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ротній дуже високий кореляційний зв'язок між стадією рекреаційної дигресії та 
кількістю підросту (для бучин r= -0,96, для дібров r= -0,92). Порівнюючи склад 
підросту із материнським, простежено тенденцію до переважання на V-III СРД у 
складі клена гостролистого, що в майбутньому може привести до заміни голов-
ної породи. На V-IV СРД 15-30 % підросту уражається некрозом та борошнис-
тою росою. 

Існує прямий кореляційний зв'язок (r= 0,83-0,98) між стадією дигресії та 
площею пошкоджень деревостанів: із збільшенням рекреаційного навантаження 
відсоток пошкодження і площа пошкоджень збільшується. 

Для живого надґрунтового покриву спостерігається тенденція, що із 
збільшенням рекреаційного навантаження відбувається значне зменшення про-
ективного трав'яного вкриття (r=0,89). У разі тривалої дії рекреаційного тиску 
проективне вкриття змінюється з 13 (V СРД) до 49 % (ІІІ СРД) для бучин та з 3 
(V СРД) до 34 % (ІІІ СРД) для дібров. У проективному вкритті на V СРД перева-
жають рудеральні види – приблизно 70-75 %, а частка лісових становить тільки 
3-8 %, на інших пробних площах поступово у видовому складі трав'яного вкрит-
тя збільшується кількість з рудеральних на лісові та лісочагарникові. 

Результати досліджень ще раз засвідчують, що природні компоненти при-
міських лісів не встигають належним чином відновлюватись. Тому треба розро-
бити систему розвантаження та відновлення рекреаційно деградованих ділянок. 
Це потребує значних наукових досліджень у галузі рекреаційного природокорис-
тування, а також відповідного фінансування. 
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Дерех О.И. Влияние рекреационной нагрузки на состояние буковых и 
дубовых древостоев Львова 

Изучено влияние рекреации на состояние бучин и дубрав с различными стадиями 
рекреационной дигрессии пригородных лесов. Установлена обратная очень высокая кор-
реляционная связь между стадией рекреационной дигрессии и количеством подроста 
(для бучин r = -0,96, для дубрав r = -0,92). Лесовосстановительные процессы на V и IV 
стадиях рекреационной нагрузки для бука и дуба проходят неудовлетворительно. 
Частица поврежденных деревьев колеблется в пределах 40-100 %. Установлено, что с 
уменьшением рекреационного воздействия, количество поврежденных деревьев от их 
общего количества постепенно уменьшается. В зависимости от стадии дигрессии дре-
востоев наблюдено, что при высоком антропогенном воздействии (V СРД) средний ра-
диальный прирост меньше по сравнению с менее интенсивным воздействием. Степень 
изменчивости прироста древесины характеризуется слабой и средней вариабельностью 
(9,3-23,9 %). Из результатов исследований можно заметить изменение в таксономичес-
кой структуре и количественном составе травяного покрова. 

Ключевые слова: стадия рекреационной дигрессии, подрост, радиальный прирост, 
механическое повреждение, живой напочвенный покров. 

Derekh O.I. The Effect or Recreational Load on Beech and Oak Stands of Lviv 
The influence of recreation on the state of oak and beech stands with different steps of 

recreational digression in forests of Lviv green zone is researched. A relatively high correlation 
between the stage of recreational digression and the number of seedlings (for beech r = -0,96, 
oak r = -0,92) is established. Reforestation on 5th and 4th stages of recreation digression in be-
ech and oak forests is proved to be unsatisfactory. The share of damaged trees varies between 
40-100 %. Depending on the stage of degression stands it is observed that the high human im-
pact (V SRD) average radial growth is lower compared to less intense. The degree of variabi-
lity of forest growth is characterized by weak and average variability (9.3-23.9 %). The change 
in taxonomic structure and quantitative composition of vegetation cover is obtained in the re-
sult of the research. 

