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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Найбільш привабливими для відпочинку та одночасно 
дуже сприйнятливими щодо негативного рекреаційного впливу в Криму є 
субсередземноморські реліктові високоялівцеві ліси (Junipereta excelsae), що 
обумовлено їхнім поширенням у нижній приморській зоні Південного берега 
Криму (ПБК). Ці корінні угруповання внесено до Зеленої книги України (2002, 
2009) як угруповання, що знаходяться на північній межі власного ареалу та 
потребують охорони. 

Дослідження, проведені в 90-х роках минулого сторіччя співробітниками 
Нікітського ботанічного саду (Молчанов, Ларина, Крайнюк, 1990; 1992; 1994), 
показали, що до 70% високоялівцевих лісів на ПБК є дигресивними. Зараз ці 
ліси в Криму представлені фрагментарно й перебувають під загрозою 
зникнення. 

У зв’язку з розширенням курортно-рекреаційної сфери ПБК постала 
необхідність аналізу змін стану порушеності цих лісів на рекреаційних 
територіях, що відбулися за останні десятиліття. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана відповідно до НТП НААН на 2006–2010 рр. 
«Біорізноманіття. Збереження й збагачення рослинного різноманіття, ефективне 
використання біологічних ресурсів півдня України» у рамках плану НДР НБС – 
ННЦ з 2007 по 2010 рр. за проектами 09.01/004 «Оцінити стан флористичного і 
фітоценотичного різноманіття природних та антропогенно порушених 
ландшафтів півдня України та запропонувати заході щодо його використання і 
охорони» (№ державної реєстрації 0106U006806), 09.01/005 «Вивчити сучасний 
стан біологічного різноманіття і розробити методологічні основи його 
збереження в межах ПЗФ та приоритетних територій Криму з метою 
оптимізації екомережі півдня України» (№ державної реєстрації 0106U006807), 
09.01/028 «Моніторинг біорізноманіття природного заповідника «Мис 
Мартьян» (№ державної реєстрації 0106U006805). 

Мета й завдання досліджень. Мета досліджень – виявити зміни 
структури фітоценозів високоялівцевих лісів Криму під впливом рекреації для 
розроблення рекомендацій з оптимізації природокористування. 

У зв’язку з поставленою метою були визначені такі завдання: 
• дати структурно-функціональну характеристику рекреаційних територій 

залежно від режиму їхнього використання; 
• проаналізувати еколого-біологічну структуру угруповань (систематичну, 

ареалогічну, біоморфологічну та екологічну); 
• визначити ступінь рекреаційної порушеності травостою та оцінити 

стійкість трав’янистих видів проти впливу рекреації; 
• вивчити вікову структуру та поновлення ценопопуляцій ялівця високого; 
• дати характеристику ялівця високого за основними біометричними 

показниками дерев; 
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• визначити стадії рекреаційної дигресії високоялівцевих лісів і розробити 
рекомендації з оптимізації їхнього рекреаційного природокористування. 

Об’єкт дослідження – рослинний покрив високоялівцевих лісів Криму в 
умовах рекреаційного впливу. 

Предмет дослідження – еколого-біологічна, фітоценотична структури 
ценозів, вікова структура та біометричні показники ялівця високого в умовах 
рекреаційного впливу. 

Методи досліджень – експедиційно-польові, геоботанічні, вивчення 
фітоценотичної структури, біометричних показників деревостану, вікової 
структури ценопопуляцій, картування травостою та дорожньо-стежкової 
мережі, оцінювання рекреаційних навантажень і математичного опрацювання 
результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше на підставі проведення 
комплексного оцінювання стану рослинного покриву високоялівцевих лісів 
західної та східної частин Південного берега Криму надано характеристику 
систематичної, ареалогічної, біоморфологічної та екоморфологічної структур 
угруповань, що перебувають на різних стадіях рекреаційної дигресії. Показано 
зміни вікової структури ценопопуляцій ялівця високого, біометричних 
показників його деревостану, складу й структури травостою, співвідношення й 
розміщення ділянок з різним ступенем рекреаційної порушеності травостою. 
Для виявлення структури високоялівцевих лісів на різних стадіях їхньої 
рекреаційної дигресії складено детальні картосхеми розміщення дорожньо-
стежкової мережі, деревинно-чагарникового ярусу й травостою ключових 
угруповань. 

Відібрано основні показники структури ценозів, що діагностують стадії 
рекреаційної дигресії ялівцевих лісів. 

Уперше виявлено основні закономірності рекреаційної дигресії рослинного 
покриву високоялівцевих лісів у східній частині ПБК, що проявляються в зміні 
низки параметрів еколого-біологічної структури, складу й структури трав’яного 
покриву, а також у характері поновлення ценопопуляцій ялівця високого. 

Запропоновано заходи для оптимізації природокористування у 
високоялівцевих лісах Криму на конкретних ділянках з різним режимом 
рекреаційного використання. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані дані є підставою 
для природоохоронних заходів, спрямованих на збереження природної 
рослинності Криму. Відомості про стадії рекреаційної дигресії окремих ділянок 
високоялівцевих лісів можна використовувати при виборі для них охоронного 
режиму. Отримана інформація про вплив на рослинний покрив різних типів і 
видів рекреації важлива під час розроблення норм допустимих навантажень на 
високоялівцеві ліси Криму з метою їхнього збереження, а також для 
планування рекреаційних зон Південного берега Криму. Дані про 
закономірності перебігу дигресивних процесів у високоялівцевих лісах є 
основою при проведенні заходів з їхнього відновлення. 

