
-l

ЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛIННЯ
по мЕлIорАцIi I водному господАрству
ДFРЖАВНИЙ ВИЩИЙ Н ДВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ужгородськиЙ нАцtонАльниЙ унtвЕрситЕт"
МlЖВIДОМЧА НАУКОВО-ДОСЛIДНА ЬБОРАТОРIЯ

ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ

Е

{.д
lýl,

пffi:Спiльний украТнсько-угорський
проеk-т "Розвиток Берегiвськоi

транскордонноТ польдерноi системи
в басейнi р. Тиса"

ПРИРОДШЦIННОСТI

YKPAIHCЬKOI ЧАСТИНИ РЕПОНУ БЕРЕГ:

СУЧАСНИИ СТАН I ВIДТВОРЕННЯ

Ужгород - 201 0



Мtt,t,срiпл lt i/l1,oтy вдrt и:

к()мljlU(лр B.I.,
миlлJIь А.в.,

кlш ря.,
млтЕпЕшко о.ю.,

сА1-1Iсло я.п.

i!l

l!i

lii
;lI
l,
l
l
l
l

I
l

|,

ll
lI

l
ll
],

]

I

Мiжвiдомча яауково-дослiдна лабораторtя

о{орони природяих екосистем УжНУ. 20l0
Закарпатське обласне виробниче упрамiння
по vелiорацii i водrrому mсподарсlву. 20l0
lнформацiйно-вйдавниче агеtrгgf во "IВД", 20l 0

о

о

оISBN 978-6 l 1_501-0l0-з



вступ

Забезпечення довгострокового економiчного прогресу можливе
за умови сталого вtjкористання природних pecypciB, У зв'язку з цим
проблема оптимiзацii природокористування та вiдтвореttt,lя лри рOлного
(або максипtально наближеного до природного) стану лриродно-
територiальних комплексiв набувае лелал i бiльшоТ актуальностi, у тому
числi й через неухильне збiльшення розмiрiв антропогенного впливу
на природlлi екосистеми та, як наслiдок, iнтенсивне збiлнення рiзнома-
HiTHocTi бiоти.

l {iльова територiя проекту "Розви,гок Берегiвськоi транскордонноi
польдернот сис],еми в басейнi р. Тиса" розташована в басейнi рiчки
Тиса на украIнськiй ra угорськiй частинах регiону Берег. Територiя с
HltloвltHlIoю. лорiвняно l }с tо,Jселена i освос на пiд сiльськоюсподарськi
кул ьтури, Серед природн их бiотопiв переважають заболоченi териr opii,
старицi, а також дубовi лiси.

За xapaKтepoM рельсфу чiльова територiя проеfiу (ЦТП) - плоска
рiвнинна MicueBicrb. llовсрхня якоi дешо полила в пiвленно-заriлном1
}lапрям ку. Вона с н изькою терасою рiч ки Тиса та iT допливiв i пiдноситься
над сучасн}lм piBHeM води в рiчках у середньому на 5-6 м. Абсолютнi
висоти коливаIо-гься вiд l15-120 м н.р.м, (у пригiрськiй смузi Вигорлат-
I-ут1,1нського вулканi.tного хребта) до l00 м на березi рiчки Тиса в

районi м. Чоп. IJiльова територiя tlpoeKry розташована в зонi заплавно-
нижньотерасового ландшафтного ярусу, що представлений рiчковими
долинами, якi утворttлися рiчковими заплавами та терасами l, 2 та 3-го
порядку.

У рамках виконуваного проекту дослiджено флору i фауну регiону,
здiйснено ii созологiчний аналiз, виявJlено i дослiджено созологiчно
значимi лрироднi комплекси, запролоновано заходи щодо ii ревi,rалiзацii,
а TaKortt розроблено рекомендацii щодо здiйснення гiдротехнiчних
заходiв tlа територii БерегiвськоТ польдерноi системи, якi сприятимуть
оптиvi lltuiT }астосуваllня с) часних iнженерно-t iдрологiчних мgтодiв
заr.ис гу lepIrTopiii вiд волtrоi стихii.

4

l

1. РОСЛИННИЙ I ТВАРИННИЙ CBIT

В iсторичному минулому рiвнина Закарпатськоi низовини була
вкрита лiсами переваrкно заплавtlиl\{и дiбровами, вiльшttяками та
болотами. Внаслiдок сильного i рiзнопланового антропогеllного
осво€ння цiльовоi територii проекry рослинний cBiT зазнав i далi
,}азнае сугI€аих змiн. На сьогоднi лiсовi площi становлять тiльки l0-
l20lo, проте i воt.tи часто е лiсовими культурами ,зi змiнениьt складом.
liiльша частина територii , сiльськогосподарськi угiддя. Природнi,
lt ,гим бiльше псрвинtli слабопорушенi дiлянки збереглися тiLtьки у
t,ttlлядi нсвеликиr осrрiвuiв. перева)(но ) заплавах piK.

За результатами проведених до цього часу дос.лiджень та
lIt,передНiми оцiнка\tи BcT ановлено зрос1 ання на цiльовiй r е;rи r opiT
rrpoeKry 6)8 видiв судинних рослин. Загаtом у флорi ЩТП виявлено
l(l видiв рослин (табл. 1), занесених до ЧервоноТ книги Украiни
1 l 996), а також 53 види (табл. 2), вкrrючен i до Перел iкy видiв судинних
|)осJIин, що пiдлягають особливiй oxopoнi на територii Закарпатсь-
Krli областi, затвердженого Закарпатською обласною радоtо 4 r рулня
J()08 р. на ocHoBi наукових рекомендацiй, розроблених групоlо науков-
rtirr. до с клал1 якоТ вrодяr ь i авrори lticT кllиlи.

Табl чця 1
Перепiк вплiв сулинних роtлин (Dлорtl цiльовоi територiТ проекту,

занесенпх до ЧервоtlоТ книгл Укра]ни (2009)

Allium чrsiпчп1 L. subsp. uсrаiлiсаl, Kleopov et Охпсг
l |иб1,1rя велп,rсжа yKpa'ilrcbKa

,'tпacampIis поriо \L_) R.M. lfateman. 
^,М. 

P[idgcon ot M,W, Chase
lпгсlli.- пlа1 lo |--)
AHaKaMlI гис салсIlовий

Buple чrчп le пuiss lDl ч 17:, L -

JIacKaBeub найтоllIItий
('orex bohe tпiса Schreb.
()cotca богсllсыса



Проdовсtсепня пабл- 1

5.
Соrел slrigord Huds,
осока ще,t,иниста

6.
С epllal ап1 l1e la /олgфliа (L.) FritSch
Булатка довголиста

7
Col сhiсчlп ачIuп1 паlе L.
пiзноuвiт осirtttiй

8,
Daclylorhi2a лajdlis (Reichenb.) РГ. }lunt et SummerlrayeS
Пальчатокорitlн и к травtlсвий

9
Eleocharis саrпiоliсd W.D.J. Косh
Си],няг карнiолiйський

10.
Epipactis albeпsis Nочаkочб et Ryd]o
Коручка бiлувата

]1
Friti l Iar ia пе lеаgr is 1

рябч ик шаховий

12,
G al апlhtl| пi|,с1l i s L.
[liдснiясниlс бiлосIliжний

]3,
J rc J sllbлоlи/оýtý Schrank
Си,l,ник тупопелlостковий

l4.
Lецсапthепzе l l а serorifl 4 (L.) Tzvel.
лечкаlt-геttсла пiзня

15,
Leucojum aesliya l L.
Бiлоцвiт лiтнiй

l6.
Lelcojum уеrпчm L. snbsp, carpalicum (Sрriпg.) О. Schwarz
Бiлоцвiт вссliяний карпатський

17,
Marsilea quаdrфliа L.
Марсилiя чотирилиста

l8. Nео/rrа лl./rý-ауls (L.) Rich.
гlIiздiвка звичайна

l9-
Nyпlphoides pellato (S.C. Gmс].) О, Kuntze
Плавун щитолистий

20.
О r п i t hоg аluп1 Ь очс he а пtt п,t (Kunth) Aschers,
Рястка Буше

2\
]>lulапthеrа bifolia \L.| Rich. subsp. laxiЛora |Drcjer) Lojl,nant
Jlюбка рiдкоквiткова

22.
Р l ataпthera сrlоrапlfid (Счst.) RеiсhепЬ.
лlобка зеленоквiткова

{

l
П р od а вэtс е н н я tп аблt. l

Таблuця 2
Види судинних рос,rин цiльовоi територiТ проекту,

BHoceHi до Перелiку видiв судинних росJtин, що пiдлягають особпивiй oxopoHi
на територii Закарпатськоi областi вiд 4 грУдfiя 2008 р.
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2з, Salvinia паtапs (L.') All,
сальвiнiя плаваюча

Succisella iпJlеха (KIuk) G, Beck
Малий комонник зiгнутий
Tfapa паtапs L.
Водяний горiх ллаваючий

Ullicularia australiS R. Br. rU, лegl"cla Lehm.)
Пухпрник пiвдонний

24.

25.

26.

Alliuп апgаlоsutп L.
I{ибуля гранчаста

Аrепаfiа leptoclados (Reichonb.) cuss, subýp.
L,. subsp. leptoclados (Reichenb.) Guss,)
Пiщаtка тоttкостсблова

Asparagls о|fiсiпаlis L.
Холодок лiкарський
Ballachiuп aqцatile (L.) Dumort.
водяпий жовтець водний

Ballachi п circiпаl /'' (Sibth.) Spas
Водяний жовтець завитий. мочалkа округла
Весkпаппiа erucifolrnrs (L.) Host
Бскманiя звичайна

Rltschia lateriflora (DC.) Ovcz.
Бушiя бокоцвiта

Саrdапiпе раrчФоrа L.
Жеруха дрiбноцвiта
Carex пеlапоslасhуа Bieb. ех Willd.
(Jсока чорноколоса
(-alabrosa aquatica |L, ) Beauv.
l(аl,аброза водяна
('erasliuп sylvaticulп Waldst. et Kit.
l\)l,овик лiсовий

le р t ос l ad os (Д. se rру l t i|o l ia

l,t

,l,

,1.

|(l



Проdоаоюення пабл. 2

l2. Се ral ор hyl lu й s ч Ь lпе l s urп L.
Куruир пiдводний

lз- cieuta yilosa L.
l {икута отруйна

I4.
Спidiчm duЬiчпl (Sсhkuhг) Тhеll
Стожильник суlllпiвний

l5. CrypsiS аlоресurоiJеJ (Piller et Mitteгp,) Schrad.
Скриr,rrиця китнtlковидна

16.
Суреrчs micheliaп s (L.) Delile (Dichostylis пiclteliaлd (L,) Nees)
смикавель М iкелi

|,l -
Еlаliпе аlsiпаstrum L.
Руслиця мокричпа

l8. Elatine triапdга Schkuhr (6/arlr?e dлlЬrgrа Wight)
Руслиця триl,ичиlIкова

l9 Ettphorbia lucida Waldst. et Kit.
Молочай гJlяl,суватий

20.
ЕцрhогЬiа Pa!ustris L.
молочай болотяний

2l Gagea spathacea (Ilayne) Salisb,
Зiроч ки чохлуватi

?2,
Gаlium rubioides L.
11iдмаренник мареновидний

2з.
Hottoпia palцstriS L.
Плавvшник болоl,нйй

24.
Jапслs acuti17orпs Еhrh. ех Ноlfm.
Си,гн ик госl,ропелюс,гковий

25
Jrrлcas ar,allls Кгосk.
ситник тсr, ноцвiтий

26,
Lа!hуrчS pallls!riS L,
чина болотttа

21.
Lепlпа gibba L.
Ряска горбтга

28.
Lirпоsеlla oqu4lica L-
Мулянка воляllа

29
Lindernia рrосчmЬеиJ (Кrосk,) ВогЬаs
лiндсрпiя простерта

Проlовэrенпя mабl. 2

:}0,
Lolus teпais Waldst, et Kit, сх Willd,
Лядвенець тонкий

зl Lycopus exaltatus L.
вовконiг високий

з2,
Nупрhаеа alba L,
латаття бiле

зз.
N"у пlр hae а са пd i da l,P.es|.
латаття снiжно-бiле

з4.
ое папtlrc baпatica Heluff .
омег банатський

з5,
Оепапtlе silaifolia Bieb. subsp, l?!rл8arica (Simon) BeItovii
Омег моркiвнолистий угорський

]6.
Речсеdапч 1 palllstl"e (L.) Моепсh
смовдь болотна

3,7 _

Р о l а lпоgе t оп acut i|o l i чs L|nk
Рдес,lик гостропйстий

з8,
Роlаmоgеrоп gram i пеuS L,
Рдесник злаколистий

]9.
Роlапlоgеtоп llic]loides Сhаrл. et schlecht.
Рдесник волосоподiбний

40.
Rапчпсчlus polyphyllrs WaIdst. et Kit. ех Willd.
жовтсць багатолистий

4l SchoeпrlpIectus sttpiлиJ (L, ) Palla (sclrpиý sryiи.ls L.)
Куга лежача

42.
Scir7ztrs rаzllсслs Schkuhr
Ком иш укорiнливий

43.
Sепесiо paludosus L. subsp. /dлdIrý I-Iolub
Жовтозiлля багнове шерстисте

44-
St е ll ar ia palus lr i s Relz.
Зiрочник болотний

45.
Syпlphytuп tanoiceпSe Steven (s. o/j'icirdle L. subsp, иligiпоJиr?
(А. Ксrпеr) Nyman; S, чligiпоsuпl А. Кеrпеr)
Живокiст донський

46,
Теuсriчп scoldiuп L, subsp. раlll.slr€ (Lam.) Саms
самосил часllиковий болотний

4,7.
Т hе lyp t е r i s р alus t r i S Scholt
Телiптерис болотний



Проdааlсенля пабл. 2

48.
Utricularia miпоr L.
[lухиllник малий

49.
t,| lf ical ar ia vul gar is L,
llухирник звичайний

50.
l'iola elatior Fries (I/. сапiпа L. subsp, е/4liоr (F-rieS) Rouy et Fouc,)
Фiалка висока

51
|/iola puпlilIa Сllлiх
Фiалка низька

52,
rlri., sy/ve.ýl/iý С.С, Gmеl.
Вйнограл лiсовий

5з.
|l/olfia arrhiza {L,| Horkcl ех Wimmer
Вольф iя безкоренсва

Тваринний свi,l,лослiдкуваноТ територiТ е типовим дlя пlвночl
ПaHHoltcbKo[ рiвнини. Майя(е вся територiя с tlизовинною, досить густо
заселена i освосна пiд сiльськогосподарськi культури. Серед природних
бiотопiв переважають заболоченiтериторii'. старичi, а також дубо8i лiси.
Хоча вони займаlо:гь порiвняно незt,lачнi площi, однак фауна хребетних
на них с досиrь бага]ою i рiзноvан;тною.

