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Лісистість України (у %)
(Національна доповідь України ..., 2003)

Природні
зони

Лісистість
минулого

Сучасна
лісистість

Оптимальн
а

лісистість
Україна 44,4 15,6 20-22

в тому числі

Полісся 72,8 26,8 32

Лісостеп 52,0 13,0 18

Степ 20,0 5,3 9

Карпати 76,0 42,0 45

Крим 14,2 10,4 19





Болото “Андромеда”, розташоване в
межах населеного пункту



Гірські болотні екосистеми Закарпаття



Болота – об’єкти природно-заповідного фонду Закарпаття (   ) 



Основні види антропогенного впливу
на оліготрофні болота Карпат

• Добування торфу
• Випалювання
• Засмічення
• Осушувальна меліорація



Добування торфу



Випалювання



Випалювання



Меліоративні канали на болотах
“Андромеда” та “Замшатка”





Дослідження рослинного
покриву боліт

• “Андромеда” (Рахівський р-н, с. Чорна Тиса)
• “Глуханя” (Міжгірський р-н, с. Негровець)
• “Замшатка” (Міжгірський р-н, с. Син. Поляна)
• “Чорне Багно” (Іршавський р-н, с. Ільниця)



Розташування досліджених боліт

ЗамшаткаЧорне
Багно

Андро-
меда

Глуханя



За результатами досліджень, а також літературними даними, 
флора чотирьох досліджуваних боліт містить 96 видів судинних
рослин. В плані систематичного складу флори боліт провідні
позиції займає родина Cyperaceae (усього 31 вид). Вісім видів
рослин (Oxycoccus palustris, Oxycoccus microcarpus, Drosera
rotundifolia, Potentilla erecta, Scheuchzeria palustris, Carex
pauciflora, Carex nigra, Eriophorum vaginatum) зростає на
території усіх чотирьох боліт. 6 видів (Lycopodiella inundata
(L.) Holub, Oxycoccus microcarpus, Scheuchzeria palustris L., 
Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et Summerh., Carex
pauciflora, Schoenus ferrugineus L.) занесені до Червоної книги
України (1996). Десять видів (Andromeda polifolia, Calluna
vulgaris, Ledum palustre, Carex limosa, Rhynchospora alba,
Calla palustris, Pedicularis sylvatica, Juncus triglumis, Valeriana
simplicifolia, Viola declinata) є раритетними на регіональному
рівні (Червоний список Закарпаття ..., 1999). Для двох видів, 
Lycopodiella inundata та Ledum palustre, відповідно Глуханя та
Андромеда є єдиними локалітетами на території Закарпаття. 



Для двох видів, Lycopodiella inundata та Ledum palustre, відповідно
Глуханя та Андромеда є єдиними локалітетами на території Закарпаття.

Lycopodiella inundata Ledum palustre



Trichophorum cespitosum L.

Trichophorum cespitosum L.



Відношення деяких зростаючих на болотах видів рослин
до основних екологічних параметрів

(за H. Ellenberg et al., 2001)

Таксон F R N

Andromeda polifolia L. 9 1 1

Calluna vulgaris (L.) Hull x 1 1

Carex pauciflora Lightf. 9 1 1

Drosera rotundifolia L. 9 1 1

Eriophorum vaginatum L. 9 2 1

Ledum palustre L. 9 2 2

Rhynchospora alba Vahl 9 3 2

Lycopodiella inundata (L.) Holub 9 3 1

Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. 9 1 1

Oxycoccus palustris Pers. 9 x 1

Scheuchzeria palustris L. 9 3 1



11%

89%
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Відношення деяких зростаючих на болотах видів рослин
до основних екологічних параметрів

(за H. Ellenberg et al., 2001)



Протягом останніх десятиріч
Закарпатська низовина зазнала
суттєвих антропогенних змін





Перспективні для заповідання території
регіонального та транскордонного рівня









Перспективні для заповідання території
регіонального та транскордонного рівня





Заплавні ліси нижньої течії р. Боржава





Заповідне урочище
“Боржава”



Уніфікація ландшафтів і біоценозів



Заказник “Став”



Збіднення різноманітності біоти:
рідкісні та зникаючі види водно-болотних угідь

Carex bohemica Carex diandra



Eriophorum gracile

Ludwigia palustris

Збіднення різноманітності біоти:
рідкісні та зникаючі види водно-болотних угідь



Schoenus ferrugineus

Збіднення різноманітності біоти:
рідкісні та зникаючі види водно-болотних угідь



РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ
цільової території проекту

Hydrovatus cuspidatus Laccornis oblongus



РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ
цільової території проекту

Triturus vulgaris Umbra krameri



РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ
цільової території проекту

Emys orbicularis Citellus citellus



– Річка Боржава – права притока річки Тиси. Довжина її 112 км, площа водозбору 1450 км2. 
– Річка бере початок на схилі гори Великий Верх. Висота витоку 1575 м і гирла 107 м над рівнем моря.



Рубки лісу у водоохоронній зоні
у верхній течії р. Боржава







Мережа моніторингу



Біологічні інвазії в регіоні Берег

Heracleum sosnovskyi Ambrosia artemisiifolia



Перспективною є організація подорожей-сплавів по Тисі



...а також по Боржаві від с. Бронька до влиття її у Тису



Дякуємо за увагу!
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