Матеріали дисертаційної роботи використані в навчальному процесі на 
біологічному факультеті Таврійського національного університету ім. В.І. 
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Вернадського відповідно до програм кафедри екології і раціонального 
природокористування при викладанні курсів «Охорона рослинного світу та 
заповідна справа», «Екологія рослин з основами геоботаніки», «Великий 
спецпрактикум». Здобуті під час дисертаційного дослідження відомості 
увійшли до Літопису природи природного заповідника «Мис Мартьян» за 
2008–2010 рр. і використовуються для оптимізації його природного комплексу. 
Отримано відповідні акти впровадження. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно проводилося 
збирання матеріалу, виконання польових робіт, здійснювалося формулювання 
основних положень і висновків дисертації. Вибір теми, розроблення 
методологічного підходу й програми досліджень, а також узагальнення 
експериментальних матеріалів проведені разом з науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й матеріали 
дисертаційної роботи були представлені у вигляді звітів і щорічно доповідалися 
на засіданні відділу охорони природи НБС – ННЦ в 2007–2010 р., а також 
повідомлені на 9 міжнародних наукових конференціях: IV і V Міжнародних 
науково-практичних конференціях «Заповідники Криму» (Сімферополь, 2007; 
2009); II Міжнародній науковій конференції молодих учених «Біологія: від 
молекули до біосфери» (Харків, 2007); I Міжнародній науковій конференції 
студентів, аспірантів і молодих учених «Фундаментальні й прикладні проблеми 
біології» (Донецьк, 2009); I і II Наукових конференціях молодих учених 
Нікітського ботанічного саду та Центрального білоруського ботанічного саду 
(Ялта, 2008; Мінськ, 2009); Міжнародній науковій конференції «Ботанічні 
сади – центри збереження розмаїтості світової флори», присвяченій 170-річчю 
Ботанічного саду ім. академіка А.В. Фоміна Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка (Київ, 2009); Науково-практичному семінарі 
молодих учених і студентів Криму «Біологічні науки: сучасний стан, проблеми 
й перспективи досліджень у Криму» (Ялта, Нікіта, 2010); Міжнародній 
конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки й екології» (Ялта, 
Нікіта, 2010). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 11 наукових праць, у 
тому числі 5 статей у спеціалізованих наукових виданнях, затверджених ВАК 
України для опублікування матеріалів дисертаційних досліджень з біологічних 
наук, 2 статті в збірниках матеріалів конференцій і 4 тез доповідей. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 8 розділів, 
висновків, практичних рекомендацій, списку літератури і 5 додатків. Загальний 
обсяг дисертації – 336 сторінок, з них 159 сторінок – основний текст. Робота 
включає 39 таблиць і 31 рисунок. Додаток займає 77 сторінок. Список 
літератури нараховує 293 найменування, у тому числі 57 – іноземними мовами. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
СТАН ВИВЧЕНОСТІ ПИТАННЯ ВПЛИВУ РЕКРЕАЦІЇ НА ПРИРОДНІ 

УГРУПОВАННЯ 
 

За останні роки опубліковано досить багато робіт вітчизняних і закордонних 
дослідників (Жижин, Зеленский, 1975; Таран, Спиридонов, 1977; Littlemore, 
2001; Матвеев, 2005; Щербина, 2005; 2006; Швалева, 2008 та ін.) з питань 
рекреаційного впливу на лісові біогеоценози. 

Більшість дослідників солідарні щодо принципів виділення стадій 
рекреаційної дигресії (за відсотком вибитої площі, станом трав’янисто-
чагарникового ярусу, деревостану та ін.). На сьогодні у більшості робіт 
виокремлюють від трьох до п’яти стадій дигресії (Цареградская, 1982; 
Урушадзе и др., 1983; Котляров, Плотников, 1985; Диренков, Савицька, 1981; 
Казанская, 1972; Карписонова, 1962; 1965; 1967). При цьому для гірських умов 
рекомендується використовувати три або чотири стадії дигресії, а для 
рівнинних – п’ятистадійну шкалу. Однак немає єдиного погляду на те, яку 
стадію варто вважати критичної для лісу. 

В Україні найбільш інтенсивно роботи з вивчення впливу рекреації на ліси 
проводилися в 80–90 рр. минулого сторіччя. При цьому основний інтерес 
дослідників був зосереджений на вивченні лісових фітоценозів території 
Прикарпаття і Карпат (Половников, Пешко, 1980; Жижин, Зеленский, 1975; 
Зеленский, Жижин, 1978; Зеленский, 1979; Горшенин и др., 1979; Смаглюк и 
др., 1983; Кучерявый, 1985), а також Криму (Крайнюк, 1986; 1988; 1992; 1994; 
Молчанов, Ларина, Крайнюк, 1990; 1992; 1994). Однак даний напрям 
досліджень залишається актуальним і нині (Левчук, 2003; Хромов, 2006; 
Свіркова, Вишенська, 2006 та ін.), особливо у зв’язку з інтенсифікацією 
рекреаційного освоєння територій. ПБК є одним з найбільш освоєних у 
рекреаційному відношенні регіонів України, проте питання впливу рекреації на 
його рослинний покрив залишаються маловивченими або тільки окресленими. 
 

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
У розділі наведено докладний опис району досліджень: його географічне 

положення, геологічну будову, рельєф і орографію, ґрунти, клімат, а також 
рослинний покрив. 

Відповідно до фізико-географічного районування, Південний берег Криму 
виділяється в окрему фізико-географічну область, що входить до складу 
Кримського гірського краю. У Південнобережнокримській області 
виокремлюють 3 райони: Південнокрутосхиловий, Балаклавсько-Ялтинський та 
Алуштинсько-Судацький (Національний атлас України, 2007). Розрізняють 
західні й східні варіанти високоялівцевих лісів, що відрізняються своїми 
фітоценотичними особливостями (Малеев, 1933; Станков, 1941; Махаева, 1969), 
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представлені, відповідно, в Балаклавсько-Ялтинському та Алуштинсько-
Судацькому районах. 
 

МАТЕРІАЛИ Й МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Дослідження проведено в 2007–2009 роках у Криму в найбільш рекреаційно 
освоєній приморській зоні ПБК на 8 стаціонарних ділянках площею по 0,25 га, 
що розташовані у межах ареалу високоялівцевих лісів (від мису Айя до Судака) 
та відображають різний ступінь рекреаційної порушеності угруповань. 

Польові експедиційні й стаціонарні дослідження, вибір ділянок і закладання 
стаціонарів проводилися за стандартними геоботанічними методиками 
(Корчагин, 1964; Понятовская, 1964; Методы изучения лесных сообществ, 
2002). 

Ступінь рекреаційної порушенності ценозів визначалася за коефіцієнтом 
рекреаційного навантаження (КР), що розраховувався як співвідношення 
сумарної площі дорожньо-стежкової мережі та вибитих ділянок до всієї площі 
угруповання (Таран, Спиридонов, 1977). Проведено облік відвідувачів, на 
підставі якого розраховувалося середнє рекреаційне навантаження (людина / 
день · га) (Генсирук и др., 1987). 

На кожному стаціонарі проводився посезонний облік усіх видів судинних 
рослин. Систематична, ареалогічна, біоморфологічна (за основною біоморфою, 
особливостями вегетації, структурою надземних пагонів, структурою та 
глибиною кореневих систем) і екологічна (за водним і світловим режимами) 
структури флори, а також наявність синантропних видів наводяться за 
«Біологічною флорою Криму» (Голубев, 1996). Для характеристики 
флористичного різноманіття застосовувався індекс Шеннона-Уівера (H) 
(Миркин и др., 1989; Леонтьев, 2007), який розраховувався для насиченості 
видами родин. Видову приналежність рослин установлювали за визначниками 
рослин Криму (1972) і України (1999). Назви видів і родин наводяться за 
чеклістом С.Л. Мосякіна та М.М. Федорончука (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999). 

Вивчення стану травостою виконувалося за загальноприйнятими 
геоботанічними методиками (Корчагин, 1964; Понятовская, 1964; Миркин, 
Розенберг, 1978; Голубев, Корженевский, 1985; Методические рекомендации…, 
1992). Визначалося загальне проективне покриття травостою, достаток видів, 
видова зустрічальність (Словарь понятий..., 1989). 