Звичайними видами риб у старицях i мелiоративних канала-{ € щука
(Exos htcius), плiтка (Rиljlи.ý rutilus), лин (Тiпса tiпса), лящ (АЬrапis
rlrraпc), карас ь зол отий (С arass ius caras.s iиs), соми к кот ячий (Ic htaluru s
пcbulol;tts), ol<yllb (Perca lluvlclills). Щещо рiдше траплясться бiлоочка
(4llrultis scrycr), а дуrке рiдко також умбра (Uпйrа crameri), занесена

до tIopBoHoT книги Украiни.
[Ia заболочених територiях знаходять сприятливi умови для

розмноження численнi земноводнi. Тут зуст,рiчаються: тритон
звичайний (Triturus vulgaris), тритон гребiнчастлй (Trilurus
cr ista l|ls), ку мка (В оп Ьfu а boпlbitta), часничниця (Р elobates fuscus),
ропуха (Д4lо бzф), квакша (Hyla arborea), )i(аба ставкова (Лdr?.r

lessotlae). Зрiдка в стоячих i слабо проточних водоймах трапляеться
черепаха болотн а (йпуs orbiculari.s). На берегах водойм не рiдк ic н i

вужi: звичайний (Natrix паtriх') i водний (Nqtrix tesselala), У забо-
лоченому дубовому лiсi територiТ лослiджень вiдмiчена гадюка
звича на (Vipera Ьеrиs), яка в умовах Закарпатгя приуроченамайже
ви клlоч но до гiрських район iB.

l0

,Щосить багатою е орнiтофауна територiТ. Тут гнiздуються i

вiдпочиваtоть пiд час сезонних перельотiв багато видiв ворцiв, качок,
куликiв, мартинiв, юробиних птахiв. У дубових лiсах трапляються
колонiТ чаплi cipo'i (Ardea cilrcrea). Серед хилtих птахiв зустрiчаються
боривiтер (.Сеrсhпеis tiппuпсulus), канюк (.Bzrleo buteo), лунi (Circus
s72.), На вiдкритих мiсцевостях i в заросr,ях чагарникiв lttивуть фазан
(Phasaпius colchicus'1, курiпка cipa (Perdix perdLx), деркач (Crer crex),
жайворонок польовий (AIauda aryellsш) тощо.

Серел звичайних видiв ссавцiв можна вiдмiтити таких, як:
KpiT (Talpa europaea), за€ць-русак (Lepus europaeж), миша польова
(Дроdепlus agrarius), лисиця (Vulpe.s чифеs), кабан (Sus sсrорhа),козуля
(С apre о lu s с а pre о l u s).

Фауна безхребетнихтериторiiдослiд2Itень багата i рiзноманiтна. Тут
трапляеться чимало видiв молюскiв, павукоподiбних, комах, багато з
яких охороняються законом або потребукlть охорони на мiсцевому piBHi,

Загалом натериюрiТ вiдмiчено 2l вид тварин, занесених до Червоноi
книги Украiни (табjr, З). Серед них особл ивоi охорони потребуе ховрах
свропейський (Citellus citelltts), який в yKpailri траплясться лише на
lliвденному заходi Закарпаття (в тому числi i на цiльовiй TeplrTopii
llpoeKTy) та у Чернiвецькiй областi .Умбра(Uпйrа cralttcrl) на сьогоднi
вiдомалишс з кiльtюх пунктiв рiвнинною Закарпаття. KpiM тою, близько
l0 видiв, якi трапляtоться lla територiТ, пропонуються дT я внесепня до
Llервоного списку Закарпаття та ЧервоноТ книги Украiнських Карпат.

Серед комах вiдоvi види. якi на сьогоднi не трапляються в рсгiонi
УкраТнських Карпат поза меrками територii дослiдlttень. I_{e плавунцi
l,iдроваryс кl,спiдаryс (луdlrэvаlus cuspidatus), гiдропорус скалезiанус
( НуJrороrul scиlc.lпlllas), лаккорн видовжений (Lассоrпis оЬlопgus),

Воднi комахи представленi здебiльшого напiвтвердокрилими
(11епriрtега) i тверлокрилими (Соlеорtега). Щно рiчок i KaHa,liB глинисте,
мiсцями з шаром ttамулу. Водна i водно-болотна рослиннiсть розвинена
у затишних дiлянках водойм. Фауна водtлих lKyKiB рiчок с досить
багатою. У затiнених мiсцях рiчок виявленiтiльки _Laccrэphilus hуаliпus,
(;raplodyterj piclus, Plataпbus пшсulаtus.При виходi на освiтлснi мiсця
у водоймах з'являеться водна i прибереrкна росл инн icTb. Фауна водних
;ltyKiB цих водойм досить багата, тут знайденi як реофiльнi види
(l,accophilus hyaliпusi РlаtапtЬus maculatus, Ilybiu,s .fuligittosus), так i
рсоксени (Pellodytes caesus, Haliplustluyialilis, Н. hеуdепi, Н. fallicollis,
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Laccophilus пtitlutus, Ilуdrоglурhu,ч рusi!lu.ч, ('ot,!uпtbult itпpreýSopuпctalus,
Grapl()dytes pictus, IlybiuS оЬsсuru,ч, l,iпtttchius P.lPpt)SuS, Laccobius
gracilis).Y затишлlих зарослих дiлянl(ах Ilих ;ri,lolt зрiдка трапляються
також Hydroporus П.istis, Н, paluslris, Rlпшlus 1lult,arosus, Rh, bistriatus,
Colyпtbetes fuscus, Helophorus croa!icus, Lacco Ь i us,чlriсlluIж, Епосhrus
quadripuпclalus (Мателеr_rrко, 2008).

Мелiоративнi кан;lли е невiд'смною складовоlо сучасноi r.ериторii
tiизовиtll-lих районiв регiону дослiдtсень. ii спорудlсення розпочаlось
це наприкirlцi XlX стол iття з метою осушення заболочених територiЙ i
зареryл юван ня стiчних вод. Особл иво розвиненою € Meplca мелiоративних
канал iB назакарлатськiй низовинi, де tlлохlа осушуваних земель становить
близью ]40тис. га (!сев, l968). Фауна волнихтвердокрилих мелiоративних
каналiв багата: нами вияы]ено l20 видiв, серед яких 2 види не знайденi в
iнших типах водойм (Матслешr<о, 1999). Оскiльки Bci мел iоративнi канали
е шryчними волоймами, то лtоден iз видiв не MorkHa нiввати характерним
для цих водойм, а багатство фауtли поясlпоеться сприятливими умоtsами
дlя iснувавня волtlих жукiв, перевDl(ttа бiльшiсть лких llереселя€ться
сюди з tIавколишнiх водойм. IlboMy сприяс також те! що канали в багатьох
мiсrцх з'еднуються мiж собою iз iншими водоймами (рiчками. сгариrцми,
бОЛmами), звiдкlr волtti )ryки здатнi переходити в канiulи. Знахiдки в
мелiоративних каналаli видiв, що не виявленi в iнших водоймах, свiдчать
лро те, що цi види знайrrr,rи 1,т сприят.tlивi умови iснуванlrя пiсля змiни
корiнних бiотопiв цих видiв. Таким чином, фауна водних твердокрилих
окремtих мелiоративних каналiв е суIý/лнiстю гетерогенних форм, зв'язки
Milt яlсими не завжди вдасться прослiдкува.l.и. Залежно вiд розмiрiв i
призначення канали моя(на роздiлити на декiлька груп.

Мелi орапluвн i канапu п ePluILx п оряdкlа xapaKTeptli здебiльшого для
Закарлатськоi низовини. Ще випрямлен i i обнесенi дамбами русла рiчок
inoToKiB пiсля ix виходу на низовину. Ранiше цi водойми протiкали
по заболочених мiсцевостях ("Чорrrий мочар", "Ротов мочар'' та iH,),
якi на сьогоднi е цiлком осушеними за рахунок спорудження мережi
мелiоративних каналiв та водосховищ. Ширина каналiв вiд 2 до
l0 м, глибиttа до 3-4 м, течiя с:lабка. Шryчнi береги канiLпiв - KpyTi
й обривистi, природнi бiльш пологi, Береги вкритi трав'янистою
poc.tlltllticrlo. зрiдкr трапляlоlься кlщi терну. шипшиllи. оllсини та iH.
f{Ho водойм глинисте, мiсцями пiщано-намулисте. Живлять канали
атмосфернi i грунтовi води, а також води, що сltидаlоrься з водосховищ.
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Водно-болотна рослиннiсть рiзноманiтна i добре розвинена, особливо

у другiй половинi лiта. Фауна водних твердокрилих цих водойм с

багатою, тут виявлено l0З види: Pellodytes caesus, Halipllts rujcollis,
Н. heydeпi, Н. fulvicollis, Н. furcatus, Н. Jluviatilis, Н. iпtпlaculattls,

Н, flavicollis, Н. fuIvus, Н, lаmiпаtus (Haliplidae), Noteпts crassicorпis,
N. c/avlcorиls Q.{oleridae), Laccophilus пiпulus, L. yariegatus, Hyphydrus

ol,alus, Hydroglyphus pusiIlus, Bidessus uпistriatus, СоеlапtЬus
i пryrеssорuпсtаtus, Нууоlus iпaeclualis, Н. vеrsiсоlоц Hydroporus pl апus,

Н. aпgustalus, Н. palustris, Н. slriola, Н. fusсiреппis, Porhydrus litrcaltts,

Р. obliquesigttatus, Graptodytes biliпeatus, G. pictus, G, gratlularis,
Copelatus ruficollis, ДgаЬus bipuslulallls, А. пеglесlus, Д. сhаlсопоtus,

Д. uпdulаlus, Д, labiatus, Ilybius feпestratus, I. fuligiпosus, I. aler
L obscurus, Rhапlus pulverostts, Rh. поIаllls, Rh. bistrialus, Rh. latilaпs,

СоlуплЬеlеs fusc us, Hydatictts lrallsversaIis, Н. sеmiпigе r, Graphoderes
auslriacus, G. сiпеrецs, Дсilius sulcatus, Д. caпaliculalus, Dytiscus
margiпalis, D, diпlidialus, Cybister laleralimargiпalls (Dytiscidae),
Gyriпus substriatиs (Gyrinidae), 11уdrаепа palustris, Ochthebius pusillus,
О. пtiпiпtus, О, flavipes, О. rugulosus, О. liчidiреппis, О. пrcridiопсrlis,

О. паrепliпus, LiпшеЬius aluta, L. аlопtus, L. pa1:lpostts, L. slagпalis,
l,- lruпcatulus (lJydraenidae), Spercheus eшargiпatus, Helophorus
.lqua!icus, Н. brevipalpis, Н. tttопtепеgriпus, Н. redteпbacheri, Н. c1,oalictt,y,

!I. graпularis, Н, griseus, Hyclrochus eloпgalu,s, Н, allqt{jtatus, Н. cariпatus,

}I. breyis, Hydrobius filscipes, Liпlпохепus t,tiger, Апасаепа liпlbala,
Laccobius пtiпutus, L. striatulus, L. bipuпctatus, Епосhrus пrclапосерhаlu.s,

Е, ;froпtalis, Е. bicolon Е, coarctatus, Е. affiпis, Helochares obscurus,

Н. l iy idus, Су пtЬiосlуtа п пrgiп el l а, С h ае tar I hr i а se tl t iпu l u пt, Hydrous
piceus, Н. alerrintus, Hydrochara caraboides, Н. flavipes, Berosus
sigпalicollis, В. luridus, В, spittosus (Нуdrорh ilidae). Види Bidessus

uпislrialus i Ochthebitts пrcridiollalis знайденi поки що тiльки у цих
водоймах. Перший з них, очевидно, проник сюди iз старичi р. JI;поричi,

з якою пов'язаний канал. Галофiльний вид Ochthebius meridioпalis
приурочений до солонуватих водойм, aqe його iмаю часто трапляються

iB прiсних водоймах. Переваясна бiльшiсть видiв, цо водяться у
мелiоративних каналах, вiдносятЬся до peoKceHiB. Типових реобiонтiв
у каналах не виявлено, що свiдчить про значнi змiни умов у мiсчях
перехолу водойм iз швидким cTokolll у мелiоративнi каналлr. У деяких
мел iоративних канirлах. шо с лродовlttенllя r,t и лiсових по l oкiB з вiдносно
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бiдноrо (lityt loltl tro71lttlx llryKilt, в i7цlазу tl iсля виходу на освiтленi дiлянки
з'являlоlt,ся ло 2()-З() tttt2litt tцtх KtlMax,

Тuмчсtсовiла-чitцлttttttцttti t;ltttttltt.l{аtlали ocTaHHix порядкiв, атакожтi,
що не зв'язаt li безl] ()cc|)crll ll,() ,t lI(Iltlками i рiчками, в л iтнiй перiод часто
пересихаIоть. q)ityl|a l]o/lll}lx rKyKiB tlих водойм е значно бiднiшою, нiж
фа1 на посr iri rlих Klttlaltitt. l liсllя lxllln)l rl llсресилаяня жуки l tерел il ають
у бiльшi водойми або за l<tlllyltrll,cя lIa 21tri середдетриry Тут виявлено 33
види водних твердол<рилих llctliplu,s lrcуLlапi, l!. iпlпlасulаtus, H.furcalus
(Haliplidae), Lacctlphilus пtiпutus, Llyrlroglyphus pusillus, Hyiroporus
рlапus, Н. пtеlапаrius, ДgаЬus пеglасlus, д. sublilis, А. chalcoiotus,
А. uligiпosus, А. uпdulalus, д. labialus, Rhапlus pulverosus (Dytiscidae),
Hydraom pahslris, Ochthebius пtiпitпus, O.flavipe,:;, О. pusillus, LiппlеЬius
aluta, L. papposlls (Hydraenidae), Helophorus aqualicus, Н. brevipalpis,
Н. пюпtепеgriпus, [I. redleпbacheri, Н, graпularis, Н. дliseus, Hytlrobius
fuscipes, Дпасаеttа liпйаlа, Laccobius п?illulus, L. slrialitus, L. Ьiрuпсrаus,
Eпochrlls leslacelts, l}aosus sрiпоsиs (HydrophiIidae).