Key words: stage of recreational digression, undergrowth, radial growth, crash, vegetati-
on cover. 
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ВІТАЛІТЕТНА СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ SCHOENUS 

FERRUGINEUS L. В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
Визначено основні морфометричні ознаки ценопопуляцій Schoenus ferrugineus L., 

які задіяні у формуванні адаптаційного потенціалу. Оцінено мінливості морфометрич-
них ознак досліджуваних ценопопуляцій. Наведено спектри віталітету ценопопуляцій в 
умовах трьох ступенів антропогенного навантаження. Виявлено основні чинники антро-
погенного навантаження на досліджувані ценопопуляції з відповідним переліком крите-
ріїв. Оцінено дію механізмів адаптацій та лімітуючих екологічних чинників щодо поши-
рення рослин виду Schoenus ferrugineus L. в умовах трансформації карбонатних боліт у 
Західному регіоні України. Доведено, що велика кількість кореляційних зв'язків між 
морфометричними ознаками рослин виду Schoenus ferrugineus L. обумовлює рівноваж-
ний та процвітаючий віталітет ценопопуляції, а у місцях з існуючим або тим, що був у 
минулому антропогенним впливом – депресивний. 

Ключові слова: Schoenus ferrugineus L., популяція, водно-болотні угіддя. 
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Постановка проблеми. Досліджувана територія характеризується поши-
ренням цінних евтрофних карбонатних боліт, які внесені до Рамсарської конвен-
ції та слугують природними резерватами, фільтрами очищення води, продукують 
біомасу та кисень, вони є місцем перебування великої кількості видів рослинного 
і тваринного світу, велику частину яких занесено до Червоної та Зеленої книг Ук-
раїни [1, 2]. У цьому контексті особливо варто виділити представника родини 
Cyperaceae Juss., Schoenus ferrugineus L. [3-5]. Ареалом Schoenus ferrugineus L. є 
Центральна Європа, Скандинавський півострів, дуже рідко – Середземномор'я [6, 
7]. На території України цей вид поширюється у межах Волинської височини, 
Подільської височини (західна частина), Малого Полісся, Розточчя, отже – у ме-
жах Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської та Хмельницької облас-
тей [8]. Літературний аналіз свідчить, що фітоценози Schoenus ferrugineus L. ви-
конують ґрунтозберігаюче, водоохоронне та торфотвірне значення [1, 2]. 

Є.М. Брадіс, А.І. Барбарич та Т.Л. Андрієнко здійснили опис місцезростань 
та розробили низку програм і пропозицій щодо зменшення антропогенного впливу 
на водно-болотні угіддя, і зокрема на рідкісні види флори і фауни. Проте, незважа-
ючи на набутий досвід, у сучасних умовах еколого-ценотичні особливості цепопу-
ляції Schoenus ferrugineus L., рівень життєвості та ступінь антропогенного наванта-
ження на місцезростання рідкісного виду досліджено недостатньою мірою. 

На території України відомі ценопопуляції Schoenus ferrugineus L. нечи-
сельні та займають невеликі ділянки евтрофних боліт, переважно сформованих на 
карбонатних породах [1, 6, 9]. Як відомо, багато місцезростань виду зникли нап-
рикінці минулого сторіччя, що пов'язано з проведенням широкомасштабних мелі-
оративно-осушувальних робіт. А серед угруповань, що збереглися, переважають 
трансформовані, де Schoenus ferrugineus L. спiвдомiнує з Phragmites australis 
(Cav.) Trin. ex Steud. та Molinia caerulea L., значну участь беруть також болотно-
лучні та лучні види. Окрім цього, у [10] відзначено появу нових місцезростань 
Schoenus ferrugineus L., на вторинно-заболочених та сильно дренованих ділянках. 

Важливим завданням збереження фіторізноманіття водно-болотних угідь 
є виявлення та оцінювання стану ценопопуляцій рідкісних видів рослин як інди-
каторів стану природних екосистем та дослідження з кореляційного аналізу між 
ознаками репродуктивної та вегетативної сфери реліктових видів [4, 6, 10]. Для 
визначення життєздатності фіторізноманіття під дією антропогенного впливу, 
одним з основних методів є оцінювання структури віталітету, що враховує особ-
ливості форм і росту досліджуваних особин [11]. 

Метою роботи – з'ясувати залежність структури віталітету ценопопуляцій 
Schoenus ferrugineus L. від умовах різного ступеня антропогенного навантаження. 