Для визначення ступеня порушеності трав’яного покриву було виділено 
чотири типи ділянок: мало-, середньо-, сильно- і дуже сильнопорушені 
(Методические рекомендации…, 1992). Ділянки різних типів травостою 
картували в масштабі 1:100 з наступним визначенням їхньої процентної участі 
від загальної площі стаціонару. 

На всіх стаціонарах здійснювалася подеревна зйомка особин ялівця 
високого з виміром їхньої висоти й діаметра. Вікові стани дерев визначалися за 
методикою О.М. Григорова (1983). Для кількісної оцінки відновлювального 
процесу було використано коефіцієнт поновлення (КП), який розраховувався як 
відношення кількості підросту до кількості генеративних екземплярів 
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(Григоров, 1983). Характеристику вікового стану (C∆) ценопопуляцій надано за 
методикою А.А. Уранова (1977). 

На всіх стаціонарах проводився облік дорожньо-стежкової мережі, 
деревостану, чагарникового ярусу й травостою, відображений на картосхемах у 
масштабі 1:100. 

Для опрацювання отриманих даних використано методи початкового 
статистичного опрацювання результатів (Лакин, 1990) та методи аналізу 
флористичного складу (Миркин и др., 1989). Для характеристики розбіжності 
ценозів і ценопопуляцій за поліморфними ознаками (спектри ареалогічної, 
біоморфологічної, екологічної й вікової структур) було використано критерій 
ідентичності (I) (Животовский, 1979; Комаров, 1987). 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОСЛИННОГО ПОКРИВУ 
ТА ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 

НА СТАЦІОНАРНИХ ПЛОЩАХ 
 

Характеристика рослинного покриву стаціонарних площ. У підрозділі 
наведено місце розташування, географічні координати стаціонарних площ і 
докладні геоботанічні описи асоціацій, у яких вони закладені. 

Характеристика типів і видів рекреації, інтенсивності рекреаційних 
навантажень, дорожньо-стежкової мережі й коефіцієнта рекреації на 
стаціонарних площах. Дані щодо рекреаційного навантаженню на вивчених 
стаціонарних площах представлені в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 
Форма й ступінь рекреаційного навантаження на вивчених стаціонарах 

 

Стаціонар Форма рекреації 

Рекреаційне 
наванта-
ження, 

люд. /день · га

КР 

Західна частина ПБК 
«Ай-Даніль» організована стаціонарна цілорічна 0 0,05 
«Ізумруд» неорганізована сезонна прогулянкова 4–8 0,09 

«Марат» неорганізована цілорічна 
прогулянково-пікнікова 10–12 0,10 

«Аязьма» неорганізована сезонна наметово-пікнікова 20–32 0,26 
Східна частина ПБК 

«Новий Світ 1» неорганізована сезонна прогулянкова 0–4 0,01 
«Канака 2» неорганізована сезонна прогулянкова 12–16 0,09 

«Канака 1» неорганізована сезонна наметово-пікнікова 
у поєднанні з прогулянковою 20 0,10 

«Новий Світ 2» неорганізована сезонна наметово-пікнікова 28–32 0,24 
 

Установлено, що в найменш порушеному стані перебувають угруповання, 
піддані організованій стаціонарній рекреації та неорганізованій прогулянковій, 
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а в найбільш порушеному – угруповання, що перебувають під впливом 
неорганізованої сезонної наметово-пікнікової рекреації. 
 
ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ФЛОРИ ВИСОКОЯЛІВЦЕВИХ 

ЛІСІВ ПБК В УМОВАХ РЕКРЕАЦІЙНОГО ВПЛИВУ 
 

Систематична структура й флористичне різноманіття. У 
високоялівцевих угрупованнях західної частини ПБК відзначено 161 вид вищих 
судинних рослин, які належать до 119 родів і 41 родини. У систематичному 
спектрі флори лідирують родини Poaceae, Fabaceae, Asteraceae, Brassicaceae, 
Caryophyllaceae, Cistaceae, Rubiaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Cupressaceae, 
Cyperaceae та Papaveraceae. На всіх стаціонарах західної частини ПБК, 
незалежно від ступеня рекреаційної порушеності, провідними є ті самі родини, 
але їхня послідовність у ранжируваному ряду є різною. 

В угрупованнях східної частини ПБК відзначено 160 видів вищих судинних 
рослин, які належать до 119 родів і 37 родин. У систематичному спектрі флори 
лідирують родини Poaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae, 
Lamiaceae, Rubiaceae, Apiaceae, Cistaceae, Anacardiaceae, Cupressaceae, 
Scrophulariaceae та Convolvulaceae. Порядок домінування цих родин також 
розрізняється на кожній стаціонарній ділянці. 

За провідними родинами флористичний склад усіх вивчених угруповань є 
подібним до флори Середземномор’я (Толмачев, 1986), що є характерною 
рисою флори високоялівцевих лісів у цілому (Голубева, 1981). Відмітною 
рисою в складі флор вивчених угруповань від флор середземноморського типу 
є перевага в систематичній структурі представників родини Poaceae. У ценозах 
західної частини ПБК відсоток злаків сильно варіює і є максимальним при 
низьких рекреаційних навантаженнях (23,8). Для родини Asteraceae відзначена 
тенденція до незначного зростання відсотка видів у міру посилення 
навантаження: від 7,1 (при низьких навантаженнях) до 10,1 (при дуже високих). 

У ценозах східної частини ПБК, незважаючи на відсутність значимих 
розбіжностей (табл. 2), простежується тенденція до поступового зростання 
відсотка видів родини Poaceae у міру посилення рекреаційних навантажень: від 
18,3 (при низьких навантаженнях) до 29,6 (при дуже високих). 

До підвищення рекреаційних навантажень виявилися чутливими родини 
Caryophyllaceae та Apiaceae. Відсоток видів першого з них зростає з 3,3 (при 
низьких навантаженнях) до 9,3 (при дуже високих), а другого, навпаки, 
знижується з 6,7 до 1,9, відповідно. 

Розрахунок індексу Шеннона-Уівера не виявив змін флористичного 
різноманіття у вивчених угрупованнях з посиленням впливу рекреації. 

Ареалогічна структура. Ареалогічна структура флори рекреаційно 
порушених високоялівцевих лісів ПБК характеризується наявністю видів з 
п’ятьма типами ареалів: давньосередземноморського, перехідного європейсько-
середземноморського, перехідного середземноморсько-євразіатського 
степового, голарктичного і євразіатського степового. 
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В угрупованнях західної частини ПБК домінуючою за кількістю таксонів є 
група видів із давньосередземноморським ареалом (48 видів, або 40,3%), а в 
східної – з перехідним європейсько-середземноморським (43; 39,1%). У ценозах 
різного ступеня порушеності порядок домінування видів за типами ареалів не 
змінюється. З посиленням навантаження в угрупованнях західної частини ПБК 
простежується тенденція до зростання відсотка видів із 
давньосередземноморським типом ареалу від 38,1 (при низьких навантаженнях) 
до 46,3 (при високих). Несуттєве зниження відсотка зі зростанням навантажень 
відзначено для видів перехідного середземноморсько-євразіатського степового 
й голарктичного типів. 
 