старицi особливо поширенi у нижнiй rечii pik Латориця i Тиса.
розмiри стариць рiзнi, частина з них заливаеться паводковими
волами, iншi вiддiлснi вiд рiчок дамбами. Бiлыlliсть стариць мають
лобре розвлrllену водно-болотну рослиннiсть. Фауна водних жукiв
стариць скJIадасться здебiльшого iз стагtIофiльних форм: Pel todytes
caesus, Haliplus rфcollis, Н. fuviatilis (HaIiplidae), Laccophilus пtiпulus,
Hydroglyphtb ptBillж, Hydloyalus cuspidatu,s, Ilyphydrus ovatus, СоеlапtЬts
iпlplessopuпctatus, Hygrrltus ittaequalis, Н. vеrsiсоIоц Hytlroporus dorsalis,
II. aпgustatus, I{. palustris, Н. striola, Graptodytes piclus, G. biliпeatus,
Porhydrus litteatus, АgаЬж tлtdulalus, Ilybiusfeпestralus, I. аlец l. clbscurus,
Rhапlus pulvaosus, Rh. поtаIus, Colyпlbete,sftшcus, Hydaliculi lraпSyersaliS,
Acilius sttlcцtus (Dytiscidae), Ochthebius pusillus, О, пtitlitпus, О. Jlavipes,
L i ttt п е Ь ius papPos us (Iiуdrаеп idae). Н ycl rclc h us dп gus l u tus, Hyctro Ь iu,s
fuscipes, дп асаеlла liпtbatct, Laccob ius ttt iп u l us, HЫ l,,c hares obscurus,
Hydrochara caraboides, H, llalipes, Berosus spiпostts (Hydrophilidae). Вид
Hygroyarus cuspidalиs виявлений тiльки у цьому типi водойм.

Затiненi старицi, розташованi в дубових, грабово-дубових, зрiдка
у вi",tьхових.,ltiсах, мають c.llаборозвинену рослиннiсть, на ix днi багато
детриту i гниючою листя, вода в них холодна, часто з коричнюватим
забарвленняпl. Фауна водних твердокрилих цих водойм схtlжа з
фауною лiсових болir KpiM виtrlеназванихJ тут трапляються TaKi
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ьиди, як Hygrolus decoratus, Нуdrоропts dorsalis, Н, пеglесtus, ДgаЬus
slriolatus, А. sublilis, Д. lleglectus, I.Iydaticus lаеviреппis, Helophorus
папus, Hydrochus brevis.

Заплавнi евr,рофнi озер4 роз.tашованi у нижнiй течii piK Латориrц
i Тиса в районi смт Kopo,1eBo, маюгь невоrпкi розмiри i часю е ш,lучною
походження. Тут вiдзначено 62 види водних жукiь Peltodyles caesus,
Halipful obliquus, Н. varius, Н. п,!ГtсоllЬ, Н, hеуdепi, H.fuviatilis, Н. lаmiпаhв,
Н, fulvus, Н. Jlavicollis, Н. yarie4alus (Haliplidac), Noterus crassicorпis,
Л cy'cvlcolиis ýoteridae), Laccophilus miпutцr, L. varie7allБ, Hyphydas ovalus,
Hydroglyphus pusillm, Соеlапйаs imprcssopuпctatus, НуgrоПБ iпaequalis,
Н. versicolor, Graptodytes pictlБ, G, Ьiliпеаtus, Hydroporus allяuslatus,
Н. paluslrb, Н. рlапж, Н flксiреппis, Porhydrж litteaMs, Р oblkluisigttatus,
Copelalas rufcollis, ДgаЬus uligiпosus, д. labiatus, Д. uпсlulаПs, Ilybius
.[cпestralus, Rhапtus pulveпlsus, Rh, bblfiatus, Rh.lаlitапs, Colymbelesfuscus,
IIydaticus п,allsversalis, Graphoderes auslriacus, G. biliпealus, Dytiscus
сirсuпtсiпсtж (Dlltiscidze), Нуdt.аепа paltlstris, Ochthebius пtiпittlus, O.fiavipes,
О, pusillu.s, LimпеЬius аIопtж, L. рарроsи,r (Нуdгаепidae), Helophot-us пuЬilus,
l!. brevipalpis, Н. папus, Н- griseж, Hydrochus еlопgаtus, Н. саriпаПБ,
lt. aпguslalus, Liпlпoxeпlls пigец Дlласаепа limbata, Eпochrus пrclапосерhаhь,
Italochares obscut"tп, Нуйосhаrа caraboides, Н. favipes, Hydtous piceus,
ll. atetyimu.g, BeroSuS Sigпalicolй's (Hydroph ilidae). Вид Haliplus yarius
знайдени й тiл ьки в заlutавному озерi, а ьиди Haliplusfltlviat ilis, Н. yariegalus,
l,accophiltb yar iegatlБ, Porhydrus оЬliquеslgzаlиs приуроченi здебiльшою
ло цього'гилу водойм. особливо сприятливi умови для iснування
зlrаходять у заплавних озер&х плавунцi. тодi як види з родини Gуiпidае ь
ttих не вияь,lенi. Слабо лредставлеtli тlт таtюж водобродки (Ilydraenidae)
(Мате.,rешко, 2008).

У недалекому минулому болота займали досить значнi площi
ЗакарпатськоТ низовини. Збереглись лише незначнi дiлянки бол iT. якi
здебiльшого пересихають влiтку.

Всього в болотах ЗакарпатськоТ низовини виявлено l09 видiв
водних тRердокрилих, серед яких 27 видiв приуроченi здебiльшtlt tl до
цих водойм, а J види знайденi тi.rьки ry r

Евтрофнi болота ЗакарпатськоТ низовини за.лежно вiд триваtостi
iснуваrtня молtна роцiлити на постiйнi i тимчасовi. В умовах низовини
постiйнi бо,rrуга траlulяються зрiдка тiльки в лубови,х i грабово-4чбових
лiсаrq,юдiяк постiйних вiдкритих болiт нами.цл не вияв,rено. Фауна водних
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твсрл{Jкрилих постiйних лiсових болiт ЗакарпатськоТ нlrзовини е багатою,

Dл вия&]ено 86 видiв: Реltофtеs cae,sus, Haliplu.s ruficollis, IL fulyicollb,
II. {urcatus, Н, iпttпапtlаtus (llaliplidae),Ir'olerиs сIсtчiсоrпis, N, crassictlпtis

Q\oteridae), Laccophilus пtilttlus, Нурhуdrж ovatus, Hydroglyphus pusillж,
Hyy()I LLs decoralus, Н. illuequcl is, Н, versicokl: СоеlапtЬus ilпptessopmlclatlБ,
Hydюylrus dorsalis, Н. scclesiallu.s, Н. .olgltslalцs, II. lrisris, Н, paluslris, Н.

sh,iola, Н. erythrocephalus, Н- fusсiреппis, Н. рlслtus, Н, пеglесlu,\, Lасалrпis
oblollgus, L, kоёаi, Graplodyles biliпeattts, G. graпularis, Porllytlrus liпeatus,
Copelatus ruficollis, Agabus bipustuklus, А. striolatLts, А. subtili,s, А. пеglесtаs,
Д. uligitlo:;tls, А- uпdцlаltts, Ilybius obsctп,us, I. stlэaetletts, I. gutligец Rhaпtus
yapei. Rh. pttherosus, Rh. поIаtus, Rh. bistriatus, Nt. lalilctlls, Colymbetes

.fttsclts, Hydalictts traпsyersalis, Н, sепtiпigец Graphodere,s ctustriacцs,
G, citleletB, ДciIitls sttlce u,s, Ас, cпlaliculatus, Dylisctts пшrgt)lafts (Dliscidae),
tlуdrаапа palu.slris, ()chlhebitts пtiпitпtts. Linlrcbius pаpposuь L. trцпcalulus,
L, alttu, L. аlолzs (Нуdrаепiсlае), Helophortts aqualicus, Н. brevipalpis,
Н. пtоtllепеgriпus, I-I. пспlus, Н. rerlteпbacheri, Н. graпularis, Н. yiseu:i,
H),drochus еlопgаhts, II. саriпаtu,у, Н. tцlguslаlus, Il. breyis, Spercheus
е п argill alus, Hydrob i us .fusc ip е s, L i п t похе п us п i ge ц Д t ruсае па l iп й al а,

Lасцйius пtittuttts, L. hЦ)uпсh:lus, Епосhrus quadripuпclatus, Е. Jioпlalis,
Е. leslctcetts, Е. Ьiсоlоц Е. tffiпis, Е. coarclalus, Helochares c-lbscurus,

Cyпtbioclytct пtспýtrcllа, Hyclroclшra caraboides, Betosus ljigllaticollis, В. ltл,idus
(Нуdгорhiliсlае). Ссрсд rrих 10 вилiв ( Ikliplusfulvicollis, Нуgrоtцs decoralus,

Нуdrоропts пеgIесlus. Graplodyles grcпtuItlris, Agabus striolatus, Дcilius
с ап cl i с Ll alus, Hydra еп а pal us lr i s, L itп п е Ь i u.s l rlolc ct u l u,\, Hydroc h u.s brevi s,

Cyпtbiodyta плаrgiпеl/ф в умовах peгioHy приуроченi злебiльшою до цьою
тилу водойм, а пл авунеuь Hyelroporus scalesiaпus знайдений тiльки в них.
Перевшrна бiльшiсть iз вкiваrlих видiв е аltилофiльними.

ФауlIа водних лryкiв низовиltних лiсових болiт характеризуеться
наявнiстrо ряду л iвнiчних форм, лекотрi з яких не вiдомi з iнших районiв
регiону дос:r iд;ttепь, з'я вляю.tись,]нову на територiях, прилеглих
до УкраТнсыtих Карпаr,з пiвнiчного сходу. OKpeMi з них мають,Iут
пiвденну Merlty поширення. I_I,i вllди Mo)l(tla вва)l(ати рсл iктовим и у даних
м iсцсзнаходrltеtltlях. Разом з тиNI, у цих бо,-tотах трапляються обидва
свропейськi види з роду Laccorпis Gо:.: паннонський ,L. ftofcl. з одного
боку, i свропейсько-сибiрський L. oblollgus - з другого. Аналогiчне
явище спостерiгасться i серед назе]!lних твердокрилих з пiдрялу
Adephaga (Coleoptera, Carabidae), лриурочених до вищезгаданих болiт.

lб

lЪк, на ixHix бсрсl;lх ,ryc l ;li,rаlo.l,ься разом паннонський Раrорhопus
лlелdах Rossi i бolrcit:rt,l lrl ii (' u rtt Ь u s cl athratus L.

Ти v,tactrBi ;ticlrlti б{tJ|{) | i| 'la карпатс bKtli низови ни схожi за екологiч-
llи\l и yMol}ilMll ir llrrc liiillttvи болоl ам и. Тх переважна бiльш icT ь icHyc з
кiltця зими 2цt l<lli1,1lя]l l)аl}llя i пов'язана з високим piBHeM поверхневих
вод у цсй rtc;rirry1. Maiilltc llci вони не заповнюються водоlо восеItи,
з'яв.lllllt1.1исl, ,ttltltty ,l iltьки ItaBecHi. Схожою на фауну посr,iйних
lliсових бtllil t, i tItitytta Bo,1lt lик твердокрилих тимчасових лiсових болiт
'}aKallt lirlcLlctli lttt,K)lltlllи, L] яких знайдено 91 вил. KpiM видiв, сп iльних з
t кlttсlrс7ц tiпt l(|l\tllJlcKcoM,тг вияв,,rенiтакi види , як Hydroporus iпсоgпitus,
l l, tttt,hппlitt,y, ll, пt|i/j,опs, Agabus chalcoпotus, Д. tolguicularis, Ilybius
l l l ( l,, ( ; |, l, i l l l l \,\ ч hs l г i а l Ll rj, Och t he bius lav ipe s, О. pus il lus, Не lophorus
rпцtlit,tt,у, l)a,t()N,l ,} тим, TaKi види, як Haliplus iппtасulаhts, Hyglolus
п,rliclitlti Ilуhцхл,tt,s scalesiaпus, Ilybius suЬаепеus, Rhапtus lаtiIапs, у
,lll]\1,1ilc()l]llx .lliсових болотах низовини не знайленi. Види l{ydroporus
пtIi/i,tttt,,;, lguhus паglесlus, А. ttttguicularis ъ умовах регiону приуроченi
,|,]tсбiJlы llol1) до цього типу водойм (Мателешко, 2008).

