
 

  

 

     

 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

  

 

  

   

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Автором дисертаційної роботи встановлено взаємозв’язок між формуванням 

рослинних мікроасоціацій та гуміфікацією техноземів внаслідок накопичення 

органічної речовини в межах Яворівського та Новороздільського сірчаних кар’єрів.  

Систематизовано рослинний покрив стосовно екологічних характеристик, визначено 

роди мікроміцетів для кожного дослідного об’єкту, які формують міцні кореляційні 

зв’язки і представлені складними структурами типу зірка-сітка, ліхтарик. Встановлено 

залежність кількості питомого потоку СО2 від сезону року та температури грунту, 

видового складу рослин та варіанту рекультивації, виявлено залежність між 

потоком СО2 та C:N співвідношенням досліджуваних грунтів. 

Поглиблено дані про вплив рослинних мікроасоціацій на біокругообіг 

мінеральних елементів та органічних речовин між техноземом і фітоценозом та на 

фізико-хімічні властивості сформованих ґрунтів, доповнено інформацію щодо 

таксаційної характеристики деревостанів, сформованих на девастованих ґрунтах. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати 

досліджень, крім теоретичного, мають прикладне значення і спрямовані на 

опрацювання системи проектувально-господарських заходів щодо активізації 

відтворення девастованих ландшафтів та подальшого їх використання для 

формування оздоровчо-рекреаційних об’єктів і лісових масивів. 

Результати досліджень використовують: Львівське обласне управління лісового 

та мисливського господарства (акт впровадження № 1875/02 від 22.11.2017 р.) для 

проведення лісовідновних заходів щодо формування лісових насаджень на 

девастованих ґрунтах в межах сірчаних розробок Західного Лісостепу; ДП «Львівське 

лісове господарство» (акт впровадження № 336 від 02.11.2017 р.) для підбору 

деревних порід та визначення способу створення лісових насаджень на девастованих 

землях Новороздільського сірчаного кар’єру.   

Матеріали дисертаційної роботи використовуються у науковій і навчальній 

роботі Національного лісотехнічного університету України у лекційних курсах 

навчальних дисциплін «Ґрунтова мікробіологія», «Лісомеліорація девастованих 

ландшафтів», «Біотехнологія», а також при проведенні лабораторно-практичних 

занять за вказаними дисциплінами (акт впровадження № 2 від 08.11.2017 р.). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень. Наукові положення 

дисертаційного дослідження, висновки і рекомендації виробництву є 

достовірними, оскільки базуються на експериментальному матеріалі, зібраному 

із застосуванням апробованих методик. 

 

Аналіз і оцінка змісту дисертаційної роботи 

Зміст вступної частини дисертаційної роботи викладено на 6 сторінках 

комп’ютерного тексту та відповідає вимогам до вступної частини дисертації, 

що представляється на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук. У вступі обґрунтовано актуальність теми, вказано 

на зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами, подається мета 

і завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, відзначено наукову 

новизну і практичне значення одержаних результатів, відомості про особистий 

внесок дисертанта, публікації та апробації результатів. 

Розділ 1 «Девастовані ландшафти та проблеми їх фітомеліорації» 



присвячено узагальненню і аналізу етапів відтворення девастованих 

ландшафтів шляхом їх рекультивації та фітомеліорації. Аналізуючи напрямки 

лісовідновлення відпрацьованих відвалів в різних країнах світу, автор 

підкреслює, що для уніфікації заходів щодо відтворення рослинних угруповань 

на ділянках з різним ступенем порушення, необхідно шукати індивідуальні 

підходи при вивченні конкретних відтворених ділянок, спираючись на типи 

лісорослинних умов. Зазначається, що широкомасштабні фітомеліоративні 

заходи на порушених землях в різних країнах охоплювали 

сільськогосподарську (шляхом посіву однорічних та багаторічних рослин з 

подальшим вирощуванням зернових і технічних сільськогосподарських 

культур) та лісогосподарську фітомеліорацію (вирощування невибагливих до 

грунтових умов деревних і чагарникових порід) теоретичні основи яких були 

обґрунтовані у працях відомих українських та зарубіжних вчених. Дисертантом 

проведено детальний аналіз різноманітних підходів щодо пришвидшення 

процесів первинного ґрунтоутворення внаслідок штучного створення 

рослинних угруповань, природних сукцесійних процесів, ролі мікроорганізмів у 

біологічній рекультивації, застосування осадово-попелових компостів та 

формування лісопаркових та паркових зон. 