Таблиця 2 
Значення критерію ідентичності флористичного складу високоялівцевих 
лісів ПБК між стаціонарами з різним ступенем рекреаційних навантажень 

 
Значення критерію ідентичності (I) 

Стаціонари західної частини Стаціонари східної частини Пара-
метри 1–2 1–3 1–4 2–3 2–4 3–4 1–2 1–3 1–4 2–3 2–4 3–4 
СС 185,5 184,1 205,0 214,0 241,8 235,4 34,9 34,0 42,4 26,2 45,8 42,4 
АС 6,5 10,2 3,5 11,9 4,5 8,7 33,4 50,7 53,5 3,0 5,2 2,9 
ОБ 13,8 7,3 8,6 13,3 8,5 4,9 11,2 10,3 9,1 4,0 4,4 3,6 
СНП 0,9 0,2 0,3 2,2 2,4 0,1 0,8 1,3 1,8 0,0 1,1 0,9 
СКС 0,1 -1,5 0,3 -2,0 0,1 -2,2 0,0 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 
ГКС 2,7 8,2 3,6 6,3 0,3 6,4 1,8 8,5 2,0 3,1 0,1 2,6 
ТВ 5,4 10,2 6,0 7,5 0,2 8,4 46,8 58,7 38,6 3,1 2,4 6,2 
ВР 3,0 5,1 2,9 8,2 0,4 8,6 0,4 1,9 1,8 1,1 0,7 1,3 
СР 5,0 8,8 11,4 9,6 1,5 13,5 1,9 1,9 3,3 0,2 1,7 1,6 
Примітка до таблиці: 1 – низькі навантаження, 2 – середні навантаження, 3 – високі 
навантаження, 4 – дуже високі навантаження. Напівжирним шрифтом виділені значення I, 
що перевищують табличні значення χ2 для 95% рівня довірчої ймовірності (p=0,05), які є 
достовірними. СС – систематична структура, АС – ареалогічна структура, ОБ – основна 
біоморфа, СНП – структура надземних пагонів, СКС – структура кореневої системи, ГКС – 
глибина залягання кореневої системи, ТВ – тип вегетації, ВР – водний режим, СР – світловий 
режим. 
 

В угрупованнях східної частини ПБК закономірних змін в ареалогічній 
структурі високоялівцевих лісів з підвищенням рекреаційних навантажень не 
виявлено (див. табл. 2). 

Біоморфологічна та екологічна структури. Вірогідність розбіжностей за 
біоморфологічноою структурою між угрупованнями високоялівцевих лісів 
різного ступеня рекреаційних навантажень наведено в таблиці 2. За основною 
біоморфою розбіжності є недостовірні, однак з підвищенням рекреаційних 
навантажень спостерігається тенденція до збільшення відсотка однолітніх видів 
(табл. 3). Так, в угрупованнях західної частини їхній відсоток змінюється з 14,3 
(при низьких навантаженнях) до 33,9 (при високих), а в угрупованнях східної 
частини – з 21,6 до 40,0 відповідно. 
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Розбіжності за структурою надземних пагонів і кореневої системи між 
ценозами є несуттєвими (див. табл. 2). 
 

Таблиця 3 
Біоморфологічна структура флори рекреаційно порушених 

високоялівцевих угруповань ПБК 
 

Кількість видів, % 
Стаціонари західної частини Стаціонари східної частини Біоморфа 

Усього 1 2 3 4 Усього 1 2 3 4 
за основною біоморфою 

Дерева 5,9 9,5 6,8 10,7 7,2 3,6 5,0 6,7 5,5 5,6 
Чагарники 4,2 9,5 1,7 5,4 2,9 4,5 8,3 4,4 3,6 3,7 
Чагарнички 4,2 7,1 5,1 1,8 4,3 1,8 3,3 0 0 0 
Напівчагарники 0,8 0 1,7 0 1,4 0 0 0 0 1,9 
Напівчагарнички 10,1 7,1 15,3 7,1 10,1 10,0 13,3 8,9 7,3 13,0 
Полікарпічні 
трави 38,1 50,0 37,3 37,5 39,1 41,8 40,0 51,1 40,0 40,7 

Багато- або 
дворічні 
монокарпіки 

5,0 2,4 6,8 3,6 7,2 6,4 8,3 6,7 3,6 3,7 

Озимі 
однорічники 30,3 14,3 23,7 39,9 27,5 27,3 18,3 20,0 34,5 25,9 

Ярові 
однорічники 0,8 0 1,7 0 0 4,5 3,3 2,2 5,5 5,6 

за структурою надземних пагонів 
Напіврозеткові 51,3 50,0 42,4 53,6 55,1 52,7 55,0 48,9 49,1 57,4 
Безрозеткові 44,5 45,2 49,2 42,9 40,6 41,8 38,3 46,7 47,3 40,7 
Розеткові 4,2 4,8 8,5 3,6 4,3 5,5 6,7 4,4 3,6 1,9 

за структурою кореневої системи 
Стрижнекоре–
неві 70,6 61,9 64,4 67,9 66,7 70,0 66,7 66,7 63,6 61,1 

Кистьокореневі 29,4 38,1 35,6 33,9 33,3 30,0 33,3 33,3 36,4 38,9 
за глибиною проникнення кореневої системи 

Глибока 50,4 69,9 55,9 51,8 52,2 46,4 50,0 53,3 40,0 50,0 
Середня 26,9 19,0 20,3 25,0 24,6 27,3 35,0 24,4 21,8 25,9 
Коротка 22,7 11,9 23,7 23,2 23,2 26,4 15,0 22,2 38,2 24,1 

за типами вегетації 
Літньо-
зимовозелені 42,0 50,0 45,8 35,7 44,9 42,7 50,0 44,4 32,7 48,1 

Ефемери та 
ефемероїди, що 
відростають 
у пізньо-осінній 
період 

33,6 14,3 32,2 33,9 31,9 33,6 21,7 26,7 41,8 31,5 

Літньозелені 14,3 16,7 11,9 14,3 114,5 18,2 20,0 24,4 23,6 13,0 
Власне 
вічнозелені 10,1 19,0 10,2 16,1 8,7 5,5 8,3 4,4 1,8 7,4 

Примітка до таблиці: 1 – низькі навантаження, 2 – середні навантаження, 3 – високі 
навантаження, 4 – дуже високі навантаження. 
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У спектрі біоморф за глибиною залягання кореневої системи зі збільшенням 
рекреаційних навантажень відзначена тенденція до підвищення відсотка видів з 
кореневою системою короткого залягання з 11,9 до 23,7 в угрупованнях 
західної частини ПБК та з 15,0 до 38,2 в угрупованнях східної частини (див. 
табл. 3). 