Методи дослідження. Дослідження проведено впродовж 2010-2013 рр. 
на семи модельних дослідних ділянках ценопопуляцій Schoenus ferrugineus L., 
які було закладено в умовах різного ступеня антропогенного навантаження 
вздовж меліорованих каналів, річок та осушених боліт, серед яких були і терито-
рії природно-заповідного фонду. Дослідними ділянками були: Дермань-Острозь-
кий НПП – с. Мости, с. Дермань ІІ, ботанічний заказник загальнодержавного 
значення "Бущанський", ботанічний заказник місцевого значення "Кемпа", гід-
рологічний заказник "Урочище М'ятин", болота околиць смт Олесько та с. Зарва-
ниця Львівської обл. Вони відрізняються між собою екологічними умовами, 
структурою ценозу та ступенем антропогенного навантаження. 
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Ступінь антропогенного навантаження було ранжовано на слабкий (не 
виявлено антропогенний вплив, незначна рекреаційна діяльність), помірний (пе-
резволоженість через нерегульованість прокладання меліоративних каналів, пі-
рогенний вплив) та сильний (близькість прокладання транспортної мережі, ді-
юча торфорозроблення, випас худоби, невелика відстань до населених пунктів). 

У межах кожної досліджуваної ценопопуляції Schoenus ferrugineus L. за 
принципом неушкодження було досліджено 25 особин в 11-кратній повторності 
кожної ознаки. Основними морфометричними ознаками досліджуваного виду є: 
довжина генеративного пагона (L), довжина суцвіття (LI), довжина приквітково-
го листка (Lb), довжина ості (La), довжина першого колоска (L1 s), довжина дру-
гого колоска (L2 s), довжина третього колоска (L3 s), кількість колосків (Ns), ді-
аметр стебла (d), довжина листків (Ll), ширина листків (Wl), щільність суцвіття 
(P). Кожна ценопопуляція представлена 275 вимірами кожної ознаки, що забез-
печує репрезентативність вихідних даних. Біометричні результати досліджень 
проаналізовано та розраховано за допомогою пакета прикладних програм Statis-
ticaPh 6.0. та Microsoft Exel. 

Для оцінювання мінливості ознак використано коефіцієнт варіації 
(Cv, %). Ступені варіювання ознак, згідно з рекомендаціями Г.Ф. Лакіна [12], 
прийнято в межах: Cv > 25 % – високий, 11>Cv<25 – cередній, Cv < 11 % – низь-
кий. Для встановлення тісноти зв'язку між досліджуваними морфометричними 
ознаками модельних ценопопуляцій розраховано коефіцієнт кореляції. 

Оцінювання віталітетного типу ценопопуляцій дослідженого реліктового 
виду проведено з використанням критерію Q, який розроблений як для природ-
них популяцій так і для штучних [11, 14]. Було виділено три типи ценопопуля-
цій, які відповідають таким умовам: Q = 1/2(а + b)>с – процвітаючі ценопопуля-
ції; Q = 1/2 (а + b) = с – рівноважні ценопопуляції; Q = 1 / 2 (а + b) <с – депресив-
ні ценопопуляції. За встановленим показником структури віталітету, особини 
класифіковано до 3 класів: високий віталітет, середній та низький. 

Результати досліджень. Характеристика основних морфометричних по-
казників дає змогу виявити не тільки напрямок еволюційних перетворень цено-
популяцій Schoenus ferrugineus L., але й встановити існування діагностичних оз-
нак (ознак відмінності та подібності, мінливості та стабільності), що є особливо 
цінним в аналізі модельних ценопопуляцій реліктових видів. У цьому контексті 
було проаналізовано морфометричні ознаки вегетативної за різним ступенем ан-
тропогенного навантаження. 