Зауваження: 

1. Більше уваги у огляді літератури варто було б приділити питанню 

ефективних методів відтворення девастованих грунтів при видобуванні сірки. 

2. Слід було акцентувати увагу на екологічній ролі відновлення 

девастованих ландшафтів. 

 

Розділ 2 «Об’єкти, програма і методика досліджень» містить аналіз 

методик, які використовувалися під час виконання досліджень. Стисло 

охарактеризовані природні умови регіону досліджень. В основу методики 

дослідження автором покладено метод порівняння певних показників з метою 

оцінки стану компонентів рослинних угруповань на девастованих грунтах.  

У дисертаційній роботі використані методи спостереження і 

вимірювання, що забезпечують невтручання в природні процеси формування та 

функціонування рослинних угруповань. Для дослідження компонентів 

рослинних угруповань застосовувались загальнонаукові (аналіз, синтез, 

порівняння тощо) та методи з геоботаніки, лісівництва, лісової типології, 

лісової таксації,  ґрунтознавства, фізіології. 

Зауваження: 

1. Опис застосованих методик надмірно розлогий. Доцільно було б 

використовувати для опису стислу характеристику і акцентувати увагу на 

найважливіших перевагах кожної з них. 

2. Метод дослідження мікологічної структури грунтових зразків досить 

складний для практичного використання на значній території, оскільки займає 

багато часу і досить трудоємкий.  

 

Розділ 3 «Особливості формування рослинного покриву породних 

відвалів сірчаних кар’єрів з різним ступенем відновлення» містить 



результати досліджень ценотичних особливостей сформованих рослинних 

угруповань на девастованих грунтах Яворівського та Новороздільського 

сірчаних кар’єрів. На дослідних ділянках Яворівського сірчаного кар’єру 

сформовані рослинні асоціації представлені 84 судинними та несудинними 

видами рослин, які належать до 32 родин та 5 відділів і найпредставленішими 

родинами є Розоцвіті, Бобові, Айстрові, Тонконогові та інші. Видова 

насиченість тут коливається від 7 до 30 видів, а видова структура рослинності 

за відношенням до світла належить до світлолюбних видів (57%), за 

відношенням до вологи – до мезофітів (51%), а за багатством грунту – до 

мезотрофів (57%). В межах Новороздільського сірчаного кар’єру автором було 

виділено 73 судинних та несудинних види рослин, які належать до 30 родин та 

4 відділів, а видова насиченість коливається від 4 до 20 видів. Відзначено, що 

найбільш представленими родинами тут є Айстрові, Жовтецеві та Маренові, за 

видовою структурою на 48% тут представлені світлолюбні види, на 53% - 

мезофіти, а на 68% - мезотрофи. Проведені дослідження дозволили встановити, 

що в межах Яворівського сірчаного кар’єру при формуванні рослинних 

угруповань необхідно надавати перевагу видам, що ростуть в умовах суборів та 

сугрудів, а на території Новороздільського кар’єру – сугрудів та грудів. 

На підставі аналізу фітоценотичної структури рослинного покриву 

автором відзначено, що рослинні асоціації на дослідних ділянках в межах 

Яворівського сірчаного кар’єру сформувались за участю різнотрав’я, злакових 

рослин та деревних видів, серед яких виділені березово-куничниково-

стенактисове, березово-сосново-осоково-мохове та інші рослинні угруповання. 

