовуються ними ще підчас 

видобутку. Мишоподібні гризуни заселяють відвали через 10-15 років після 

припинення відсипки. Рептилії та амфібії заселяють подібні об’єкти неохоче. 

7. На середніх стадіях сукцесії відмічається розрив у темпах формування 

рослинного покриву та тваринного населення. Про що свідчить зменшення 

видового різноманіття хребетних на відвалах середнього (Н'=4,33) та 

старшого (Н'=3,75) віку порівняно з молодими відвалами (Н'=4,42). 

8. Штучне залісення за рахунок монокультури робінії призводить до того, що 

на прикінцевих стадіях сукцесії на відвалах утворюються малопродуктивні 

екосистеми з відсутньою ярусністю. В таких умовах відбувається зрив 

сукцесії, що веде до деградації фауністичних комплексів. 

9. У випадку природного ходу сукцесій, який супроводжується відновленням 

біоти, і з огляду на інтенсивне скорочення площ природних територій на 

Сході України, гірничовидобувні відвали згодом починають відігравати роль 

осередків підтримання різноманіття та збереження загрожуваних видів. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

БЛАНК-КАРТКА ВІДВАЛУ 

 
Код відвалу: ВВ - С-10  

Тип, згідно класифікації: ІІІ \ ТВ \ тип А  

Місцезнаходження: м. Донецьк, ш. Заперевальна  

Висота  –  45-50 м.  

Довжина ~ 650 м.  

Площа  –  27,6 га  

Ширина ~ 300 м.  

Розміри плато ~ 500х80 м.  

Короткий опис:  

Терасований відвал (тераса 1, по серпантину) з пласкою вершиною (плато). 

Схили відносно пологі, кут нахилу до 30 °. Ерозія сильно виражена, багато 

осипів і ділянок з нестійким грунтом, брил спеченої породи і виходів 

сірчаного газу. Площа ділянок самозаймання не перевищує 5-7% від всієї 

поверхні відвалу. На плато - звалище будівельного і шахтного сміття, є 

невеликі (2х1,5 м.) Скупчення води глибиною 5-15 см.  

Відвал порівняно молодий, знаходиться на початкових стадіях біологічної 

сукцессии. Биорекультивация не проводилася. Рослинний покрив 

слаборозвинений, зрідженими, проективне покриття до 45%. Складається 

переважно зі злаків, лишайників, мохів, полину. Біля підніжжя розвинений 

бур'янисто-рудеральний комплекс. Деревна рослинність представлена 

окремими деревами і поодинокими купами невеликих дерев (d стовбура до 

20см.,висота до 3-5 м.). Склад порід: клен, ясен, абрикос, лох вузьколистий, 

тополя пірамідальна, береза бородавчаста.  

Буферна зона досить велика, яка розширюється на схід і переходить в одну з 

зелених зон міста, що межує з Донецьким ботанічним садом НАН України. 

Склад основних деревних порід той же + робінія псевдоакація. Дерева 

середньовікові (d стовбура 20-40 см., висота до 8-15 м.).  
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ДОДАТОК Б 

Таблиця Б.1. 

Перелік видів птахів та статус їх перебування 

на відвалах гірничови-добувної промисловості Донбасу 

Вид 

  О
сі

л
и

й
 

Л
іт

у
ю

ч
и

й
 

Г
н

із
д

о
в

и
й

 

З
и

м
у

ю
ч

и
й

 

М
іг

р
у

ю
ч

и
й

 

Н
ез

'я
со

в
а

н
и

й
 

Podiceps ruficollis (Pallas, 1764) 
  

+ 
 

+  

Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) 
  

+ 
 

+  

Anas querquedula Linnaeus, 1758 
    

+  

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 + + + + +  

Milvus migrans (Boddaert, 1783) 
    

+  

Circus aeruginosus (Linnaeus,1758) 
 

+ 
   

 

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 
 

+ + + 
 

 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 
   

+ +  

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 + 
 

+ + +  

Perdix perdix (Linnaeus, 1758) + 
 

+ + 
 

 

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) 
 

+ 
  

+ + 

Phasiunus colchicus Linnaeus, 1758 + 
 

+ + 
 

 

Crex crex (Linnaeus, 1758) 
    

+ + 

Fulica atra Linnaeus, 1758 
  

+ 
 

+  

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) 
  

+ 
 

+  

Charadrius dubius Scopoli, 1786 
  

+ 
 

+  

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) 
    

+ + 

Gallinago media (Latham, 1787) 
    

+ + 

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 
    

+  

Larus ridibundus Linnaeus,1766 
  

+ 
 

+  

Larus cachinnans Pallas, 1811 
 

+ 
 

+ 
 

 

Columba livia Gmelin, 1789 + 
 

+ + 
 

 