'litмчасt,lвi ocBit,.пetli болота с досить поширеними в умовах Закарпат-
ct,tcrlT tttrttrlttttltt, l}оllи гlrаплякпься в понюl(еliих дiлянках мiсцевосli- у
,t;tll;litltitx i Mill()ll, ]/lсбi-l1,Illою незначнi розмiри. iх персвакна бi.rьшiсгь
ictlyt, ll1rtrl,яtrlM KolltTl,Kolo ttерiоду з кiнця зими до квiтня-травня i пов'язана
,t 

1liпllcM tttlBclrxllcl]иx вод. Вони хараtсеризуIOться значними добовими
l((}Jl1,1l}illlllяM}l 1,смllсраlури води i досить tlизькими показниками рН
(5-(1,5). l]tлкliiми t.lboк) типу за своiми екlлогiчними умовами близькi до
lKrцlttttx BruцliiM с,lеловоI зони Украiни. Рослиннiсть болiг найчастiше
ll|)c,]lcl,i|l}Jlclla Jlcllcllll{rllioм (Glyceria aqualica Wahl6.) i рiзними видами
tlcrlt< (( 'rllr,,t ,r7l, ), зрiлка l,рапляються Typha aпgustifolia l.., Phragпtiles
c,tltttttttttti,y'|'t,itt.i St,irpus lacuslrisL.Cepeд водних твердокр ил[D( тим часових

l l. itttпtctcl.tlulu,y, l l, ,/ittculus (l1aliplidae), Nolerus crassicorT,is, N. сlачiсоrпLу
(Noteгidac), lcccr7 ilus variegattb, Hyphydrus ovatts, Hyй.oglyphus pusilllts,
(ЬеlсuпЬаl iпцlt,еssорuпсlцlLL.;, Нуgrоtus iпaequalis, Н. vеrsiсоlоц Н. dotlsalis,
llydroporu.s ctttgtt,slalus, It- lrislis, Н. palжtrb, 1-I. striola, Н. aytlHocephalus,
Н. Jаsсфеппis, ll. рluпu.s, Н. пeglecttB, Laccorпis kоёаi, РоrФdrus liпeatus,
Р obliquesigtlatm, GrарlофIеs piclu\, G. biliпeattc, Copelatus rфсоllЬ, Дgаhtв
bipustulalus, А. пеglасlu.\, А. uligiпosus, Д. uпdulаtж, А. labiatts, llybius аtец
I. suЬаurcus, I. obscurus, I. feпeslralLБ, Rhапlus pulverosж, Rh, bistriatus,

l1



( 1lw l1,1c.l lit.sL,tt,t, t ll,!,i i.ttl lrtlt,st,t,г,tt tli.ч. l l. ,sctttittigt,t: ( illцlltt tt lоrs t,ittt,t.t,tt,ч,

,lt'ilitt,s.stlLlltt,s(l)5,1iscitlirc).//trltrlrrtpttltt,;!t.i,s,()L,llll'hitt.slltt,чiI!tLi,().yirili,y,
(). tttittittttts, (). Iuvillt'lt. l,iпlttt,hitt.s lxIl'osll,\, !,. цllltttu,у (IlуtlгасlriLlас).
llеlорlпл,tt,s LtqUцliсц,\, ll. hraviц pi,t, !l, l1t0l1lеlrcgriпIý, l!. c'r,l,tli.'tt,l,
II. grisctts, II. ttctttц.y, l!. rаtl!аtftuсhаri, Il. сruпuhп.i,у, l l_уdпх.hus (,l(nцllll,\,
Н. (Iпgustal1.1S, Н. ctu.iпallll,\, S1-1erchatts c:пtatgittcthts, ! !усlпlhiп,s .fitst:i1lll.s,
Attctcaeпa lhпЬсtlа. Laccobius ЬФIчlсtаtll"\, L.slriltLlus. Ettrlchr.tt,t tttiпtttt.t,y,
Е. сffiпis, Е. tlttotlrфшttaltts, Е. j"oпtali.s, Helochцrcs оIlsсurus, С|цпlliосl1,1сt
плttyittello. Hyha.hatu ctttl iltticlL.t, l!,_flm'ipt,s, Всr, цt ts s i1t t,llitl lli.l, ll, !ttt,ihts,
В, ,spiпostts (I lytlroph ilidae). ВидИ Lac.,-upltilus чtlгiеg.llIl.\, L{IQI)1.I1i.\ koL:tli,
РОrlц,сlru,s obliquesigtatu.s, Agabus uligittosцs, Д. labiatus, [llшпluS hi,yh.ilttus.
Ochtltebius .|avipes, Llelophorus aqualiclls graпdis, LI. ().octtictt,s, lJcrll,yu,s
,tiytПtti,vlli,t, В, ltl,iJtB. Л, r7lt)tc,rlt,, в ) \|11вах рсl iotty досл iд;,tсснь llри1 1ro,1erli
до цьою T1.1lly водойм, Iliсля i,хнього псрссихання )ýlки закоltуктгься lla лlri
або пе|]елiтають у лостiйнi водойми (Мателешко, 2008).

З волоймап,tи пов'язаrliам(liбitlнrнi види одноденок (Дrсl/,s |it,scttltt.s
L,, В. пtцtiсtts L., В. rhotlqпiPictet, Есdr-tлпurus clisllur Cullrls, (aeпiS llrcl Ll-
c'lsa Вuгm,), бабоt< ((|clo1lterl,x s1llепdапs Наrгis, Сслепсtg,iсlп puella L..
Plalycllell1is репllфс,s Pallas), веснянок (Nепtоurа сi еrе0 Retz., l-cl.!L,lr.l
с/фйr.llа Кепlр.), волохокрильцiв (Д/zl |сlсц)hilа пuЬilс Zelt., Rh, ,sallte пlriclttis
McLachI.), ли,tlrrrки яl{их розвиваlоться у текучllх водоймах.

На бсрегаХ рiчок rкrtву,гь .Iис:lсtllli туруни з ролiв Elcphrus li.,
Dyschit,itts Bott., Аstцэhidkлl Goz.. ВепЬidklп Latr., Plero.yticltu,s Botl,.
Аgrlпuпt lЗоtl., Chlaeirilri Воп. Жуки-ста(liлiни представленi прибереrкними
видаi\4и з родiв l-esletu Lalr., Psephidoпtв Gistel, CarpeIiпu,s Salnouclle,
TДйrlblzr.y Kiesw_, Д/ccllurs SапlоuеIIе, .ýlc пus Lalr., Paeclerus F.. Lalhпlbiuпt
Crav., Ocltlhephiltиil Stcph,, 1y'coDrirlizиs CangJb,, GaЫius Stepl.1., Муllаепа
Er. Falagria Sапоuеllе. Athela Тl.юпts., Callicerus Gгач. Серед illших
грчп tta берегах водойм тралляlоться представники родин HeIodirJae.
Liшп ich idae. Dryopidae" Heteroceridae, Апthiсidае тоцо.

заttлirвнi дiлянки водойrl Hir вкlзаном} вiдтинку ]аселя€.гиповий
комллекС коп,tах iз рядiВ Оfihорtега, Нолlорtеrа, Неrпiрtега, Соlеорtега,
NeuI opte[a, I Iупlепорlеrал Diрtеrа.

найбагатшип,lи i lrайцitlнiшими з фаунiстичноi 1.очки зору €
залишки рiвнинних дубових л iciB (с. Ра(rайлово, с, В, Щобронь) i водно-
болотнi територii району лослiд;t.еttь (околиui с. Щiдово, с. LIepBoHe,

смт Батьово тощо).
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l l iltсlriхник бfi оснiжпий (Gаlопthus пiуаlь)
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Канал Верке (околичя с. Борхава)

|'t tKtr ltlttl frirrltlll "llриролнi свтрофнi стоячi водойvи l tLпаваючOю
ii{xl l,lllуl|(,tl(llil 1xtc,tttttltlictto уrруловань Маgпороtапiоп або Hydrocharit[oп"

|'r rr r, rttttl IllttItl|| "'}ittlll;tпlli .lliси з вiльхою клейкою (Дlпus glutiпosa) та ясеном
l l l l t 

, 
l , l l l l l l | [l (l,ilttiпш a.xcelsior) (Дlпо - Раdiоп, Дlпiоп iпсапае, Salicioп albae)"

Рiдксний бiотоп "Олiготрофнi та мезотрофнi стоячi водойми
з рослиннiстю Li orelletea uniJlorae Tafабо Isоёlт-NапOiuпсеtеа"



Рйкiснпй бimоп "Затшавнi Мово-в язово-ясеновi лiси
ВЗДОВХ ВеЛ,rЮШ piK"

Природний стан зашrавноi дiброви, яю-tй нинi в лiсовому урочищi

l1cltlt:t.t,ttlt'лооиttс

llиllol|d0n 1t(ld{,)

no,ull()l/

'i)i1.1.1:)

,lo,1ll)rolr

';Il||l0lllmn пx.lJll||ofl

по шrоlr
'lIlIll0llll()x llx.lalldarq

IItnиlli,t l|иllоlldоh
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"Сiлаш" спостерiтаетъся лише HaBecEi в oKpeмi роки
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2. рlлltl(]l l l l;l(),l,()l l 1,|

однiсю з найваrкllивittlих ,}ilciut cy||{tcIl()i'Kt)llltcl||(ii'(lx(ll)()l{и
природИ е збереrксttllЯ бiopi,rlttlMttllit,lЛ |lll,/till l)llcJlllll i ttttt1llttt r.a
природних бiотолiв. З цiсtо Mc,lrrlo ('llIx)llcilcl,|(,Kl clliIl,,(|)yr,||ic|ю
iнiцiйовано ствоРення MepelKi lta)l<llllllllx lcpttlrlItill /utlt,t(icllclttcttllя lriд
назвоtо Natura 2000 для "ltiлlp1.1Mitt lt lл ttt tti,lllKlltltctlttя , ll||llIn)r(llиx
бiотолiв (habitats) та видiв лиl{их ].llill)llll i ;lrrclttltt, tltci tlltt:71ctttttltяttrTb
iHTepec для €вропейсьt<оi clti,tlt,llttttt" (ll|1ýI|)IcllIli(lll,,,. ]()()]).
Законодавчим iHcTpyMeHToM СС в l,ally,ti ox()p()llll l||)lt|xrlll r lhthitols
Directiye 92/13/ЕЕС ([иректи ва лро Iiior ot ltt ), л t(tt ltct п| |ttltltlttt titlit:tыli
пiдходи до збереження видiв ликих r,ltlt;llltl i 1lttc,tltltl (i'x ltcpc.lliK
наводиться в Щолатку l[ Щирекl.лlви) 1а ll|)ll|X)rlll}lx бitrllltlilt (iх lttпи
та коди поданi в ДодаT ку I), BarK:lиBtlx 2рlл ('Hllttltciict,lKtttt ('ttttrзу.
Типифiкацiя та об'ем бiотол iB, заlrсссt tих ,lKl / ltr(tt t l<tt I, tlt.yt l tyK l1,1,ся на
класифiкацii СОДlЛД -Blolopes, а ii заr,а.ttы ti ttllltclt llt Krlllrt t к i llсllсltiки
харакIерних видiв поданi в IпlerPrelulioll l|,ftпtttul tt| l,|шtцх,tlt llпiоп
habi|als, що мае кiлька редакцiй. IJa cbolrl21tti, ,ta trc l ilttllt,ttttt 1rсllаl<tliсю
flодаток l нараховуе 21З r.ипiв та пiдтиtliв lll)llp(l,/(llllt бitltrrlliB та
включас 71 тип прiоритетних бiотопiв, що с rriд.lallltllttttгttlltlcllctlltя, або
природне поширення я ких у Me)t(ax Свролсйськоlrl cc)l(),ly cl(()l)()lly(-1.1,cя.
Стосовно бiотопiв ycix цих типiв l<раillи-ч.rlсttи (.(. зобtlв'язаlti
видiлити територii дrя iх охорони. У зв'язlку iз Bc,lytloM ll()l}|.|x l|,]|e|liB

та розширенням YHii перевоltно на схiд в ocl.alllli pc,llaKl(iT /l(rlaIKa l
BHeceHi доповнення, зокрема включенi HoBi бiо.t.оttи, tlllcllc,l,aB:lclli на
територiях цих Kpaiн.

створенвю природоохоронноi мережi територiй, якi б максиlllаJ]ьr
но репрезенryвit-qи вказанi типи лриродних бiо.голiв, ttcpc7lyltl,гb lliлю-
товчi етапи по ix вияаленню та дослiд2rсенню. На сьоголlli r.ar<i рtlбо-
ти в краТнах Свропейською Союзу Ведуться ду)ltе iнтеllсивttо. I} Укра-
THi лодiбнi роботи лише розпочинаються i локи не мають сис,Iемного
характеру. Враховуючи задекларований свропейський треtлд розвитку
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Украiни, участь та спiвробiтництво за багатьма загальносвропейськи-
ми програмами, у r ч. i природоохоронним и, розробка даного питання
с llадзвичайно актуальною в acneкTi iнтегрування до единоТ глобмь-
lloI свропейськоТ природоохоронноi MepelKi NIIUR4 2000 (Кiш, Ан-
лрик, MipyTeHKo, 2006).

За результатами здiйснених дослiджень в межах цiльовоiтерито-
pii проекry на цей час виявленi TaKi бiотоли NДТURА 2000.