За типами вегетації подібна картина простежується у відношенні ефемерів і 
ефемероїдів: з підвищенням рекреаційних навантажень спостерігається 
збільшення їхнього відсотка з 14,3 до 33,9 в угрупованнях західної частини 
ПБК та з 21,7 до 41,8 в угрупованнях східної частини (див. табл. 3). 

У спектрі екоморф за водним режимом з посиленням рекреаційних 
навантажень в угрупованнях західної частини ПБК відзначене незначне 
зростання відсотка мезоксерофітів з 26,2 до 31,9. В угрупованнях східної 
частини такої тенденції не виявлено. Однак з підвищенням рекреаційних 
навантажень тут спостерігається поступове зниження відсотка мезофітів з 6,7 
до 1,9. 

У спектрі екоморф за світловим режимом в угрупованнях західної частини 
ПБК із посиленням рекреаційного навантаження зростає участь геліофітів – з 
35,7% (при низьких навантаженнях) до 63,8% (при дуже високих), що 
пояснюється збільшенням площ відкритих добре освітлених просторів (галявин 
і стежок). 

Розбіжності за екологічною структурою угруповань східної частини ПБК є 
несуттєвими (див. табл. 2). 
 

СТАН ТРАВОСТОЮ ВИСОКОЯЛІВЦЕВИХ ЛІСІВ ПБК 
 

Склад травостою залежно від ступеня рекреаційної порушеності. Як у 
західній, так і в східній частинах ПБК із підвищенням рекреаційного 
навантаження відбувається зміна загального проективного покриття трав’яного 
покриву, видового складу, достатку, зустрічальності й насиченості видів. 

В угрупованнях, що перебувають під впливом низьких рекреаційних 
навантажень (КР = 0,01–0,05), травостій в основному є однорідним, що включає 
здебільшого корінні види (Achnatherum bromoides (L.) P.Beauv., Festuca rupicola 
Heuff., Elytrigia nodosa (Nevski) Nevski, Teucrium chamaedrys L. і Teucrium 
polium L. – у західній частині та Festuca rupicola, Poa sterilis M.Bieb., 
Botriochloa ischaemum (L.) Keng – у східній частині). Його загальне ПП 
становить 50–60%. Участь синантропних видів незначна (від 9,6% до 12,5%). 

За середніх навантажень (КР = 0,09) достаток корінних видів залишається 
досить високим, а загальне проективне покриття й видова насиченість можуть 
трохи зростати за рахунок упровадження до складу травостою синантропних 
однорічників. 

В угрупованнях під впливом високих навантажень (КР = 0,10), у цілому, 
знижується загальне ПП і видова насиченість, оскільки зі складу травостою 
випадають малостійкі види. Участь синантропних видів зростає до 16%. 

В угрупованнях, що перебувають під впливом дуже високих навантажень 
(КР = 0,24–0,26), різко знижується загальне ПП травостою (до 10–20%). 
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Непорушений травостій зустрічається, головним чином, під пологом дерев. 
Зростає участь (до 14,5% – у західній частині та 18,4% – у східній частині) і 
достаток синантропних видів. У цілому, домінування будь-якого виду чітко не 
виражене. 

Характеристика горизонтальної мозаїчності травостою. Під впливом 
рекреаційних навантажень в угрупованнях змінюється співвідношення площ 
ділянок різного ступеня порушеності. 

При низьких рекреаційних навантаженнях на стаціонарах «Ай-Даніль» і 
«Новий Світ 1» травостій представлений переважно ділянками малопорушеного 
типу, що становлять від 28 до 84% всієї площі. Загальне проективне покриття 
травостою малопорушеного типу становить 60–80%. В угрупованнях західної 
частини домінантами є злаки Achnatherum bromoides, Elytrigia nodosa і 
напівчагарнички Teucrium chamaedrys, Teucrium polium з достатком від 3 до 5 
балів. У східній частині домінують Festuca rupicola, Poa sterilis, Botriochloa 
ischaemum з достатком 1–3 бали. Участь синантропних видів при низьких 
навантаженнях незначна й становить 10–13%. 

При середніх навантаженнях на стаціонарах «Ізумруд» і «Канака 2» 
травостій включає переважно ділянки середньопорушеного типу, що займають 
49–66%. Достаток корінних видів залишається досить високим. 

Під впливом високих навантажень на стаціонарах «Марат» і «Канака 1» у 
травостої переважають ділянки сильнопорушеного типу, що становлять 50–
66%. Зростає участь синантропних видів (15–16%). 

За дуже високих рекреаційних навантажень на стаціонарах «Аязьма» і 
«Новий Світ 2» травостій представлений здебільшого ділянками дуже 
сильнопорушеного типу, що займають до 64% всієї площі. Малопорушений 
травостій зустрічається, головним чином, під пологом дерев. Домінування 
будь-якого виду чітко не виражене. Зростає участь (15–18%) і достаток 
синантропних видів. 

Види-індикатори рекреаційної порушеності травостою. На основі 
узагальнення власних матеріалів та з урахуванням літературних даних 
(Молчанов, Ларина, Крайнюк, 1994; Таран, Спиридонов, 1977; Рысина, Рысин, 
1987) виділено 4 групи індикаторних видів трав’янистих рослин, що 
діагностують ступінь рекреаційної порушеності травостою: 

1. Нестійкі види – рясно зустрічаються тільки при низьких рекреаційних 
навантаженнях; при КР = 0,09, практично зникають із травостою. В основному, 
це види лісового різнотрав’я з тендітними або соковитими надземними 
пагонами (Galium biebersteni Ehrend., Galium mollugo L., Linum corymbulosum 
Rchb., Melandrium album (Mill.) Garcke, Campanula taurica Juz. та ін.). 

2. Малостійкі види – добре витримують середні навантаження, при високих – 
різко знижують достаток і зустрічальність, а при дуже високих – зовсім 
випадають із травостою. На відміну від попередньої групи, характеризуються 
більш твердою структурою пагонів (Brachypodium rupestre (Host) Roem. et 
Schult., Alopecurus vaginatus (Willd.) Pall. ex Kunth, Dactylis glomerata L., 
Centaurea sterilis Steven, Anthemis subtinctoria Dobrocz та ін.). 
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3. Відносно стійкі види – витримують навіть дуже високі рекреаційні 
навантаження, але показники їхньої життєвості з підвищенням рекреаційного 
навантаження помітно знижуються. У дану групу включені корінні компоненти 
травостою, домінанти і рясні види, що зустрічаються в ценозах при різному 
ступені рекреаційних навантажень (Achnatherum bromoides (L.) P.Beauv., 
Elytrigia nodosa (Nevski) Nevski, Elytrigia scythica (Nevski) Nevski, Carex 
cuspidata Host, Carex halleriana Asso, Festuca rupicola Heuff, Teucrium 
chamaedrys L., Teucrium polium L., Thymus roegneri K.Koch., Fumana viscidula 
(Steven ex Palib.) Juz., Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Godr., Helianthemum 
canum (L.) Hornem., Artemisia lerchiana Weber ex Stechm та ін.). 