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) + 
 

+ + 
 

 

Streptopelia turtur (Linnaeus,1758) 
  

+ 
 

+  

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 
  

+ 
 

+  

Asio otus (Linnaeus, 1758) 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Apus apus (Linnaeus, 1758) 
 

+ 
  

+  
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Alcedo atthis (Linnaeus,1758) 
  

+ 
 

+  

Merops apiaster Linnaeus, 1758 
  

+ 
 

+  

Picus canus Gmelin, 1788 
 

+ 
   

 

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 
 

+ + + 
 

 

Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberg, 

1833) 
+ 

 
+ + 

 
 

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) 
  

+ 
 

+  

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 
 

+ 
  

+  

Delichon urbica (Linnaeus, 1758) 
 

+ 
  

+  

Galerida cristata (Linnaeus, 1758) + + + + +  

Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) 
 

+ 
 

+ +  

Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758) 
   

+ +  

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 
 

+ + 
 

+  

Motacilla flava Linnaeus, 1758 
 

+ + 
 

+  

Motacilla alba Linnaeus, 1758 
  

+ 
 

+  

Lanius collurio Linnaeus, 1758 
 

+ + 
 

+  

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) 
  

+ 
 

+  

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 
 

+ + 
 

+  

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 
 

+ 
 

+ +  

Pica pica (Linnaeus, 1758) + 
 

+ + 
 

 

Corvus monedula Linnaeus, 1758 
 

+ 
 

+ +  

Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 
 

+ 
 

+ +  

Corvus cornix Linnaeus, 1758 
 

+ 
 

+ +  

Corvus corax Linnaeus, 1758 + + + + 
 

 

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 
 

+ 
 

+ 
 

 

Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) 
 

+ 
  

+ + 

Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) 
  

+ 
 

+  

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 
 

+ + 
 

+  

Sylvia borin (Boddaert, 1783) 
  

+ 
 

+  

Sylvia communis Latham, 1787 
 

+ + 
 

+  

Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) 
    

+ + 

Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) 
    

+  

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) 
    

+ + 

Ficedula albicollis (Temminck, 1815) 
 

+ + 
 

+  

Muscicapa striata (Pallas, 1764) 
 

+ 
   

 

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) 
 

+ + 
 

+  
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Saxicola torquata (Linnaeus, 1766) 
  

+ 
 

+  

Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 
  

+ 
 

+  

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) 
 

+ + 
 

+  

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 
   

+ +  

Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) 
 

+ + 
 

+  

Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) 
  

+ 
 

+  

Turdus merula Linnaeus, 1758 
 

+ + + 
 

 

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 
   

+ +  

Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) 
  

+ + 
 

 

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 
 

+ 
 

+ +  

Parus major Linnaeus, 1758 + + + + +  

Sitta europaea Linnaeus, 1758 
 

+ 
 

+ +  

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 
 

+ 
 

+ 
 

 

Passer montanus (Linnaeus, 1758) + + + + 
 

 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 
 

+ + + +  

Chloris chloris (Linnaeus, 1758) 
 

+ + + +  

Spinus spinus (Linnaeus, 1758) 
   

+ 
 

 

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 
 

+ + + +  

Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) 
 

+ + + +  

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) 
   

+ +  

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) 
 

+ 
 

+ +  

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 + + + + 
 

 

Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 
 

+ 
  

+  
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Чисельність гніздової орнітофауни на відвалах різного типу  

(середня щільність, пар/га) 

 

Види ВБМ ВВ І ІІ ІІІ 

Podiceps ruficollis (Pallas, 1764) 0 0,2 0,07 0 0,33 

Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) 0,12 0,45 0,04 0 0,32 

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 1,73 2,68 1,05 2,76 2,08 

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 0 0,05 0 0,03 0,02 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 0,96 1,38 1,1 1,54 1,32 

Perdix perdix (Linnaeus, 1758) 2,05 0 0 2,32 1,78 

Phasiunus colchicus Linnaeus, 1758 2,76 2,01 1,2 2,34 2,49 

Fulica atra Linnaeus, 1758 1,79 2,55 1,05 2,56 2,08 

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) 0,12 0,45 0,04 0,33 0,45 

Charadrius dubius Scopoli, 1786 0,12 0 0 0,9 0,15 

Larus ridibundus Linnaeus,1766 0,2 0,07 0 0,64 1,23 

Columba livia Gmelin, 1789 0,32 0 0 0,3 0,34 

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 

1838) 0,52 0,45 0,95 0,57 0,44 

Streptopelia turtur (Linnaeus,1758) 0 0,06 0 0,04 0,02 

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 0,31 0,2 0,18 0,23 0,23 

Alcedo atthis (Linnaeus,1758) 0,07 0,02 0 0,04 0,04 

Merops apiaster Linnaeus, 1758 3,42 0 0 3,28 3,56 

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 0,35 0,23 0,26 0,34 0,12 

Dendrocopos syriacus (Hemprich et 

Ehrenberg, 1833) 0,45 0,52 0,6 0 0,49 

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) 3,74 0 0 3,46 4,02 

Galerida cristata (Linnaeus, 1758) 2,77 0,15 0 1,59 2,33 

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 2,05 0,26 0 1,42 1,98 

Motacilla flava Linnaeus, 1758 1,62 0,54 0 0,71 0,96 

Motacilla alba Linnaeus, 1758 2,7 2,01 1,05 2,31 2,49 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 0,37 0,22 0,26 0,39 0,14 