зl30
Олiготрофнi та мезотрофяi стоячi водойми з рослиннiстlо
L i tto re ll ete а u п if о rae та l або I s о ё to - Na п oj u п с е tea
Бiотоп формусrься lta перiодично переси\аючому viлководлi

приберелсноТ зони ,га у поясi лiторалi з коливанням рiвня води в

Ilриродних або шryчних водоЙмах (старицi, ставки, озера, мiлководнi
слiпi рiчковi рукави та затони, калюлti в заплавах) зi стоячою чи
tloBiл btto текучою (слабо п роточною) водою та наму:lисr,им або пiщаним
(убсlраlо\l дна. Рослиннiсть складають ни}ькорослi напiвводнi
(alrrphibious) пiонернi угруловання дрiбних, перевalкно однорiчних
видiв росл и н-ефемерофiтiв з коротким вегетацiйним циклом, що
швидко розвиваються на мокрому субстратi вивiльнених з-пiд води
обмiлин (лереважно в заплавах piK Латориця та Тиса) та, разом з тим,
адаптованi як до короткочасних пересихань. так i до повних заливань.
I {i угруповання часто мають тимчасовий харакгер, залелtно вiд рiвня
води можуть з'являтися не кожного року. Перiодичне заливання
€ важливою передумовою iснування цих рослинних угруповавь]
оскiльки лри тривалому пересиханнi TaKi угруповання через слабку
KoHKypetlTl licTb iх видового скJlаду зникають чи трансформуються,
сукцесивно пiдмiнк)ючись пiонерно-рудеральною рослиннiстю.
Окремою вiдмiною бiотопу е угруповання з участю марсилii
чотирилисто'l, що трапляються в евтрофiкованих водоймах-депресiях
заплави р. Латориця. Характерним для них € тривалий розвиток в

умовах мiлководноi лiторалi з нерегулярним пересиханням водойм
(як правило, в перiол лiтнiх мея(еней) та лереходом у наземну форму
з утворенням тимчасових угруповань lз ситнягом голчастим.

зз



3150
прпроднi евтрофнi стоячi водойми з плаваrочою або занурепою
рослиllнiстю угруповань Маgпороlопriоп або Eldrochпritioп
Бiоr.оп утворений водними росJlин}Iими угрулованнями, що

ро]виваються в товщi та на поверхlIi волu. Форr5.i"ся в природних iнаttiвприролних. ев- ra vезоt рофних п.п"р.a""ua.,""л uоооиrlл'рi"""""_ в озерах, стариrцх, а TaKo;It у штучtlих - каналах, рибникаь колишнiх
глиняних кар'ераХзi стоячою, перiодИ.,по n1--*,,o' uбо ло"iлоно.,r,9,чою
Водою, багаюю на поlкивнi речовини. Зустрiчаеться по всiй низовинi,
однак найчаще репрезенюваний взловж заплав рр. Тиса, Лаmриrш та tloмагiстральних мелiоративних каналах. Yrpynouu*" 

"*uд^,-""" a po"n"",
:]: 1л:но 

плавають lra поверхнi або 
",овщi води, та 

"илЬ, 
ynofin""n* nu

днl! якl виносять листки та квiти на поверхtrю води (латаrтя бiле, глечики
)(оrгi). Серед занурених видiв- вiльно плаsаючих у ювшi воли, баlаю якiтакож вин()ся,l ь на поверхнlо води sepxiBKoBi лис Iки паюнiв-квiтконосiв
та репродуt{гивнi органи (пухирник звичайний, водяний жовrеrць). При
uьоv1 форvуrоr ься склалн i ярусн i угрупова н ня , орl су ппаuа юч и* лисrкiu
та KBiTiB ук:lрiнених рослин, вiльно плаваючих рослин та ярусiв роолин утовщi води. Угруповання дуже мозаiчнi та мобiльнi залежпо iЦ рЬ- 

"оо"та пори potg,. На прибережних мiлководних дiлянках ixH iй видБвий скпал
часто збагачу€тьСя вкорiненимИ рослинами-гiдрофiтами, до nprl-*yстрilrолистом стрiлолистим la сусак)м зонтичlIим, якi лише ча9тково
запуренi у воду.

6440
Заплавнi луrси рiчкових долцн союзу СпiсIiоп veпosi

. Заплавнi луки з природним режимом перiодичного за,lоплк)вання
рlчковими розJIивами чи rрунтовим пiдтоплюваttням та з екс]енсивним
господарIованняv. Що форi\lуюlьсл в заллавах рiвниltних piK. На
'акарлаIськlй 

низовинi ui луки зберегltися у viжламбовоvу лросюрi
зап.,1ави р. Лаlоричя 1поза ламбою - лиtllе часIкоао. l "".пrдiТРаНСфОРМОваНИх Залишкiв), лс використовуються лiд сiнtlкоси(несистематично) та мiсцями нерегулярно виllасаються. fрунти
алlовiальнi лучно-буро lev Hi. з рiзною- iH генсиu,,iar a o,n"anur, rni 

")ltap*l лl],нl мlсяцl мож)ль короткочасно переоихати. Валсlивим дtя1снування цього типу лук е рег}лярне пiдживлення грунтiв наносами
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llilNlyJIy пiд час весняно-лiтнiх паводкiв, що сприяе формуванню
Ill lc()|(]I,o рiзrtотрав'я. Тому рослинний покрив, зазвичай, строкатий,
(lillil,|,ий на види, часом - з переважанням злакiв та осок. Видовий
( liJlil/I la с tр} кryра рослин ни\ ценозiв л) к ]нач но варiюtоr ь заlежl lo вiд
rr iкрорельефу, типу та поrкивностi ipy}tтy, водного режиN,tу, кJliматичних
trсtlбливостей року та способiв господарювання. Вагомою ознакою
l l |)llс,|,осуван}lя багатьох видiв с здатнiс,гь витримувати як тривале
lll lоlIлювання, так i лiтне rрунтовс пересихання. Залежно вiд динамiки
l()/чlOго режиму, зокрема! трив2lлостi застою води бiотоп розвива€ться
tlссllсдинi - наприкiнцi лiта, пiсля сходження води.

6510
Нпзиннi ciIroKicHi луки (Alopeculus prateпsis, Slпgaisorba
tllficiпalb|
Lкстеltсивнi, баtатi на види олно- чи лво5l<iсlti кiлькаярlсtliлуки зi

lllilчною учаотю чи переважанням злакiв (райграсу високого, кострицi
,lсрl}оноj! лисохвосry лучного) та квiryчого рiзнотрав'я, яке в лерiод
t(вi,гiння зазвичай формуе кiлька аспектiв. Трапляються на низовинi та
llo Ilередгiр'ю у заплавах i позадамбовому npoc],opi рiчок, закинутих
cil/tax та полях, на ламбах, вирубках, узлiссях, а також при дорогах.
liioToп характеризу€ться широкою еколог;чною амl1,1tiтуJою умов
t|)остання: вiд теплих помiрно сухих схилiв горбогiр'я - до вологих
]атоплюваних мiсцезростань низовини. що об}мовлюс високе видове
багаr,сr,во r,a рiзноманiтнiсть угруловань. Вiдповiдно широким с спсктр
lрунтiв, вiд слабо-киолих до нейтральних, помiрно сухих - помiрно
,]воложених! з рiзною лренованiстю ra рiзним BMicToM по)tивних

речовин. Видовий склад, струкryра угруловань значно змiнюються
залФкно вiд умов мiсцезростання (рiвня зволоlrtення, типу rрунry iт.д.)
,га способiв господарювання.

91Е0
Заплавнi лiси з вiльхою клеrlкоIо (ДIttus gIutiпosa) та ясеном
звшчайцим (Frсriпus excelsior\ (AIlto-Paclioп, Дlпiспt ittcoпae,
Saliciott albae)
bio rоп 5 l ворюють прибережrli приролнi перiолично за tоплюванi

вербово- tоltолев i лiси-галереТ в]ловж р)сел рiчtlк. сrаришь ra в iх
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заплавах, якi на Закарпатськiй низовинi зустрiчаються в лониззi
piк Боржава, Лzгориця та Тиса. .Що цього lк типу бiотопу належать
Takork вiльховi та вiльхово-ясеновi лiси з вiльхи клейкоi 1а ясена
вузьколис.lого в заплавах рiчок iменших потокiв, де можуть
формуватися вiльховi болота. Головною особливiстю бiотопу е
часте затоплюаання поверхневими чи, рiдше. rрунтовими водами та
триRалий застiй води. fрунти алювiального вiдкладення персважно
оглеен i, зазвичай лобре дренованi, з високим вм icToM гумусу. Пiдлiсок
на прируслових Лiлянках зi збiдненим видовим скJIадом, переважно з
молодого деревного tliдросry I, навпаки, у вiльшняках та у вiльхtlво-
ясеновихлiсах чагарниковий ярус-зi значним видовим рiзноманirгям,
Важливою ознакою е добре розвинутий трав'янистий rlокрив з
високорослих трав-багатор iч н икiв. Провiдна роль у формуваннi
рослинного покриву ttалежить гiгрофiльним та нiтрофiльним видам,
що витримують тривале пiдтоплення, Зокрсма, значною е участь
ояtини сизоi, очеретянки звичайноi, кропиви жабрiйолистоi, а вздовж
русел також i iнвазiйних видiв роду золотушник, розриts-трави
залозистоi та iH,

9lF0
Бiотоп формують заплавIri дубово-в'язово-ясеновi (т.зв.
тверlолисr i) лiсш вздовж русел рiчок
Регулярне поверхневе затоплювання або пiдйом рiвня rрунlоsих

вол рiдшiта в часi менш тривалi, нiж у попереднього бiотопу. lрунти
алювiального llоходя(ення, переваrкно оглеснi. Найбiльшi мас"о, цих
лiсiв збереглися лише в заплавах piK Латориця та Борлкава, де вони
ltерiодично'}аlоплюю,] ься лри рiчкових розJивах. I Iевеликi дiлянки
спорадично трапляються в окремих лiсових урочицах низовини в
мiсцях з rруI{товим пiдгоплюванrrям. Щерсвний ярус сформований
Дубом звичайним.ла ясеном вузьколистим з участю в'язiв Iltадкого
,га маr-lого. Щобре розвиrrутий багат,овидовий rliдriсок. Трав'янистий
покрив з виразним весняним аспектом утворюють лiсовi мезофiти
та гiгрофiльнi види зi значною участю видiв-ефемероцiв, Ila бiльш
поIJижеllих та, вiдповiдно, бiльш звололtених дiлянках домiнукrчим
стас ясен вузьколистий. часlо )1ворюючи лерехiл до алювiальних
ясеново-вiльхових лiсiв, з якими бiотоп часто межче.
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3270
Намулистi чи пiщанi обмiлшни рiчок рiвншни iз щорiчноlо пiо-
HepHoto рослпннiстю
Бiотоп формують одно-, двояруснi трав'янистi угруповання з

t l (|lорiчних рослин та вегетативно рухливих кореневищних трав. Вони

l. l lltи ваються на оголених береt а,х рiчок з повiл ьною теч i( ю. в депресiя\.
llll островах] у зilл ивних старицях рiчкових меандрiв загt тавноТ частини

1rirc Jlаториця, Боржава, Тиса. Рослиннiсть розвивасться в неширокiй
t цl З0 м) прибережнiй смузi намулисr,их, багатих на поживнi речовини
1li,tкових HaHociB. По берегу бiотоп часто перебувас в б.;lизькому
пr,tt,гактi iз щiльними заростями череди або iз заносними видами-
rrсофiтамtа. Оптимальний розвиток рослинностi бiотопу припадае на
t сl)едину лiта, коли вода вiдступае i береги рiчок вивiльняються вiд
r,,чtи. В цей час звiльнену територiю активно займаюr,ь кореневищнi

l)()сJlини,га uIвидко розвиваються однорiчники. BTiM oKpeMi лiлянки
, u tM iлин MorKyTb бlти зовсiм позбавлен i рослинностi. Залеlttно вiд рiвня
rr,lllи бiотоп може утворюватися не кожного року.

6430
l}шсокотравнi гiгрофiльнi oKpaiHHi угруповання нпзовIлнц
I {енотично дуrке рiзноманiтний бiотоп, що об'сднус високотравнi

rirрофiльнi рослиннi угруповання, якi на Закарпатськiй низовинi
Nl(},}аТчно трапляються переважно вздовж берегiв та у заллавах piK
lаториця, Тиса, на пiдмочених окраТнах i прогалинах рiвнинних
riciB та, зрiдка, в депресiях iмiсцях з нетривалим пiдмоканням.
l\lслиннiсть формують угруповання високотравtlихлук з перевzDItанням

lllllроколистих видiв пiдсоюзу Лilфепduliоп за участi або домiнування
Iiiliрепdulаulпаriа,Gеrапiuп palustre, Vеrопiса loпgifolia, I \i надзвичайно
rlltрiабельнi за видовим складом цеliози мають, як правило, острiвний
\ilpaкTep. Зазвичай вони розвиваються на по)t(ивltих алювiальних
llill|ocax, що зумовлю€ поryжttий габiтус та швидкий picT рослин.
lривале icHyBarttlя угруповань часто (але не завrкди) пiдгримусться
llсрегулярним скошуванням та рiдким, несистемним виласанням, що
llсрешкоджае проllикненню порослi дерев i кущiв та сукцесивltому
litl)ocTarlllю деревно-чагарниковою рослlrнttiстю. Бiотоп Rключае
litltoж (liзiогном iчно рiзнорiднi нiтрофiлыli угруповання з аборигенним
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видовим складом за участi трав'янистих лiан, що розвиваються
на затоплюва|lому поживному алювiТ оголених побережних смуг
(переваlкно на пiдмитих берегах), часm на екотонних дiлянках no краю
прибережних вербнякiв.