Під час дослідження модельних ценопопуляцій, які розташовані в межах 
природно-заповідного фонду з відсутнім або незначним антропогенним впли-
вом: Дермань-Острозький НПП (с. Мости), ботанічний заказник загальнодер-
жавного значення "Бущанський", ботанічний заказник місцевого значення "Кем-
па" та гідрологічний заказник "Урочище М'ятин" виявлено широкий діапазон ко-
ефіцієнта варіації, що змінюється від 7 до 45,2 %. На ділянці Дермань-Острозь-
кого НПП (с. Дермань ІІ) зі середнім антропогенним навантаженням коефіцієнт 
варіації становить 8,3-25,8 %. Тоді як болота околиць смт Олесько та с. Зарвани-
ця Львівської обл. із сильним антропогенним навантаженням змінюються в ме-
жах 6,8-19,4 % (табл. 1). 
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Табл. 1. Коефіцієнт варіації морфометричних ознак модельних ценопопуляцій 
Schoenus ferrugineus L. 

Морфометричний показник 
 

Ступінь ан-
тропогенного 
навантаження L La LI Lb L1 s L2 s L3 s Ns d Ll Wl P 

 слабкий 7,0 21,4 10,9 8,8 9,2 10,5 11,0 22,1 13,7 45,2 18,2 16,0 
середній 8,3 22,5 9,8 17,9 8,9 9,0 10,1 22,1 14,0 28,5 25,0 12,5 

Коефі-
цієнт 
варіації сильний 6,8 19,4 10,1 17,5 16,2 15,5 10,2 13,4 11,9 18,7 19,2 11,6 

Як видно з таблиці, коефіцієнт варіації в об'єктах природно-заповідного 
фонду є більш мінливим, який вказує на високу здатність пристосування, порівня-
но з об'єктами із середнім та сильним антропогенним навантаженням. Важливим є 
також відносна сталість екологічних умов боліт (рівень зволоження ґрунту, струк-
тура ценозу) та відсутній або незначний (збирання ягід) антропогенний вплив. 

Кореляційний аналіз, проведений для об'єктів із слабким ступенем антро-
погенного навантаження, засвідчив наявність 19 кореляційних зв'язків, із серед-
нім – 15 та зі сильним – 11 зв'язків [13]. Кореляційної залежності між морфомет-
ричними ознаками – кількістю колосків, довжиною листків та діаметром стеб-
ла – не встановлено. Тоді як основну кількість кореляційних зв'язків виявлено 
між такими морфометричними ознаками: довжина генеративного пагона, довжи-
на суцвіття, довжина колосків. Тому для оцінювання структури віталітету було 
використано низку ознак. Та саме ці морфометричні ознаки задіяні у формуванні 
адаптаційного комплексу антропогенного навантаження. 

На основі досліджених морфометричних ознак, оцінено спектри віталіте-
ту ценопопуляцій Schoenus ferrugineus L. на модельних ділянках залежно від 
ступеня антропогенного навантаження (рис.). 

 
Рис. Спектри віталітету ценопопуляції Schoenus ferrugineus L.  

залежно від ступеня антропогенного навантаження 

Встановлено, що ценопопуляції із слабким антропогенним навантажен-
ням є процвітаючими, з помірною – рівноважними, а в умовах діючих торфороз-
робок, де антропогенний вплив є сильним і продовжує посилюватися, тип цено-
популяцій є депресивним. На основі кореляційного аналізу, структури віталіте-
ту, виявлення наявності антропогенних загроз, було встановлено ступені антро-
погенного навантаження на ценопопуляції Schoenus ferrugineus L. (табл. 2). По-
дальший розвиток ценопопуляції Schoenus ferrugineus L. залежить від екологіч-
них умов місцезростання та їх сталості на об'єктах природно-заповідного фонду 
або їх зміни та подальшої сукцесії в бік процвітаючої популяції. 