4. Високостійкі види – зустрічаються на ділянках різного ступеня 
порушеності та збільшують свій достаток з підвищенням рекреаційних 
навантажень (Erysimum cuspidatum (M.Bieb.) DC., Peganum harmala L., Kochia 
prostrata (L.) Schrad., Eryngium campestre L., Seseli dichotomum Pall. ex M.Bieb. 
та ін.), а також види, що з’являються переважно на порушених рекреаційних 
ділянках, в основному синантропні (Elytrigia repens (L.) Nevski, Cynodon 
dactylon (L.) Pers., Anisantha sterilis (L.) Nevski, Bromus squarrosus L. та ін.). 
 

СТАН ДЕРЕВОСТАНУ ЯЛІВЦЯ ВИСОКОГО ПРИ РІЗНИХ 
РЕКРЕАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 

 
Біометричні показники й санітарний стан. У ценозах західної частини зі 

збільшенням рекреаційних навантажень відзначено зниження величини 
середнього діаметра середньовікових генеративних дерев з 17,4±1,0 см – при 
низьких навантаженнях до 14,8±1,0 см – при дуже високих. У ценозах східної 
частини будь-яких закономірних змін біометричних параметрів дерев не 
виявлено. 

Загалом, у всіх ценозах з підвищенням рекреаційних навантажень 
погіршується стан крони, зростає відсоток сухостійних (з 5 до 40%) і 
багатостовбурних дерев, сформованих під впливом порубок (з 5 до 25%); 
змінюється просторова структура деревостану (при КР від 0,01 до 0,10), 
спостерігається рівномірне розміщення дерев ялівця високого, а при КР вище 
0,10 – куртинно-галявне, характерне для рекреаційно порушених угруповань). 

Вікова структура й природне поновлення ценопопуляцій. Під впливом 
рекреації змінюється співвідношення різних вікових груп ялівця високого. В 
угрупованнях західної частини ПБК всі розглянуті ценопопуляції 
характеризуються різко вираженими правобічними віковими спектрами (рис. 1: 
1). 

За низьких рекреаційних навантажень (стаціонар «Ай-Даніль») у віковому 
спектрі ценопопуляції переважними є ювенільна (13,8%) та іматурна (11,3%) 
групи. З підвищенням рекреаційних навантажень уже при КР = 0,09 і вище на 
стаціонарах «Ізумруд», «Марат» і «Аязьма» знижується роль ювенільних і 
іматурних особин та домінуючими є віргінільні рослини. Очевидно, раніше дані 
ценози підпадали під менший вплив рекреації, частка молодого підросту була 
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високої, а сам підріст – життєздатним, що дозволило йому успішно перейти у 
віргінільну фазу розвитку. 

Незважаючи на високу кількість генеративних дерев у ценозі при низьких 
рекреаційних навантаженнях, природне поновлення відбувається досить слабко 
й не перевищує 50 особин підросту на 0,25 га. Тому значення коефіцієнта 
поновлення (КП) тут досить низьке (0,46). З підвищенням рекреаційних 
навантажень воно ще більше знижується й становить 0,38 при КР = 0,09 і 0,39 
при КР = 0,10. Під впливом дуже високих рекреаційних навантажень 
(КР = 0,26) КП підвищується до 0,70. Зростання значення КП забезпечується, в 
основному, не внаслідок поповнення ценопопуляції молодими (ювенільними) 
особинами, а за рахунок високої частки рослин віргінільної групи. Незважаючи 
на більш високе значення КП у даному ценозі, загалом, поновлення не можна 
назвати успішним, тому що за існуючих рекреаційних навантажень значна 
частина підросту (25–30%) зазнає пригнічення та всихає. Оскільки основна 
маса підросту (до 80%) виростає поза пологом материнських дерев, це робить їх 
більш уразливими щодо впливу різних факторів, як природних (осипів, обвалів, 
каменепадів), так і антропогенних (головним чином, витоптування як наслідку 
рекреації). 
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Рис. 1. Спектри вікових груп ценопопуляцій ялівця високого на стаціонарах 

у західній (1) і східній (2) частинах ПБК 
 

Незалежно від ступеня рекреаційних навантажень, усі вивчені 
ценопопуляції ялівця високого в західній частині ПБК є нормальними 
повночленними середньовіковими з перевагою молодих і середньовікових 
генеративних особин, що є характеристикою стійкого стану угруповань. 

В угрупованнях східної частини ПБК на околицях заказника «Новий Світ» 
спостерігається повільне збільшення особин за віковими групами з 
максимумами в генеративній частині спектра (рис. 1: 2). За низьких 
рекреаційних навантажень (стаціонар «Новий Світ 1») відзначено високий 
відсоток ювенільних і іматурних особин (понад 30%). За дуже високих 
рекреаційних навантажень (стаціонар «Новий Світ 2») поповнення 
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ценопопуляції молодими особинами досить слабке, оскільки вони менш 
життєздатні та менш стійкі проти сильних навантажень, на відміну від 
віргінільних особин (ювенільні й іматурні особини в сумі становлять менше 
15%). 

Для ценопопуляцій на стаціонарах «Канака 2» і «Канака 1» встановлено 
іншу залежність: спостерігається двовершинна вираженість вікового спектру з 
домінуванням у структурі ювенільних особин (див. рис. 1: 2). Крім того, 
відзначено виражене спадання кількості особин підросту, що вважається 
оптимальним для нормального поновлення ялівця високого (Григоров, 
Грамотенко, 1984). При середніх навантаженнях (КР = 0,09) на фоні високої 
кількості ювенільних особин відзначена дуже низька кількість віргінільних 
(4,0%), а при сильних (КР = 0,10) – участь віргінільних рослин трохи вища 
(13,9%). Оскільки раніше територія урочища Канака інтенсивно 
використовувалася не тільки для рекреації, а й для випасання худоби, очевидно, 
сходи й молодий підріст інтенсивно ушкоджувалися, що, безсумнівно, 
відбилося на віковій структурі ялівця (зниженій частці віргінільних особин). 

Максимальні значення КП виявлені в угрупованнях заказника «Канака» 
(1,79 і 2,35). Високе значення КП (1,27) також відзначене при низьких 
навантаженнях на стаціонарі «Новий Світ 1». З підвищенням рекреаційного 
навантаження на найпорушенішому стаціонарі («Новий Світ 2») значення КП 
знижується до 0,70. 

Таким чином, для всіх вивчених ценопопуляцій, у цілому, зі збільшенням 
рекреаційних навантажень закономірним є збільшення участі віргінільних 
особин. Загалом, незначні рекреаційні навантаження спочатку трохи 
стимулюють поновлення ялівця високого, однак з подальшим посиленням 
рекреаційного навантаження поновлення істотно погіршується. 
 