9lG0
субпанlrонськi лiсп здомiнуваllням дуба звнчайного в першому
та граба в другому ярусах
поширенiло всiй Закарпатськiй низовинi на вищих рiчкових t.epacax

i пiдвищенлtях, а також на пагорбах i по вулканiчному горбоiiр'ю,
де до дуба звичайного мохсуть домiшуватися види комплексу дуба
скельного. Щля цих лiсiв характерними е дренованi, глибокi, поживпi,
переваlкнО пiдзолисто-буроземнi, грунти. Пiдлiсок добре розвинутий,
часто iз значною участю термофiльних видiв. Трав'яний покрив
з високим Видовим рiзноманiтгям (домiнують субконтинентальн i
та субсередземноморськi види) та з чималою часткою веоняних
геофiтiв, що створюють весняний аспект бiотопу. Загалом на рiвнинi
перевiDкають вологi дубово-грабовi лiси з домiнуванням у трав'яному
локривi мезофiльних видiв. I|i лiси часто межують iз заллавними
лчбово-в'язово-ясеновими лiсами, утворюючи, залежно вiд рел ьефу та
рiвня зволоlкення, мозаiчнi комллекси з перехiдними зонами. Суiiша
вiдмiна бiотопу, з трав'яним покривом з участю теплолюбних видiв,
трапляеться зрiдка лише по вулканiчному горбогiр'ю. Бiотоп тiсючи
iншою мiрою е трансформованим людською дiяльнiстю: значнi сучаснi
площi дубово-грабових лiсiв рiвнинних лiсових урочищ с лiсовими
культурами, якi, пiсля пtелiоративних заходiв ло осушенню, сформованi
на мiсцi природних лiсiв бiотопу 9lF0.

3. ПРИРОДООХОРОННI ТЕРИТОРII

Проблеми, пов'язанi iз збереженням, охороною i вiдтворенням
бiологiчноiталандшафтноiрiзноманiтностi, aTaKolK питання вiдношtення
i збереження екологiчноIстабiльностi на регiональному. начiональному
i мiжнародному рiвнях cTatoTb дедал i бiльш гострими i набувають все

бiльшоiакryальностi. У цьому ceHci ваясливе природоохоронне. наукове

i еколого-освiтнс зtlачення мають об'€кти природно-заповiдного фонду
1liзного рангу i значення (загальнодерrкавного i мiсцевого). Хоча
,tагалом Закарпатська область на загальноукраiнському piBнi займае

llровiднi позицiТ по сп iввiлношенню "загальна площа адмiнiстративнtli
областi / площа об'ектiв природно-заповiдного фонду", tlизовиннi

1lегiони Закарпаття, у тому числi й цi-гlьовоТ територii проекту, не
btorkyTb бути вiдзltаченi високими рiвнями цього показника. Загалом
r ra територ iT Ужго}]одс ького i Берегiвського раЙон i в знаходяться
об'екти ПЗФ загальною площею вiдповiдно 2608 га i 699 га (Антосяк
,lа iH., l998). Безпосередньо на територii цiльовоi територii проекry
(станом на початок 2009 р.) розташованi загальнозоологiчrrий
,}it каз ни к загальнодержавного значення "вел и кодобро ньський"
( l 7Зб га), гiдрологiчнi заказники мiсцевого значення "Дiдiвський Мiц"
(l5,4 га) та "Став" (l8,5 га). орнiтологiчний заказник "Тоувар"
(49,9 га). У груднi 2009 року рiшенням ЗакарпагськоТ обласноi ради на
гсриторii ЗакарпатськоТ облаотi створено Регiона-T ьний ландшафтний
ltарк "Притисянський", до сюrаду якого на цiльовiй територii проекту
аключено заказник "Вел и кодоброн ьськи й".

З природоохоронноi точки зору созологiчну цiннiсть становлять
lticoBi масиви в околицях с. Щийла ic. Мала Бийгань (ур. "Сiлаш"), а
-Iакож в околицях с. Горонглаб, яким варто надати природоохоронний
с,Iаlус, а також запровадити еле\4енти екологiчного мснеджменry
rlих територiй шляхом розробки i вжиття заходiв, пов'язаних iз
,lабезпечеtt1.1ям 'ii перiодичного обводнення (зокрема у посушливi
rrерiоди) з метою забезпечення екологiчноТ стабiльностi i уникнення
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негативних змiн iсilуючих ryТ ценозiв. Протягом дiяльностi проекц/
створено ботанiчrrий заказник мiсцевого значення '.Сiлаш'' площею
75,5 га.

Включення iснуючих об'ектiв лриродно-заловiдного фопду до
ск,]аду новостворених об'ектiв природно-заповiдного фонду вицого
рiвня, оптимiзацiя природоохоронного режиму в)е iснуючих об'ектiв
природно-заповiдного фонду, створення нових природоохоронних
територiй дозволять створити умови для успiшноТ реалiзацii Програми
створення екологiчноТ мережi.

4. РЕВIТАЛIЗАЦlЯ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСIВ

Значний та швидкий перепад висотпiвденного мегасхилу fliвнiчно-
Схiдних Карпац висока кiлькiсть опадiв та rуста гiдрографiчна мережа
lt горах зумовили винос на рlвнину потужних:lлювlалыlих HaHoclB,
,,авдяки чому у пiднirкжi сформувалась плоска, майже iдеально
вирiвняна багатометровими пiutано-суглинистими та супlинистими
1liчковими вiдкладами Притисянська низовина, Через незначний нахил
iJ характернимш особливостями стали звивистi, постiйно меандруючi

1lусла рiчок з величезними заплавами та озерамиtстарицями, високий

1liBeHb грунтових вод i, як наслiдок, висока обводненiсть територiТ та
пtасштабн iзаболочення. Ще в недалекому минулому низовину вкривали
t,il,aHTcbKi масиви перезволожених, заплавних чи пiдтоплених в'язово-
ясеl lових дiбров, прирiчкових вербово-тополевих ;ticiB, величезнi площi
titйvа:lи нслроriднi низиннi болота- мочарi. численнi озера. старичi.
l]TlM }продовж ocTallнlK столIть господарська дIяльнlсть корlнним
.tином змiнила лриродний cBiT рiвнини. На теперiшнiй час, це вайбiльul
освоена людиною частина краю, де лриролнi дiлянки iснують лише у
виглядi острiвцiв невеликоi площi. Найбiльш глобапьних змiн зазнала
llизовина у ХХ ст., ко.ltи вiдбулося значне скорочення лiсових площ,
i(|KpeMa заплавних. та. шо найваirоT ивiше. - tоrальне осушеtltlя rериторii
i зарегулювання рiчок - випрямлення та каналiзаtliя русел, обмехсення
,lаплав дамбами. I \e призвело до повно'i втрати малих рiчок та струм KiB.

рел iкювих бол ir BepxoBol o,1 ипу. майже цi.lковиr ою зникнення нелiсових

мочарiв, бол iT низового типу, заплавних та п iдмочених вiльшнякiв тощо.
Парадоксально, але на Притисявськiй низовинi - колишньому краТ

непроходимих болi1 трясовин та мочарiв у меlttaх Украiни на початок
XXl ст. не збереглося )rодного (!!), за винятком болrтга в ур. "Тоувар".

Подiбна практика мелiорацii перезволожених територiй у ХХ cr
мала мiсuе у Bcix краТнах СерелньоТ Свропи, однак у бiльшостi KpaiH

все ж вдмося вряryваlи та резервуваlи oKpeMi особливо uiHHi ta
значимi ветленди. Поряд з цим вже в другiй половиt,ti цього столiття
з'явились науково-лрактичtri розробки та першi спроби проведення

реставрацiйних лроектiв по вiдновленню та ревiталiзацii водно-
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болотниХ та перезволожеНих природних комплексiв. Iсторичний
екскурс, ме,годичний i методологiчний огляд подiбних дослiд;кень
та iнженерно-бiологiч них влроваджень заслуговую.l.ь на окреме
висвiтлення, тим бiльше, що подiбний напрям донинi с маловiдомий
на терена-х УкраТни, а прецеденти практичного втiлення т.а здiйснення
реставрацiйних робiт по вiдновленню ветлендiв у нас майже невiдомi.
BTiM варто зазначити, що на сьоголнi в Свропi накопичсний величезний
досвiд реставрацii ветлендiв, вкJIючаючи i вiдновленtrя торфовищ та
болiт верхового типу, що с методологiчно та технiчно надзвичайно
складним, враховуючи'ii високу чутливiс.гь до гiдрологiчного режиму,,]емлераlури la. особливо, хiмiчних llapaMeTpiB води,

Найбiльш перспективним та цiкавим з точки зору ревiталiзацii
виявилось рiвнинне лiсове урочище "Сiлаш'' (..Кезеш'') - колишня
заплавна дiброва. яка зl|аходиться у пiлlriж>l<i лiвденно-схiдноtо
схилу Бийгансысого пагорба на захiд вiд с. Вел. Бийгань Берегiвського
району. По перимеl,ру - вприryл оточене сiльгоспугiддями. Урочище
розташоване на украiнсько-уrорськом} kopJoHi ra с пiвlliчно-
схiдною частиною роздiленого кордоl]ом лiсового масиву, який на
довоенних картах фiгуруе пiд назвою "С iлаш" ('.Szilas'') - на старiших,
або "Кезеш" ("Кбzбs") lra новiших. Землекористувач фiлiал
"Береговодерlкспеrцtiсюсл" Г!СЛАП "Закарпатагролiс'' (кв. 25, 26).

Вивчення старих карт авсlpо-угорського перiоду кiнrlя XVlII
лочатlсу XIX ст. та середини XlX сТ ПОКаЗаl'1О, ЩО ще в серединi XIX ст.
у лiдrrilrtrrti Бийганськот юри icHyBaB велgгенський заболочений лiсовий
масив! alле вlке на початок ХХ сх зосталась лише невелика йою частина,
яка майх{с без змiни площ зберешася i до наших дtliв. В минулому
через цей лiс протiкало кiлька невеликих cTpyMKiB. Ретроспекrивним
вiдтворснням встановлено, що .lticoBi площi бул и в значнiй Mipi
забоlIоченi, переваII(IIо через високий piBeHb грунтових вод, але також
i у зв'язку з перiодичними затоллюваннями рiчковими розливами.
Значнi плоцi займали середлiсовi мочарi характерноТ витягнутоi,
стрiчкоподiбноТ форми, сформованi вздовж русла повiльноr.екучих
дрiбвих cтpyMKiB, ixH ix стариць та меандрiв. В депресiях iз застоем води
були поширенi вiльшняки та високотравнi мочарi, Сьогоднi, внаслiдок
злiйсвених мелiоративних заходiв, вiдбулося значне осушення масиау.
По пiвденно-схiдному краю украiнськоТ частин и л icy та по кордону (мiж
угорською та украТнською частинами) прокладений великий Kat tал, що
виконус мелiоративну функцiю. В меяtах урочищадобре лропlядаються
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riiлька рiзних за розмiрами депресiй, найбi,tlьша з них з найнюкчою
t,iltcoM етричною вiдмiткою l04,7 м н.р,м. розташована майже в
|(cHTpi масиву (деulо змiщена на захiд), iнша, з абсолютною вiдмiткою
I()5,5 м н.р.м., знаходиться на пiвденно-захiдвiй окраТцi.

Тепер лiсове урочище "Сiлаш" 1TBoptoloTb пepeBiDl(Ho в'язово_ясеновi
.]liброви, деревостани l ярусу яких сформувалися в умовж загlu]ыlою
trtlcoKolo рiвня грунювих вод, перiодичного ГрунlOвого пiдтоплення rц
, lagTкoBo! кол ишньою реryлярною нsIрикшоr0 поверхневою заюtlлювання
lll)rl розливах cTpyмKiB. На понижених, бiльш зволо;кених, дiлянках
lцlмiltуючим стас ясен вузьколистий, гворюючи лерехiд до вiльхово-
)lccl lових, вiльхових лiсiв та високотравних мочар;в перезволожених
](сllрссiй. Внаслiдоlt проведених мелiоративних зжодiв ttиlti вiдбуваеться
illlaJlbнe осушення масиву, його рослинний покрив, в першу черry
tllав'яltий ярус лiсових ценозiв, в:ке зазнав вiдчутноi трансформацit'.

.l(еревостани l ярусу в урочищi складенi ясеном вузьколистим
\lirцхiпus allguslifolia) та лубом звичайним (Querctts robur) з
llсtl|ачною домiшкою в'яза гладкого (Ulпlus laevis). Окремоi уваги
iilсjlуговують даrri про поодиноке трапляння в масивi дерев буку
ticrrBt,l1,o (Лаgиs .sylvatica), зростання якого в умовах низовини мають

1rсltilt,говий характер. У II ярусi вiдмiченiтиповi для заплавних дiбров
Kltctl tlольовий (Acer сапlреstrе), в'яз гладкий (Ulmus laevis'1 i малнй
l l |. tпittclr), одrrак сьогоднi такий ск;lад цього ярусу вiдмiчений лише
ttit t|;1lагментних дiлянках. Через здiйснене осушення домillуtочим у
ll лрусi став граб звичайний (.Саrрiпus }еlиlиs). Особливо ваrкJlивою

l)lI((lh)) приро.luохоронно\4) планi с рiзновiкова ct рукryралеревосrанiв.
l l i7pr icoK багатовидовий, добре розвинутий, його складають свидина
|(|x)lt' я l la (Sw ida s апgч iп е а), бруслина евролейська (Еuопупtus ettro-

7,,t(rt), rтliд одноматочковий (Crataegus пtопоgупа), бузина чорltа
|,\!lllll,,llcus пiяrа\ 1а лiдрiст вiдмiчсних вище деревних порiд.
l1lав'яttий локрив з виразllим весняним аспектом, його складаю,гь
rticrllti помiрно вологолюбнi (мезофiти) та вологолюбнi (гiгрофiльнi)
пlt,,ttt. 'IYT зростають яглиця звичайна (Aegopodiuпt podagraria), ожина
crt tlt (/lilбиs cdesirs), жов,I,ий жабрiй звичайний (GаIеоЬdоlоп lutеuпl),
1l,r,tхi;ttlик звичайний (Glесhопа hederacea), пiдмаренник Шультеса
|(il itшt sсhultеsii). копитняк звичайliий (Asarum еuropаеur?), мелунка
l t i tiitlrc ь ка (Р u l mопоr ia olfi с iп а l Ь), прося н ка розлог а (М i l iu пl еlrtБ u п1),

l l i/ lN.lapcl If lи к запашн и й (G al i u m odo r а t u п,), мо,lочай м и гдалелодiбний
Il,,'tt1llulrbio aпtygdaloides), осока ,Iрясучкол одiбна (Carex brizoides),
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купина багатоквiткова (Р оIуgопаtum muhiflоruпi, барвiнок мulий (Ипса
miпоr) та iH. Весняний аспект утворюють анемона гайова (Дпеmопе
пеmоrоsа), анемона я(овтецеьа (Д. rапuпсulоidеs), зiрочки жовтi (Gagea
lutea) та iH. Наявнiсть у рослинному покривi лiсу значноi кiлькостi
видiв - елементiв гiрських букових лiсiв (анемона, рутвиця звичайна
(Isopyrum thalictroides), вороняче око звичайне (Paris quadrifolia),
п iдriсник европей ський (Satlicula еurораеа),6арьiнок(Ипса п iпоr)таiн.)
характеризуе масив як ваlкливий постгляцiальний рефугiум на рiвнинi.