Отже, основними чинниками антропогенного навантаження ценопопуля-
цій Schoenusferrugineus L. є наслідки осушувальної меліорації, діюча або колиш-
ня розроблення торфовищ та, як наслідок, пірогенна деградація торфовищ. 
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Табл. 2. Ступені антропогенноого навантаження на ценопопуляції 
Schoenusferrugineus L. залежно від комплексу адаптацій до умов навколишнього 

природного середовища 
Ступінь антропогенно-

го навантаження № 
з/п Біотоп 

слабкий помір-
ний 

силь-
ний 

Спектр 
віталіте-

ту 

Антропогенні  
загрози 

Статус 
охоро-

ни 

1 
Розріджене лісове бо-
лото, помірне зволо-
ження (с. Мости) 

+   процві-
таючий Не відзначені + 

2 
Розріджене лісове бо-
лото, помірне зволо-

ження (с. Буща) 
+   процві-

таючий 
Незначна рекреаційна 
діяльність (збір ягід) + 

3 

Заболочена  
посадка Pi-

nussylvestris L., різка 
зміна зволоження 

(с. Дермань ІІ) 

 +  рівно-
важний 

Побічна - (пожежі), 
перезволоження че-
рез нерегульованість 
меліоративних кана-

лів 

+ 

4 
Заболочена галявина 

вільхового лісу, значне 
зволоження (Кемпа) 

+   процві-
таючий 

Незначна рекреаційна 
діяльність (близькість 

с.-г. угідь) 
+ 

5 

Ініціальне торфове боло-
то на місці торфорозроб-
ки, різка зміна зволожен-

ня (смт Олесько) 

  + депре-
сивний 

Близькість транспор-
тної мережі (занос 
чужорідних рослин) 

- 

6 
Пересихаюче торфове 
болото, недостатнє зво-
ложення (с. Зарваниця) 

  + депре-
сивний 

Близькість до населе-
ного пункту, випас, 
торфорозроблення 

- 

7 
Великий болотний ма-
сив, значне зволоження 

(с. М'ятин) 
+   процві-

таючий 

Близькість до тран-
спортної мережі, на-

селеного пункту 
+ 

Висновки. Встановлено, що основними морфометричними ознаками, які 
задіяні у формуванні адаптаційного комплексу до антропогенного навантажен-
ня, є: довжина генеративного пагона, довжина суцвіття та довжина колосків. До-
ведено, що широка амплітуда коливання мінливості морфометричних ознак це-
нопопуляції Sсhоеnus fеrrugіnеus L. на модельних ділянках свідчить про високий 
рівень пристосування та адаптацію досліджуваного реліктового виду до стабіль-
них або постійно змінюваних умов навколишнього середовища. Цей факт пояс-
нюється фенотипічними та морфологічними ознаками виду. 

Визначено діагностичні ознаки ценопопуляцій Schoenus ferrugineus L. за 
морфометричними показниками генеративних і вегетативних органів рослин. 
Кількість кореляційних зв'язків між морфометричними показниками на модель-
них ділянках, що перебувають під антропогенним впливом, є мінімальною по-
рівняно з популяціями на територіях, що підлягають охороні. 

Встановлено, що віталітетний спектр ценопопуляцій Schoenus ferrugine-
us L. залежить від різних екологічних умов та ступеня антропогенного наванта-
ження. Чим більша кількість кореляційних зв'язків між досліджуваними морфо-
метричними ознаками, тим більш рівноважною та процвітаючою є ценопопуля-
ція Schoenus ferrugineus L. 

Основними чинниками антропогенної трансформації ценопопуляцій 
Schoenus ferrugineus L. є наслідки осушувальної меліорації, діюча або колишня 
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розроблення торфовищ та пірогенна деградація торфовищ. Встановлено помір-
ний, середній та сильний ступені антропогенної трансформацій біотопів з відпо-
відним переліком критеріїв, що супроводжуються як біоморфологічними, так і 
еколого-ценотичними адаптаційними змінами. 
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Козинятко Т.А. Виталитетная структура ценопопуляций Schoenus 
ferrugineus L. в условиях антропогенной нагрузки 

Определены основные морфометрические показатели ценопопуляций Schoenus fer-
rugineus L., которые задействованы в формировании адаптационного потенциала. Оце-
нены изменчивости морфометрических показателей исследуемых ценопопуляций. При-
ведены спектры виталитета ценопопуляций в условиях трех степеней антропогенной 
нагрузки. Выявлены основные факторы антропогенной нагрузки на исследуемые цено-
популяции с соответствующим перечнем критериев. Оценено действие механизмов 
адаптаций и лимитирующих экологических факторов относительно распространения 
растений вида Schoenus ferrugineus L. в условиях трансформации карбонатных болот в 
Западном регионе Украины. Доказано, что большое количество корреляционных связей 
между морфометрическими признаками растений вида Schoenus ferrugineus L. обуслов-
ливает равновесный и процветающий виталитет ценопопуляции, а в местах с существу-
ющим или таковым в прошлом антропогенным влиянием – депрессивный. 