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ВИСОКОЯЛІВЦЕВИХ ЛІСІВ 
І СТАДІЇ ЇХНЬОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДИГРЕСІЇ 

 
У результаті узагальнення вищевикладеного матеріалу вибудовано такі 

дигресійні ряди: у західній частині ПБК – «Ай-Даніль» (I стадія дигресії), 
«Ізумруд» (II стадія), «Марат» (III стадія), «Аязьма» (IV стадія); у східній 
частині – «Новий Світ 1» (I стадія), «Канака 2» (II стадія), «Канака 1» (III 
стадія), «Новий Світ 2» (IV стадія). 

Для високоялівцевих лісів Криму по всьому їхньому ареалу було проведено 
дослідження, що дозволили оцінити їхній сучасний стан і ступінь рекреаційної 
дигресії. Установлено, що на північному макросхилі Головної гряди Кримських 
гір (долини рік Узунджа й Чорна) переважають непорушені угруповання (I, 
дуже рідко II стадія дигресії). Причина їх слабкої порушеності – віддаленість 
від моря й великих населених пунктів, а також сильна розчленованість рельєфу 
місцевості. 

Дослідження, проведені на території західної й східної частин ПБК, 
показали, що тут практично не залишилося непорушених ділянок 
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високоялівцевих лісів, оскільки їхній ареал охоплює нижню приморську зону, 
що зазнає інтенсивну рекреацію. 
 

ВИСНОВКИ 
 

На підставі комплексного оцінювання сучасного стану високоялівцевих 
лісів Криму в умовах різного рекреаційного впливу виявлені зміни структури 
фітоценозів, що полягають у дигресії ряду параметрів їхньої еколого-
біологічної структури, складу й структури травостою, вікової структури й 
поновлення ценопопуляций ялівця високого. Проведений аналіз стуктурно-
функціональної, фітоценотичної і еколого-біологічної структур ценозів 
дозволив розробити рекомендації з оптимізації їхнього природокористування. 

1. Ступінь рекреаційної порушеності угруповань ялівця високого залежить 
від форм рекреаційних впливів. Виявлено, що в найменш порушеному стані 
(при КР від 0,01 до 0,09) високоялівцеві ліси є під впливом прогулянкової 
рекреації різних типів, а в найбільш порушеному (при КР від 0,10 до 0,26) – під 
впливом неорганізованої сезонної наметово-пікніковой рекреації. 

2. У складі високоялівцевих лісів, підданих впливу рекреації, відзначено 
зростання 251 виду рослин зі 168 родів і 49 родин. У систематичному спектрі 
флори переважають види родин Poaceae, Asteraceae і Brassicaceae. 

3. Установлено, що з посиленням навантажень змінюються систематична, 
ареалогічна, екологічна структури угруповань та біоморфологічна структура за 
глибиною залягання кореневої системи й типу вегетації. Інші параметри 
біоморфологічної структури угруповань (за основною біоморфою, структурою 
надземних пагонів і кореневої системи) істотно не змінюються під впливом 
різного ступеня рекреаційних навантажень. 

4. Під впливом рекреаційних навантажень змінюється співвідношення 
площ ділянок різного ступеня порушеності травостою. При КР від 0,01 до 0,09 
переважають ділянки мало- і середньопорушеного типу, що займають у сумі 
45,1–86,7%. При КР від 0,10 до 0,26 переважають ділянки сильно- і дуже 
сильнопорушеного типу, частка яких у сумі становить 59,7–72,6%. При КР = 
0,24 і 0,26 корінний травостій зберігається лише у вигляді окремих украй 
розріджених фрагментів. 

5. Виявлено, що ступінь стійкості основних домінантів корінного 
травостою високоялівцевих лісів різний. Найстійкішими видами є Elytrigia 
nodosa і Festuca rupicola. Нижчою стійкістю проти рекреаційних навантажень 
володіють Achnatherum bromoides, Brachypodium rupestre, Poa sterilis і 
Botriochloa ischaemum. Під впливом рекреації не відбувається повної зміни 
домінантів, однак спостерігається зниження їхньої видової насиченості, 
достатку, зустрічальності й життєвості особин. 

6. Ценопопуляції ялівця високого, не залежно від ступеня рекреаційних 
навантажень, у західній частині ПБК є нормальними повночленними 
середньовіковими з перевагою молодих і середньовікових генеративних 
особин, а в східній частині – нормальними неповночленними (без сенільних), з 
перевагою молодих генеративних і прегенеративних особин. 
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7. Виявлено, що під впливом рекреаційних навантажень змінюється 
характер поновлення ценопопуляцій ялівця високого. У західній частині ПБК із 
посиленням рекреаційного навантаження коефіцієнт поновлення (КП) спочатку 
зменшується з 0,47 (при КР = 0,05) до 0,37 (КР = 0,09) і 0,39 (КР = 0,10), а потім 
збільшується до 0,71 (КР = 0,24). У східній частині ПБК КП спочатку 
підвищується з 1,27 (при КР = 0,01) до 1,80 (КР = 0,09), а потім знижується до 
1,16 (КР = 0,10) і 0,71 (КР = 0,26). 

8. Серед біометричних параметрів ялівця високого чутливою до посилення 
рекреаційних навантажень ознакою є зміна діаметра стовбурів середньовікових 
генеративних особин. У західній частині ПБК він зменшується з 17,4±1,0 см 
при КР = 0,05 до 14,8±1,0 см при КР = 0,24. У східній частині ПБК зв’язку між 
цими параметрами не виявлено. 

9. Виділено 4 стадії рекреаційної дигресії різних ділянок високоялівцевих 
лісів ПБК. Найбільш сильно порушені ділянки високоялівцевих лісів (III і IV 
стадії дигресії) зосереджені в безпосередній близькості від берегової лінії та на 
відносно рівних терасах. Найбільші їхні масиви скупчені на околицях селища 
Новий Світ та між Форосом і Балаклавою. Високоялівцеві ліси в цих районах 
найбільшою мірою мають потребу в посиленні охоронних заходів. 
 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

Для попередження деградації високоялівцевих лісів Криму необхідно 
здійснити такі заходи: 

1. Обмежити використання для рекреації ділянок, що перебувають на I і II 
стадіях дигресії, зазнають низького та середнього ступеня рекреаційного 
впливу. Тимчасово вилучити з рекреаційного процесу ділянки III і IV стадій 
дигресії з метою запобігання їхній повній деградації. Зокрема: а) закрити 
доступ відвідувачів на ділянку високоялівцевого лісу, площею 1,5–2,5 га на 
захід від межі заказника загальнодержавного значення «Мис Айя»; б) закрити 
доступ відвідувачів на ділянку високоялівцевого лісу, площею 2,5–3,5 га, 
розташовану між Судаком і Новим Світом; в) закрити доступ відвідувачів до 
ділянок високоялівцевих лісів, розташованих на приморських терасах, та 
обмежити наметово-пікнікову рекреацію на положистих ділянках ботанічного 
заказника «Канака». 