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) 0 0,07 0,03 0,04 0 

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 0,96 1,38 1,1 1,54 1,32 

Pica pica (Linnaeus, 1758) 0,9 1,68 1,4 1,74 1,32 

Corvus corax Linnaeus, 1758 0,05 0,03 0 0,04 0 

Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 

1758) 0,89 1,08 0,06 0,93 0,95 
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Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 0,66 0,45 0 0,35 0,68 

Sylvia borin (Boddaert, 1783) 0,32 0,24 0 0,2 0,38 

Sylvia communis Latham, 1787 0,45 0,52 0,6 0,49 0,57 

Ficedula albicollis (Temminck, 1815) 0 0,19 0 0,16 0,22 

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) 1,45 0,57 0 1,24 0,69 

Saxicola torquata (Linnaeus, 1766) 1,53 0 0 0,98 2,08 

Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 2,94 3,28 0,1 2,66 3,59 

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 

1774) 0,26 0,38 0,13 0,32 0,4 

Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) 0,18 0,08 0,23 0,17 0,06 

Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) 0,26 0,28 0 0,3 0,25 

Turdus merula Linnaeus, 1758 0 0,64 0,75 0,68 0,49 

Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) 0,01 0,02 0 0,02 0,02 

Parus major Linnaeus, 1758 0,10 0,08 0,13 0,11 0,04 

Passer montanus (Linnaeus, 1758) 0,34 0,21 0,12 0,38 0,25 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 0,22 0,23 0,26 0,28 0,11 

Chloris chloris (Linnaeus, 1758) 0,14 0,08 0,23 0,11 0,02 

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 0,89 0,91 1,3 1,04 0,56 

Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) 2,45 1,58 1,25 1,63 2,06 

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 0,95 0 0 0,42 0,44 

Примітки: І – старовікові відвали; ІІ – середньовікові відвали; ІІІ – молоді 

відвали. 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Охоронний статус видів 

 

Види М
С

О
П

 

Є
С

 

Б
Е

 

Б
О

 

В
А

 

Ч
К

У
 

Р
ег

У
к
р
 

Bufo viridis Laurenti, 1768     2         

Pelophylax ridibundus Pallas, 1771     3         

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) LR/nt NT 2       КЛСХ 

Lacerta agilis Linnaeus, 1758     2       М 

Eremias arguta Pallas, 1773   NT 3       

ДЛМП

Х 

Coronella austriaca Laurenti, 1768     2     ВР С 

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)     3       Д 

Natrix tessellata Laurenti, 1768     2       ПХ 

Erinaceus concolor Martin,1838               

Crocidura suaveolens (Pallas, 

1811)     3       ДЗЛ 

Spalax microphthalmus 

Guldenstaedt, 1770             С 

Ondatra zibethica (Linnaeus, 

1766)               

Microtus levis Miller,1908               

Sylvaemus sylvaticus (Linnaeus, 

1758)               

Sylvaemus uralensis (Pallas, 1811)               

Sylvaemus tauricus (Pallas, 1811)               

Rattus norvegicus 

(Barkenhout,1769)               

Lepus europaeus Pallas,1778     3         

Canis familiaris Linnaeus, 1758               

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)               

Martes foina (Erxleben, 1777)     3       М 

Mustela nivalis Linnaeus, 1766     3       МС 

Meles meles (Linnaeus, 1758)     3       ПС 

Felis catus Linnaeus, 1758               

Capreolus capreolus (Linnaeus, 

1758)     3         

Sus scrofa Linnaeus, 1758               

Eptesicus serotinus (Schreber, 

1774)     2 2   ВР СХ 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)     2 2   ВР   
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Nyctalus noctula (Schreber, 1774)     2 2   ВР СХ 

Podiceps ruficollis (Pallas, 1764)     2       ДЛСХ 

Ixobrychus minutus (Linnaeus, 

1766)     2 2     КСХ 

Anas querquedula (Linnaeus, 

1758)     3 1,2     Х 

Anas platyrhynchos (Linnaeus, 

1758)     3 1,2     Х 

Milvus migrans (Boddaert, 1783)   VU 2 1,2 2 ВР 

ЗДКЛ

МСХ 

Circus aeruginosus (L.1758)     2 1,2 2   МХ 

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)     2 1,2 2   М 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)     2 1,2 2   Х 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758     2 2 2   