Ключевые слова: Schoenus ferrugineus L., нопопуляция, водно-болотные угодья. 

Kozynyatko T.A. Vitality Structure of Schoenus Ferrugineus L. Cenopopu-
lations under the Conditions of Anthropogenic Pressure 
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Some basic morphometric characteristics of Schoenus ferrugineus L. cenopopulations, 
which are involved in adaptation potential shaping, have been defined. The variability of studi-
ed cenopopulations morphometric signs has been estimated. The cenopopulations vitality 
spectra in terms of three levels of anthropogenic pressure have been presented. The main fac-
tors of anthropogenic pressure on studied cenopopulations with relevant criterias list have been 
investigated. A mechanisms performance of adaptation and limiting environmental factors re-
garding the distribution of the Schoenus ferrugineus L. plants species in conditions of carbona-
te wetlands transformation in Western Ukraine has been evaluated. A large number of correla-
tions between the morphometric characteristics of the Schoenus ferrugineus L. plant species is 
proved to be determined by a coenopopulation the equilibrium and thriving vitalitet, and equi-
librium and depression – within places where is now an anthropogenic influence or it was in 
the past. 

Key words: Schoenus ferrugineus L., cenopopulations, population, wetlands. 

 

УДК 379.85:330(477) Доц. О.Я. Маліновська, канд. екон. наук;  
студ. К.C. Голошва – Львівська ДФА 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ 
Наведено основні види рекреаційно-туристичних ресурсів, їх властивості та озна-

ки. Зроблено акцент на дослідженні поняття "туристична інфраструктура". Проаналізо-
вано роль туризму в Україні та виокремлено його місце в загальній системі туристичної 
сфери. Наведено основні шляхи для покращення туристичної бази в Україні, а саме: 
взаємодія з іншими країнами (розвиток, організація авіасполучення, організація спільних 
туристичних маршрутів на прикордонних територіях); створення системи поширення ін-
формації про туристичні можливості України та підвищення безпеки туристів; вдоскона-
лення статистичної звітності щодо оцінки функціонування галузі на основі використання 
методик Всесвітньої туристичної організації при ООН. 

Ключові слова: туристично-рекреаційні ресурси, туристичний ринок, туристичний 
потенціал, туристична інфраструктура, історико-культурні туристичні ресурси. 

Постановка проблеми. Туристичний ринок розвивається в Україні дина-
мічно, але не займає передових позицій. Зміни в економічній ситуації країни під-
креслюють недостатність використання туристичного потенціалу. Постають пи-
тання щодо визначення сучасних передумов і подальших тенденцій розвитку ту-
ристичного ринку регіону й країни, що надалі дасть змогу об'єктивно порушити 
питання щодо створення туристичної логістичної інфраструктури. В Україні є 
можливості створити таку сучасну інфраструктуру за світовими стандартами, 
але їх реалізація потребує обґрунтованого науково-методичного підходу і дер-
жавної підтримки в межах вітчизняного законодавства. У цьому і полягає акту-
альність обраної теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі аспекти регулюван-
ня розвитку туризму країни та регіонів висвітлено у працях таких вітчизняних і 
зарубіжних вчених, як: Ю. Алексєєва, В. Бабарицької, І. Валентюк, В. Гуляєв, 
А. Добровольської, В. Керецман, В. Дєбедєв, В. Шульги, М. Портера та ін. Зок-
рема І. Гортенко розглядав соціальні аспекти управління розвитку туризму в 
СРСР, Ю. Лебединський досліджував механізми управління Зеленим туризмом у 
сільській місцевості, В. Кияк досліджував питання особливостей управління рек-
реаційно-туристичною сферою в Україні. 

Метою роботи є дослідження рекреаційно-туристичних ресурсів, аналіз 
сучасної інфраструктури в Україні. 