В лiсових ценозах тут виявлено чимало рiдкiсних видiв, зtlкрема
занесенi до ЧервоноТ книги Украiни бiлоцвiт весняний (Leucojuпt
чеrпuпt), гнiздiвку звичайну (Neottia пidus-аvlЪ), любку дволисту
(Рlаtапthеrа bifolia) та, що особливо значимоl вка}уються рiдкiсна
папороть вуlкачка звичайна (Ophioglossutп vulgatuпt') i пiдснiжник
звичайний (Gаlапthus пivalis), мiсцезростання яких тут е релiктовими
та, очевидноl сдиними на всiй Закарпатськiй рiвнинi. KpiM юго, в масивi
зростають рiдкiснi дlя Закарпаття, BHeceHi до регiонального червоного
списку омег банатськпй (Оепап the Ь ап atica), зiрочки чохлуватi (Gagec
spathacea), роговик лiсовий (Cerastiuпl sylyalicuпl) та iH-

Особливо цiнними в масивi с середлiсовi болота та мочарi. По
i\ окраiнах ще трапляються залишки вiльхово-ясенових лiсiв, що
переходять у чистi вiльшняки з вiльхи клейкоI (l/_ras glutittosa), якi
через осушення збереглися лише фрагментарно, куртинами. (Один з
найбiльших в урочищi острiвцiв вiльшняtg, виявлений в згадан iй депресiТ
на п iвденно-захiднiй окраТнiлiсу). Трав'яний ярус цихдiлянок вiдчl,тно
трансформований i у первiсному cTaHi залишився лише в мiкродепресiях
та на перехiдних (екотонних) до вiдкритих мочарiв мiсцинах, ле ще
icHye рлtим перезволоlкенl-tя. Мочарi зафiксовано в пониженнях масиву
з тривалим застосм води та пiдмоканням. Тут, а також на неосушених
дiлянкахз вiльхоЮ, розвивасгьсЯ ryстий, майже iз суцiльним покри.ггям,
травостiй з вологолюбних рослин, в якому домiнуюче положення
займають лише кiлька видiв - у першу чергу, високорослi осоки та
лепешняк, Найбiльший мочар зберiгся на пiвнiчно-захiднiй окраiЪ i масиву
у пiднЬкхсi БийганськоТ юри. По периметру, майже без прогалин, йою
об;rямовують вербовi чагарники з верби попелястоi (Sa lix с iпеrеа). С)снову
травостою формуе перевахно лепешняк великий (Glyceria пtсtхiпlа).
Вая<ливою е наявнiсть у масивi мочару характерноТ стрiчкоподiбноi
форми (очевидно, колишне русло чи стариця струмка). В йою травостоТ
дом iнують головним чином лепешняктаосока побережна(Саrех rфаriа).
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( 'средriсовi високотравнi мочарi подiбноi форми дотепер були виявленt
lr ур. Великий лiс Шаланкiвського лiсництва, тому iснування такого
Nlочару в урочищi "Сiлаш" мас непересiчне значення. Серед iнших
trltдiB у rрав'яному ярусi мочарiв вiдмiченi типовi дrя вiльшнякiв та
ссрсдriсових болiт вербозiлля звичайне {Lysimachia vul gmis), вовконiг
с rrролейський (Zyc opus europaelв), калюхсниця бо,rmна ( Caltha palustris\,
rilхlпива жабрiйол иста {Urlica galeopsifolia), ожина сиза (Rubus caesius),
( lc()l(a пухи рчаста (С arex v е sic aria), очеретянка звичайна (Р halaroides
о u п d iп а с е а'), пасл i н солодко- гiр кий (Scl l апu m dul с аm ar а), пiвники
бrulотнi (1rls рsеиdссоrиs), пiдмаренник болотний (Galium palustre),
ll,ttal<yH верболистий (Lythrum salicaria'), чистець болотний (Stасфs
1utlu,slris) та iH. KpiM того, ryт зроста€ чимало рiдкiсних видiв флори,
()крсма, з червовокнижних видiв виявлено бiлоцвiт лiтнiй (Leucojum

! l б l i ч u п1), в казу€ться зозул и нець болотни й (Orc hi s р а l us t r is sttbsp.
ry'cgrals). З рiдкiсних дrя регiону. внесених до регiонzlльною червоного
cttиcKy, вiдмiченi пiвники сибiрськi (Iris sibirica) - один з небагатьох,
iсttуtочих на сьогоднi в Закарпаттi, локалiтетiв, зiрочник болотний
|,\tc,llaria paluslris), а також живокiст донський (Synzplrytum tапаiсепsе),
tltrllуляцiя якою е, очевидно, найбiльшою в Закарпатri.

IIажаль, теперiшнiм часом середлiсовi мочарi та вiльшняки лише
ltсllitlдично обводнюються, як правило, лише у весняний перiол при
cxo/lrKeHHi снiгiв iTo не коlкною року. Зазвичай HaBiTb при тривалому,
ttcllillKoMy в Закарпаттi, дощовому перiодi депресii iз залишками
пtочарiв обводнюються лише поверхнево, без, HaBiTb короткотривалого,
l|c l illlовлення водного дзерк:rла.

lIроведений огляд залiснених дiлянок, рослинний покрив яких
ltlii|зус на лерезволожений чи в минулому перезволоrкений хараш,ер,
ttltcpeMa аналiз видового складу, структури та стану залишкiв ясеново-
lti.llьхових деревостанiв, фрагментiв вiльшнякiв, дiлянок ясенових
,rtiбров у лепресiях, ix трав'яного ярусу, а також оцiнка сучасного стану
ссlrсдлiсових високотравних мочарiв показали, що на цих дiлянках у
пlасивi MatoTb мiсце значнi сукцесiйнi змiни в напрямtry мезофiтизацii

l,,()0]lиtlною покриву-посryпове зменшення po.1ti таучастi у формуваннi
уl]]уповань рослин-гiгрофiтiв, alt до випадання та зникнення окремих
(llс|]сважно, рiдкiсних) видiв та прогресуюче проникнення в ценози,
осаосtlня та наростаюче збiльшення процентного спiввiдношення
McзotPiTHoT флори. Таким чином, сьогоднi в лiсовому масивi "Сiлаш"
lli,,tбуваються вiдчутнi трансформачiйнi процеси деградацiт та
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посryповоi втрати первiсни\ ценозiвJ у резуль.],атi яких волога заIt]lавна
в'язово-ясенова дiброва з вiльховими осередками на найбiльш
лерезволожених депресiях посryлово зм iнюс-rься на бiльш суху грабову
lliброву з сутгево вiдмiвним трав'яним ярусом та iioro сrрупryрою.

З ltегою збереження унiкальногоосерелкУ ЗагL,lавноiдiбiовЙ, бiотоп
якоi в Свролi вiднесений до прiоритетних лjlя охорониJ недопущенн"
зникненIIя майтtс втрачених на Закарпаттi острiвцiв вiльшнякiв,
рiдкiсних первiсних рослинних угруповань серед;tiсових мочарiв, а
Taкo)t( для запобiгання BTpaTi багатьох рiдкiсних видiв, лриурочених
аиlU,Iючно до згаданих угруповань, нами розроблений план заходiв
пtl консервачii' та ревirалilачiТ вис.lкоцiнних первинних ценозiв, що
релрезенryють колишнiй, нин i вlке майлrе зниклий, природний кюмплекс
Притисялtськоi низовини.

План захолiВ передбачае лроведен ня додаткового обводнення
окремиь найбiльш понижсних, дiлянок лiсового масиву, часткORу за-,l,римку води в депресiяхта контроль задинамiкою обводення-пересихаlrня
на шryчно обводненtt-х територiях. Головним джерело, 

"одопЬ.r*,о"п"(oKpiM природних опадiв) повинен стати канал, який проходить по
украiЪсько-угорському кордону та яким забсзпечусться во!овiдвелсння
вiл акуму.rlяцiлiноi ВодойМи !.Став'в 

ур. 
.''tbyBap'', ОбводнеtllIя повинliо

здiйснюватись виключно транзитни]\ли вода]\,1и, головним чином лiд
час вlдведення надлишкових вод лри весняному слiготансннi ,t.a, за
необхiдllостi, в лiтньо-осiннiй перiод, додатковЪ пiдтримуватись за
paxyltoK вiдведення паводкових вод. ,Щля затримкп 

"одп " KaHalli та
переведеflня 'fi на зазначенi територii лiсовоtт масиву (а, мотс,,lиво, i
прилеI]1их територiй в захiднiй частинi лiсу) пропонуеться встаI]овJrення
ltJлlозу 1,1a канал i tta пiвнiчно-захiднiЙ oKpaTlti лiсового Урочища. Саме
реryлюваI]ням лроllускноТздатностi Lttлюзу.lи пов1,1им йtlю перекриванIIям
контролювати]!lеться надходкен ня i об'слt поданоТ,uя обводнен ня води
та спускатим)лься ii'надrишки з територiТ лiсовою масиву.

Провсдене моде,пюван!,lя за допомопэю ГIС-технолоiiй дало змогу
оцiнити лltощi та конфiгурацiю затоплених територiй при рiзttих рiвнях
обводнення та розрахуваrи об'сми води д,lя KolKHoгo BapiaHTa. З чотирьох
лроаналiзованих BapiaHTiB з piBHеM води 105; l 05,5; lЬ6; t 06,5 м ,.,.р.м.
нами вiдiбранiдва - з piBHcM l 05,5 та I 06 м, при яких середня глибина на
затоллених дiляttках становитиме вiдповiдно 0,35 та 0,56 ,, ua-onn"nu
площа сl аде l 5,1 та 26, 5 га. Щля коltнопl BapialrTa об'ем акумуляцii
52 72 I l а l47 S05 rt' вiлповiдно. !е lальнiше визначення piBH iB. релtиv iB.
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lttttlaM iки, лерiоличнос l,i ,га конфilурацii териlорiТ обводнення потребу€
l(rlаткових лослlдкень та 1юitенерних розрахункlв,

Окремо варто зазначити, що на пiвденно-захiднiй oKpaTHi лiсу вiд
tirrllttлy до однiеi з прiоритетних дrя обводнення дiлянок, де в невеликiй
tcrlpeciT зберiгся залишок вiльшняку, веде неглибокий канал, мiсцями

tl;,tcc майже повнiстю забитий грунтом та зарослий деревно-чагарllиковою
;lrlсLlиннiстю, Розчистивши цей каналець, Mo)l(Ha подавати воду
tlc ]llосередньо до депресii. З iншого боку невеликий ва.п вибраноТ при
tltllioпyBaHHi KaHa,ry землi може захищати вiд додаткового обводцення
(ч Ilипадку Його небажаностi в цiЙ частинi) iншi, прилеглiдо вiльшняlg,,
ltiLtяttки. У разi, коли обводнення потребукrгь i iншi територiТ. в кiлькох
пriсllях валу мають бути лрокопанi кiлькаметровi пропускlli ворота.
llllltiбний неглибокий кана],1, мо)Iglиво, також ма€ бути прокопаний
lltя ltiльового обводнення центральноi депресiТ масиву, однак його
ttсrбхiднiсть треба додатково лроанал iзувати та iHlKeHepHo довести. KpiM
l()|1). за допомогою таких лiдводних KaHii,r iB i BiutiB Moliнa регулювати
ltll((\,l,) ,]а плош) обводнення в рiзних час,lинах vасив1 ta HaBiTb
t,c tittttlвлювmи рiзнi реlкими та piBHi обводнеtIлtя tta окремих дiлянка"х.