ДЛМП

СХ 

Perdix perdix (Linnaeus, 1758)   VU 3       МПХ 

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)     3 2     МХ 

Phasiunus colchicus Linnaeus, 

1758     3         

Crex crex (Linnaeus, 1758) NT   2       ДКЛ 

Fulica atra Linnaeus, 1758     3 2       

Gallinula chloropus (Linnaeus, 

1758)     3       З 

Charadrius dubius Scopoli, 1786     2 2     Х 

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)   VU 3 2     Х 

Gallinago media (Latham, 1787) NT   2 1,2   ЗК ДЛСХ 

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758     3 1,2     КСХ 

Larus ridibundus L.1766     3         

Larus cachinnans Pallas, 1811               

Columba livia Gmelin, 1789     3         

Streptopelia decaocto 

(Frivaldszky, 1838)     3         

Streptopelia turtur (L.1758)  VU   3         

Cuculus canorus Linnaeus, 1758     3         

Asio otus (Linnaeus, 1758)     2   2   М 

Apus apus (Linnaeus, 1758)     3         

Alcedo atthis (L.1758)     2       КХ 

Merops apiaster Linnaeus, 1758     2 2     ЗСХ 

Picus canus Gmelin, 1788     2       Д 

Dendrocopos major (Linnaeus, 

1758)     2         

Dendrocopos syriacus (Hemprich 

et Ehrenberg, 1833)     2         

Riparia riparia (Linnaeus, 1758)     2         
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Hirundo rustica Linnaeus, 1758     2         

Delichon urbica (Linnaeus, 1758)     2         

Eremophila alpestris (Linnaeus, 

1758)     2         

Melanocorypha calandra 

(Linnaeus, 1766)     2       ДСХ 

Galerida cristata (Linnaeus, 1758)     3       З 

Alauda arvensis Linnaeus, 1758     3         

Motacilla flava Linnaeus, 1758     2         

Motacilla alba Linnaeus, 1758     2         

Lanius collurio Linnaeus, 1758     2         

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)     2         

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758               

Garrulus glandarius (Linnaeus, 

1758)               

Pica pica (Linnaeus, 1758)               

Corvus monedula Linnaeus, 1758               

Corvus frugilegus Linnaeus, 1758               

Corvus cornix Linnaeus, 1758               

Corvus corax Linnaeus, 1758               

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 

1758)     2         

Acrocephalus schoenobaenus 

(Linnaeus, 1758)     2       ЗХ 

Acrocephalus arundinaceus 

(Linnaeus, 1758)     2       З 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)     2       Х 

Sylvia borin (Boddaert, 1783)     2       ЗХ 

Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)     2       Д 

Sylvia communis Latham, 1787     2       Х 

Phylloscopus collybita (Vieillot, 

1817)     2         

Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 

1758)     2         

Muscicapa striata (Pallas, 1764)     2 2     ЗХ 

Ficedula albicollis (Temminck, 

1815)     2 2     ЗХ 

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)     2 2     Х 

Saxicola torquata (Linnaeus, 1766)     2 2     Д 

Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 

1758)     2 2       

Phoenicurus ochruros (S. G. 

Gmelin, 1774)     2 2       

Erithacus rubecula (Linnaeus,     2 2     Х 
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1758) 

Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758)     2 2     Х 

Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)     2 2     З 

Turdus merula Linnaeus, 1758     3 2     Х 

Turdus philomelos C. L. Brehm, 

1831     3 2     Х 

Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)     2       ЗМС 

Parus caeruleus Linnaeus, 1758     2         

Parus major Linnaeus, 1758     2         

Sitta europaea L.1758     2         

Passer domesticus (Linnaeus, 

1758)               

Passer montanus (Linnaeus, 1758)     3         

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758     3         

Spinus spinus (Linnaeus, 1758)     2       С 

Chloris chloris (Linnaeus, 1758)     2         

Carduelis carduelis (Linnaeus, 

1758)     2         

Acanthis cannabina (Linnaeus, 

1758)     2         

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 

1758)     3       С 

Coccothraustes coccothraustes 

(Linnaeus, 1758)     2         

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758     2         

Emberiza hortulana Linnaeus, 

1758     3       ЗС 

 Всього видів:                           114 4 5 93 29 6 6 55 

 

Примітка: З – Запорізька; Д – Дніпропетровська; К – Київська; Л – 

Луганська; М – Миколаївська; С – Сумська; Х – Херсонська; П – Полтавська. 

1, 2, 3 – відповідно Додатки І, ІІ, ІІІ. 

 