2. Зарегулювати мережу стеж маршрутів усіх рекреаційних ділянок 
високоялівцевих лісів шляхом створення огорож уздовж основних маршрутів і 
виведення з використання другорядних маршрутів. Упорядкувати маршрути 
необхідним інвентарем (аншлагами, лавами для відпочинку, сміттєвими 
контейнерами). 

3. Здійснювати подальший моніторинг стану рослинності високоялівцевих 
лісів Криму в місцях їхнього рекреаційного використання. 

4. Розвивати активну екологічну пропаганду заходів, спрямованих на 
збереження високоялівцевих лісів Криму, через засоби масової інформації, 
навчальний процес у школі й вищих навчальних закладах, а також створення 
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інформаційних терміналів з еколого-просвітньою інформацією безпосередньо 
на рекреаційних маршрутах у високоялівцевих лісах. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Фатерига В.В. Високоялівцеві ліси Криму в умовах рекреації. – 
Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 
спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. Нікітський ботанічний сад – Національний 
науковий центр НААНУ. – Ялта, 2011. 

Дисертація присвячена вивченню сучасного стану фітоценозів 
високоялівцевих лісів Криму, що перебувають під впливом рекреації. 
Проаналізовано еколого-біологічну структуру флори рекреаційно порушених 
високоялівцевих лісів. Вивчено вплив рекреації на склад і структуру їхнього 
трав’яного покриву. Виявлено, що під впливом сильних навантажень 
відбувається деградація корінного травостою. Наведено результати вивчення 
рекреаційного впливу на вікову структуру та поновлення ялівцю високого. 

На підставі отриманих матеріалів були виділені 4 стадії рекреаційної 
дигресії вивчених угруповань. Запропоновано практичні рекомендації для 
попередження деградації рослинності високоялівцевих лісів. 

Ключові слова: рекреаційні навантаження, високоялівцеві ліси, флора, 
травостій, природне поновлення, Крим. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Фатерыга В.В. Высокоможжевеловые леса Крыма в условиях 
рекреации. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.00.05 – ботаника. Никитский ботанический сад – 
Национальный научный центр НААНУ. – Ялта, 2011. 

Диссертация посвящена изучению современного состояния 
высокоможжевеловых лесов Крыма, находящихся под воздействием рекреации. 

Дана структурно-функциональная характеристика рекреационных 
территорий в зависимости от режима их использования и определена степень 
рекреационной нарушенности сообществ. 

Изучен флористический состав и составлены списки видов. В 
высокоможжевеловых сообществах западной части ЮБК выявлен 161 вид 
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высших сосудистых растений, относящихся к 119 родам и 41 семейству, в 
сообществах восточной части – 160 видов из 119 родов и 37 семейств. 
Проанализирована эколого-биологическая структура флоры рекреационно 
нарушенных высокоможжевеловых лесов. Установлено, что чувствительными к 
рекреационным нагрузкам являются систематическая, ареалогическая, 
экологическая структуры (по водному и световому режиму) и ряд параметров 
биоморфологической структуры (по глубине залегания корневой системы и 
типам вегетации). 

Изучено воздействие рекреации на состав и структуру травяного покрова 
высокоможжевеловых лесов. Установлено, что с повышением рекреационного 
пресса происходит снижение общего проективного покрытия травяного 
покрова с 70–80% в малонарушенных сообществах до 10–20% в 
сильнонарушенных. Выявлено, что умеренные рекреационные нагрузки не 
приводят к существенным изменениям структуры травостоя, в составе которого 
сохраняются коренные виды. Под воздействием высоких нагрузок происходит 
деградация коренного травостоя. На сильнонарушенных участках от коренного 
типа травостоя сохраняются лишь отдельные экземпляры и внедряются 
синантропные виды. 

Выделены 4 группы индикаторных видов травянистых растений, 
диагностирующих степень рекреационной нарушенности травостоя: 
неустойчивые, малоустойчивые, относительно устойчивые и высокоустойчивые 
виды. 

Проведен анализ возрастной структуры и возобновления ценопопуляций 
можжевельника высокого. Выявлено, что в западной части ЮБК все изученные 
ценопопуляции являются нормальными полночленными средневозрастными с 
преобладанием молодых и средневозрастных генеративных особей, а в 
восточной части – нормальными неполночленными с преобладанием молодых 
генеративных и прегенеративных особей. 

Установлено, что с увеличением рекреационных нагрузок для всех 
изученных ценопопуляций закономерным является увеличение доли 
виргинильных особей по отношению к ювенильным и имматурным. В целом, 
незначительные рекреационные нагрузки несколько стимулируют 
возобновление вида, однако под воздействием сильных нагрузок возобновление 
существенно ухудшается. 

Выявлено, что с увеличением рекреационных нагрузок происходит 
ухудшение санитарного состояния древостоя можжевельника высокого за счет 
увеличения количества сухоствольных и многоствольных деревьев, 
сформированных под воздействием порубок; изменяется пространственная 
структура древостоя. 

На основании полученных материалов были определены стадии 
рекреационной дигрессии сообществ: в западной части ЮБК – «Ай-Даниль» (I 
стадия дигрессии), «Изумруд» (II стадия), «Марат» (III стадия), «Аязьма» (IV 
стадия); в восточной части – «Новый Свет 1» (I стадия), «Канака 2» (II стадия), 
«Канака 1» (III стадия), «Новый Свет 2» (IV стадия). 
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Дана оценка современного состояния высокоможжевеловых лесов Крыма. 
Установлено, что в наименее нарушенном состоянии можжевеловые леса 
сохранились на северном макросклоне Главной гряды Крымских гор (долина 
реки Узунджа и Черная); а на территории ЮБК практически не осталось 
ненарушенных сообществ. 

Предложены практические рекомендации для предупреждения деградации 
растительности и оптимизации природопользования. 

Ключевые слова: рекреационные нагрузки, высокоможжевеловые леса, 
флора, травостой, естественное возобновление, Крым. 
 

SUMMARY 
 

Fateryga V.V. The high juniper forests of the Crimea in the conditions of 
recreation. – Manuscript. 

Thesis to acquire a scientific degree of candidate of biological science in the 
specialization 03.00.05 – botany. Nikita Botanical Garden – National Science Centre 
of NAASU. – Yalta, 2011. 

The dissertation is devoted to the study of modern condition of the high juniper 
forests phytocoenosises of the Crimea which are under condition of recreational 
influence. Ecological-biological structure of the recreational affected high juniper 
forests flora was considered. The recreational influence on composition and structure 
of grass cover has been examined. It was considered that if recreational press is high 
the natural vegetation degrades. It was defined the results of investigations of the 
influence of recreation load on the age structure and on the natural renewal of high 
juniper. 

On the basis of the data have been obtained it were estimated the recreational 
degrade stages of the coenosises under study. The recommendations for prevention 
the degradation of the high juniper forests vegetation were proposed. 

Key words: recreational loads, high juniper forests, flora, grass cover, natural 
renewal, Crimea. 
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