IIсрслективним для проведення реставрацiйних проектiв е
titlitlllt невеликий лiсовий tчtасив на захiднiй околицi с, Гетев Бере-
titrського району. Jlic € невеликою частиною в межах УкраiЪи знач-
||()|о ,]а пJощеIо лiсового масиву Лоня-Ердс, що розташований в
Vltl1,1ltlиHi. Землекористувач - фiлiал "Береговодерrкспецлiсгосл"
l)К]IАП "Закарпатагролiс", Тут серед лiсу, який формують значно
r 1litr rсформованi грабовi лiброви, зберешася стариLц-притока колишньоi
( tltltti каналiзованоi) рiвнинноi рiчки Мiш, Як показус аналiз iсторичних
l\il|)Itlграфiчни\ \,lаlерiапiв.сrариtlяс колишltiм русломлосиIь пог))l(llоi
l{ Nlltllулому рiчки Чаронда (Сsагоdа). На сьогоднi, згiдно з нашими
сll()с-[ереженнями,I,a за даними дослiдження рослинного покриву,
(, lilриця обводню€,гься лиluе псрiодично, Враховуючи B)i(e зазначену
ltl!lI(c ва)lшиву роль стариць та старорiчищ у збереженнi бiотичного
r it бirrтопного рiзноманiття, доцiльним було б з'еднати старицю через
l|lJllоз з водотоком Чаронда, який проходить в угорськiй частиtti лiсу,
l)cliiJlbkи по кордону стариця перекрита земляtlим ваjом. Це даjо б
tпtlll,y л iджив,ltювати ij водою та вберiгати вiд пересихаlrня впосушливi
rrcllitl,rtи року. BTiM подiбний проект потребуе ще встановлення багатьох
]tc t,алсй та слостереrкень.
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5. рЕкомЕндАцIi щодо здIЙснЕння
ГIДРОТЕХНIЧНИХ ЗАХОДIВ

НА ТЕРИТОРI[ БЕРЕГIВСЬКОi
польдЕрноi систвми

5.1. Прогнозованпй вплив розчищення каналiв
на прпроднi комплекси

У результатi проведених дослiджеllь встановлено] що голоRними
чинниками впливу розчистки каналiв на природнi комплекси е:

змiни характеру i природного стану рослинностi на прилеглiй
територii;
тимчасове зникнення вра_}ливих та рiдкiсних видiв, у першу
чергу стенобiонтiв та окремих груп малорухливих .гварин
(воднi, назсмIri та rpyH.I.oBi комахи! молюски, земноводнi та
плазуни, дрiбнi ссавцi), що мешкають у водоймах;
логiршення умов розмl]оження окремих видiв навколоводних
ссавцiв, водно-болотних птахiв,га земноводних;
роботи в прибережнiй смузi, через якi посилюеться дiя
факгора нелокогння. шо на невизначений час може вiдлякати
з цiеi териr орii гiдрофiльнi види твариli! у rч. .'червонокния<-

tlих";
лрямоi загибел i л t axiB i круlll,tих сса вцiв як тварин рухливи х не
повинно бути, оСкiльки вони здатНi мiгруваr,и за межiтериторii
будiвництва;

. серед комах найбiльшот шкоди буде завдано тим, якi MatoTb
локальне лоширення i, в першу чергу, тим, rкитrсдiяльнiсть
яких пов'язана з грунтом (зокрема, бдколи, джмелi, оси).

Загалом, можна вiдмiтити, що на проектованiй територii
rrc очiкуються великi масшlаби негаlивного вп;tиву на vicueBy
r|rrryHy. [снуючi фаунiстичнi комплекси не е унiкальними. Рiдкiснi
| "червонокнижнi" види тварин проекгованоi територiТ складають
ttc ltlачний вiдсо,гок вiд заtальноi KirtbKocTi видiв i бiльшiсть з них не
, rссляеться у ii MerKax.

!,ля кожного з конкретних видiв тварин, у тому числi iчервоно-
l\ l lll)кllих! ареали яких вкJ]ючають дослiджуванi територiТ, якихось
, \ l l(,вих наслIдкlв не оуде, оскlльки lx ареали е досить широкими! до
r,,ltr ж ендемiкiв серед рiдкiсних видiв тут немае. Переважна бiльшiсть
rllсбетних тварин зможе уникнути загибелi шляхом переселеIIня на
r rllrurеглi територii.

Bci подробицi того, цо вiдбудеться пiсля завершення робiт,
ttсllслбачити неможJIиво. Тому, щоб уникнути якихось несподiванок,
rtсrrбхiдно здiйснювати постiйний екологiчний монiторинг процесiв,
л li i,l,aM вiдбуватимуться.

5.2. Рекомепдацii цодо здiйснешня заходiв
по очистцi каяалiв

З Me,l,oto мiнiмiзацii лtсгативного впливу на локалiзованi у районi
llI)llltсдення робil лриро:нi i напiвприроднi екосистеми зокрема i на
l lill!колишнс природне середовице загалом при здiйсненнi передбаченоi
lll)t)cKToM очистки каналiв Берегiвськоi польдерноТ систем и пропону€мо
ll|)ilхувати таке:

- обмежити виконання механiчних робiт: l) у сутiнковий i
нiчний лерiоди; 2) у KBiTHi-TpaBHi - пiд час r зв. "перiоду тишi"
(виведення молодих птахiв);

- з мgгою "вк,lючення" бiологiчних механiзмiв звикання тварин
i птахiв до присутностi людини, шумових факторiв тощо не

розпочинати роооти lз максимального використання технlки,
нагом icTb лосryпово збiльшувати кiлькiсть робirникiв, тривм icTb

роOочого дня. кlлькlсть lрIзновиди технlки:
- з природоохоронноi точки зору прiоритетним с максимально

\rожливе ),lри\4ання води в каналi:

48
49



для забезпеченllя ви)Itивання водIlих органiзмiв пiд час очистки
Kaнa],liB! з лlетоIо подальшоi ревiталiзацii бiоти, а також дllя
cTвopeнl lя yl\,{oB для зимiвл i риб леред слуском воли i викоllан ням
робiт з очt.tстки калtалiв викопати i облашryвати заглиблення у
днi каналу piBHoпripHo з розрахунку 4 ямк на 1 кiлометр. Розмiри
ям: дiаметр - l0 м, глибина 2-2,5 м. Схили ycix бокiв ям сlriд
робити пологим и (45-50");
вилучений з дна каналiв наN,{ул скlадувати на транспорт iulя
под:rльшого flеревезення у сriецiально вiлведенi мiсця або ж дlя
використашня при гумусному збагаченtti сiльськогосподарських
угiдь. Не допускати скла&чванtlя вилученого намулу на берегах
каналiв та на дамбах;
забезпечити зберелtення смуг iсtlуючоl-о природного рослиl lного
покриr]у ua окремих дiляttках внутрiшнього схилу даiчби при
провеlеtlнi заходiв ло о,lистцi каllалiв:
забезпечити збереlкеlз ня регiонально рiдкiсноI росли ни - лfiаття
бi;rого (Nулry;/ztеа alba), вкл}оченого до Червоного списку
закарпатсько'i областi, шляхом нездiйснення очистки на двох
дi.llянках каналу Чаронда-Латориця розмiром l0x l0п,r KolKHa бiля
MocTiB через канал по дорозi Чогl-Мукачево iбiля с. Петрiвка. В
обох випадках дiляltки розташованi безпосередньо бiля пtocTiB
(вверх по течiт каналу), бiля лравого берега (якщо дивитись вверх
по течiТ);

для опl,иN{iзацii п роход)l(ен н я пааодковltх вод tto руслу каналiв
ltсобхiднО здiйснитИ очистку мiжда:чlбового простору вiд
чагарuикових заростей шляхом пiдрiзаrrня чагарl;икiв до висоти
] 0- l5 см над piBHeM грунry; у под&льшоl\,1у уникати засадже}lня
дерева]\,iи та чагарниками, а також слрияти формуванню на
схилах дапtб трав'я нистоi'рослиннос.г i, 1пворсltоТ видам и рослин,
здатllим и формуваr,и дерн ини;
забезпсчити припliнення лiТ iлiквiдацiю Bcix
дять до ерозiТ та змиву rpyHтiB i, як наслiдок,
Nlулеllня системи канал iB;

язищ, що призво-
забруднення i за-

забезпечити припинеtll]я надходх(ення а систему KaHa.ttiB забрул-
rtеtлня вiд розеiяних джерел з поверхllевим cтoкoм] тобто з полiв.
-to1-1 iг. пlсови щ. госпOдарс ьких д Bopi B тощо:

не допускати розорювання берегових (прибере;кнпх) смуг:
- не допускати захаращення мiltс,цамбового простору технiчним та

госпоrарськи\,| брулоv i вiлходами. залишка\lи х\lизу:
- лередбачити нор]!lування (обметiення) випасу худоби i птицi у

заплавtliй час,гинi канал iB;

органiзувати збiр, вiдстоювання або очистку дощових вод з ур-
банiзованrlх територiй;

у подальrхому в мiсцях, де дамби, межi проектованих
ltольдерiв ltiлходять б.ttизьtсо до автсlдорiг чи проl'я,цжих частин,
t tеобхiдно передбачити встановлення л iM iтуючоi огорожi, я ка
б робила неlllожливи]\, поl рапляння пiд колеса траllспортних
засобiв землtоводних, ллазунiв, дрiбних ccaBtliB пiд час
кормових, шлюбних, добових перемilцень чи сезонних мiграцiй,
Виготовляють Тх з металсвоi чи пластмасовоТ cil ки iз дрiбними
отворами. Висота огоро;кi с,Iановиl,ь вiд 60-80 см.

5.3. Рекомендацii щодо здбсзпсчення мо;кллlвос,гей
обводнення старорiчищ

i\ttалiз cBiToBoT лiтератури та результати Halu их дослiдrtсеrrь ltoKa-
\ ll l l l,. tцо старорiчища (HaBiTb вкл юченi в Mepelty мел iоративних кана-

l Lll ) l()лодiють icToTHo вищим бiорiзttоман iTr я v росл и l{}lого ,га тварин-
lll1l (} cRiry, HirK аналогiчнi дiлянки водостокiв шryчного походкення,
, ,rrrlc 71о с,гарорi.lищ приурочена llcpcBa)t(tla частина рiдкiсних та тих,
lrLi , tlj,l1 jпlр6зutо aникнення, видiв водноТ флори та фауни. У зв'язку з
rrrlпt с,гарорiчища l\{o)t(Ha розглядати як ocHoBHi осередки концеllтра-
,rrr tit ,rбереlt<ення бiоти в умовах трансфорплованих та зареryльованих
l1 ] |l IIl\ ком плекс iB. Тому oxopoHi та вiдтвореннlо старорiчищ мас бl,ти
,r;,rl tiltcl ta особлива увага.

l}иходя.tи з вищенаведеного, ми рскомепдусмо створення систе-
,lll lil\исry старорiчищ як вiд пересихання, так i вiд руйначii (у тому
,rrrt ti ударними хвилями, поту)кними наносами намулу тощо) ttiд час
lll)()\()]чI(ення над;viрних паводкiв встановлення i об,lашryвання сис-
1t \lll llUlK)]iB.

Ус-гаllовку (або реконструкцirо у разi наявнос-гi) ш,rlюзiв ми
Il,,.ll(,lly( мо злiйсtlити. ]oKpeI,|a. у tаких локацiях:
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пlвденно-захlдца околиця с. Демеч i;
околицi с. Петрiвка, у мiоцi з'еднання
Лато;lиця i Сипа-Чаронда;

каналiв Чаронда-

стариця у мiяqцамбовому просторi р. Тиса на пiвдсннiй околицi
с. Соломоново;
сл iпий р1 кав старорiчища Чаронди в MerKax л iсового vасиву на
угорсько-украiнському кордонi в око,ltицi с. Гсl.ен;
канал на угорсько-укратнськоvу кордонi в ме)(ах )рочища
"Сiлаш" в оtсолицi с. !ийда.

5.4. Рекомендацii щодо ревiталiзацii
природl|их копtплексiв

З MeToto збереження унiкального осередку заплавно.i дiброви
першочерговим завданням е втiлення плану заходiв по консервацii
та ревiталiзацiт високоцiнtlих первинни\ ценозiв, що репрсзенryють
колишнiй природний комплекс ПритисяноькоТ низовини. який
передбачае здitiснеl-tня додаткового обволнення окремих, найбiльш
поl.{ижених дiлянок лiсового масиву! часткову затримку води в
депресiяхта контроль задинамiкою обводенttя-перес"*uпп" rutllry"по
обводнених територiях. Головним джерелом водопостачання (oKpiM
приролних опадiв) vас c,i ати l{анал. який прохо,ли гь по украiнсько-
угорському кордону та яким забезпечуетьоя водовiдведення вiд
акумуляцiйноТ водойми '.Став'' в ур. ''Тоувар''. Обводнення повинне
здiйснюватися викrlючно транзитними водами, i.оловним чином пiд
час вiдведеllня надлишкових вод при весняному сlliготаненнi та, за
необхiдностi, в лiтньо-осiннiй гlерiод, додатково лiдтримувmись за
рахунок вiдведеtlня паводкових вод, .Цля затримки води в каналi та
переаеденflя iT tta зазначепi територii лiсового масиву пропонусl.ься
встановлеllня шлюзу на каналi на п iBH iчно-захiднiй oKpaTHi лiсового
урочиtла. Саме регулюванням пролускноi здатностi шлюзу чи llоаним
його перекриваtlняv регулюватимс lься нац\оliкення iоб.см поданот
води та спускати]\,,уться iJ надлишки з територii лiсовою маси8у.

Проведене моделIовання задопомогою ГIС-технологiй дало змогу
оltiниlи плоlt(i la конфillрачiю за]оплених rеригорiй при рiзних
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J,ittllях обводнення та розра\увати об'еми води для колtного BapiaHTa,
l ,lотирьох проаналiзованих BapiaHTiB з piBHеM води 105; l05,5; l06 i
l()6,5 м н.р.м. нами вiдiбранi два - з piBHeM l05,5 та l06 м, при яких
1(|)с/lня глибина на затоплених дiлянках становитиме вiдповiдно
(l i5,га 0,56 м, а затоплена площа складе l5,1 та 26, 5 га. !ля кожного
llrlriaHTa об'ем акумуляцii- 52 721 та 147 905 м]вiдповiдно. Щетмьнiшс
11ll tllачення piBHiB, режимiв, динамiки, перiодичностi та конфiгурацiТ
r,.,1lrггорiТ обводнення потребуе долаткових дослiдlкень та iнженерlrих
1,,, l1laxyHKiB.
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