Проведені дослідження дозволили виокремити первинні сингенетичні та 

ендоекогенетичні сукцесії, які характеризуються складною будовою 

рослинного покриву, виразною ярусністю, стабільністю і достатньою 

продуктивністю. На території Новороздільського сірчаного кар’єру відзначено 

істотний вплив на формування рослинних угруповань лісогосподарських 

заходів по створенню на відвалах кар’єру лісових насаджень за участю різних 

деревних видів. Тут виділені дубово-плевроцієво-кульбабове, тополево-

плевроцієво-анемонове та інші рослинні угруповання, що сформувались під 

впливом деревних видів і сукцесії представлені перважно лісовими, лісо-

лучними та лучними видами рослин. 

Визначено посухостійкість та газостійкість рослин на території 

девастованих грунтів. Встановлено, що посухостійкими в аналізованих умовах 

вважаються золотарник звичайний, люцерна хмелевидна, підбіл звичайний та 

стенактис однорічний, газостійкими - золотарник звичайний, куничник 

наземний та підбіл звичайний.  

Зауваження: 

1.  Доцільно було б показати особливості впливу сформованих умов на 

дослідних ділянках на формування видового складу рослин, видову насиченість 

та визначити, який показник найбільш суттєво залежить від конкретного 

екологічного чинника. 

2. При визначенні рослинних угруповань в межах дослідних ділянок 

важливо було б детальніше охарактеризувати причини їх формування. 



3. Під час аналізу фізіологічної стійкості рослин на засуху та вплив 

небезпечних газів необхідно було б розробити шкалу посухостійкості та 

газостійкості для досліджуваного регіону. 

 

Розділ 4 «Вплив рослинних угруповань на відтворення девастованих 

земель» Проведено аналіз агроекологічних властивостей техноземів на дослідних 

ділянках. Автором відзначається, що сформовані горизонти техноземів є 

нетиповими для характерних у цих умовах грунтів. Встановлено, що найбільший 

вміст органічної речовини (до 2,5%) відзначено у верхньому прошарку (до 10 см) 

грунту на пробній площі ПЯ 8 (соснове насадження) на території Яворівського 

сірчаного кар’єру і до (3,7%) на ПН 6 (липово-черешневе насадження) 

Новороздільського сірчаного кар’єру, значно менше накопичується органічної 

речовини у поверхневому шарі грунту на інших пробних площах. Проаналізовано 

накопичення Нітрогену, Калію, Фосфору, Магнію та ступеня актуальної 

кислотності, а також Кадмію, Цинку, Плюмбуму, Купруму у 10-сантиметрових 

шарах грунту у товщі до 40 см на пробних площах аналізованих дослідних 

об’єктів Яворівського та Новороздільського сірчаних кар’єрів. 

Дисертантом досліджено посезонний (весняний, літній, осінній спектр) 

видовий склад мікобіоти грунту на дослідних ділянках з визначенням частоти 

трапляння мікроміцетів, коефіцієнта подібності Соренсена – Чекановського, 

коефіцієнта різноманіття Шенона, індексу домінування Сімпсона та індексу 

механізації мікобіоти, що дозволило встановити реакцію біоти сформованих 

техноземів під впливом різних рослинних угруповань. Встановлено, що високим 

видовим різноманіттям грибів (12 видів) у грунті характеризується ділянка з 

заростями берези на території Яворівського та із змішаним насадження (16 видів) 

Новороздільського сірчаних кар’єрів. Автором відзначено, що на дослідних 

об’єктах Яворівського та Новороздільського сірчаних кар’єрів сформувались 

високоорганізовані комплекси грунтових мікроміцетів, проте більш стабільні 

комплекси грунтових мікроміцетів, які описуються плеядами «ліхтарик, 

тричленна», характерні для дослідних ділянок Новороздільського кар’єру. 

Здійснено оцінку впливу рослинних угруповань на відтворення грунтів в 

наслідок вивчення питомого потоку СО2 з поверхні сформованих техноземів. 

Встановлено, що питомий потік СО2 з поверхні досліджуваних техноземів 

залежить від сезону року і найменшою активністю відзначається у зимовий час. 

Автором відзначено, що навіть за зимових умов величина емісії СО2 залежить від 

сформованого рослинного угруповання і може зростати більше ніж у 5 разів. 

Проведені дослідження питомих потоків СО2 з поверхні досліджуваних грунтів 

протягом літнього періоду, дозволили встановити, що найбільш істотно вони 

пов’язані з якістю органічної речовини, тобто С:N співвідношенням. Встановлено, 

що максимальні потоки СО2 властиві техноземам під заростями берези на 

території Яворівського та під дубовим і тополевим насадженнями на території 

Новороздільського сірчаних кар’єрів, в яких С:N співвідношення максимальні 

(8,5-9,6).  

Представлені також результати аналізу росту та функціонування соснових, 

тополевих, дубових та інших деревостанів, сформованих на відвалах аналізованих 



кар’єрів. Встановлено, що найвищою продуктивністю (530 м3/га) відзначається 

тополевий, а найнижчою дубовий деревостани на території Новороздільського 

сірчаного кар’єру. Дещо нижчою продуктивністю (до 231 м3/га) характеризується 

сосновий деревостан на території Яворівського сірчаного кар’єру. Досліджено, що 

сосна звичайна, вільха чорна, дуб звичайний, в’яз шорсткий у сформованих 

деревостанах на дослідних об’єктах відзначається високим показником імпедансу 

та низьким рівнем поляризаційної ємності. Високий вміст хлорофілу «а» у 

асиміляційному апараті різних деревних порід відзначено в більш продуктивних 

деревостанах, а каротиноїдів – у штучно створених насадженнях. 

Зауваження: 

1. Потребує додаткового пояснення причин вивчення вмісту органічних 

речовин та хімічних елементів у товщі грунту до 40 см. 

2. З представлених даних не зрозуміло, який вплив на формування рослинних 

асоціацій на пробних площах має кожен із різновидів важких металів. 

3. Не ясно, в чому полягає механізм впливу рослинних угруповань на 

динаміку питомого потоку СО2 і як це можна використовувати при відтворенні 

девастованих грунтів?  

 

Розділ 5. «Фітомеліоративні засади відтворення девастованих 

ландшафтів у межах сірчаних розробок Західного Лісостепу» В розділі 

наведено результати соціологічного опитування мешканців навколишніх 

населених пунктів щодо перспектив відтворення та використання порушених в 

наслідок видобування сірки земель. Встановлено, що 84,1% учасників 

опитування вважають перспективним для розвитку на девастованих грунтах 

створення рекреаційних об’єктів, що сприятиме якісному облаштуванню 

території та забезпечить комфортний відпочинок мешканців. Дисертантом 

обґрунтовано та розроблено проект створення на території Яворівського 

сірчаного кар’єру рекреаційної зони, а в межах Новороздільського кар’єру – 

техногенного гідропарку. Відзначається, що пріоритетним напрямком у 

формуванні рекреаційної зони є створення зелених насаджень за участю 

аборигенних деревних та чагарникових видів та розбудова відпочинкової 

інфраструктури. При формуванні техногенного гідропарку автором 

пропонується проведення екологічного моніторингу, сприяння послабленню 

джерел токсичного впливу, відновлення біорізноманіття рослинних угруповань 

при штучному створенні лісопарку. 

Для відтворення рослинних угруповань дисертантом запропоновані 

принципи взаємозалежності природних елементів, формування і розвитку 

ландшафтів, мотиваційної кольористики, що передбачає проведення 

різноманітних заходів (збільшення кількості бобових, створення штучних  

деревних насаджень, використання мікоризованого садивного матеріалу та ін.) і 

в сукупності сприятиме інтенсифікації процесів відтворення девастованих 

земель. Автором визначено фактичний коефіцієнт фітомеліоративної 

ефективності території сірчаних кар’єрів та розраховано проектований, який 

при проведенні запланованих заходів з оптимізації структури ландшафтів в 

межах регіону досліджень зросте у понад 4 рази 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

     

 

  

 

 

   

   

 

   

 

 

                                              

 


