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СЕКЦІЯ №1 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ОБЄКТІВ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ ТА ЛАНДШАФТІВ. 

 

УДК 574.9 

В.Л. АНДРЕЕВА 
Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка 

 

ОЦЕНКА ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКОТОННЫХ 

ЛАНДШАФТОВ В ГРАНИЦАХ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА» 

 
Оценивалось состояние природных систем - экотонов, в их пределах в границах ключевых участков 

определялись качественные и количественные характеристики неоднородности почвенного покрова, 

устанавливался характер растительного покрова, максимально соответствующей комплексу природных 

факторов в пределах типизированных геосистем, оценивалось α- и β- биоразнообразие ландшафтных 

экотонов, выделенных по естественным природным границам. 

Экотоны, оценка природно-хозяйственного потенциала, типизация геосистем, почвенные комбинации, тип 

леса. 

Отличительной чертой антропогенового процесса является, экотонизация – образование различно 

рода переходных граничных зон между разными по структуре и функциям природными и 

преобразованными ландшафтами, что в свою очередь, ведет к сокращению природных. В отличие от 

природных, антропогенные системы будут находиться в уравновешенном состоянии при условии их 

использования с сохранением их природно-ресурсного потенциала. 

Определение потенциала типов земель национального парка «Браславские озера» потребовало 

организации учета природных ресурсов (почвенно-земельных и растительных ресурсов), а также 

проведения оценки состояния геосистем. С этих позиций определялся условный уровень 

современного состояния экотонных геосистем территории, находящейся в близком к естественному.  

Непосредственно предметом нашего изучения являлись почвенные комбинации (ПК), которые 

рассматривались как территориальные единицы природопользования (в том числе 

сельскохозяйственного), поскольку содержали сведения о рельефе, геоморфологии, литологии, 

гидрологических особенностях, о плодородии почв и продукционной способности земель. Они 

представляют собой закономерно организованные ассоциации почв, типизированные по 

компонентному составу (перечень разновидностей почв с долей их участия в комбинации, 

выраженной в процентах) и форме (геометрии) ареалов, образующих на почвенных картах 

характерный повторяющийся в пространстве рисунок почвенного покрова. Почвенные комбинации 

достаточно статичны, по сравнению с динамическим характером лесных ассоциаций и типов леса.  

В границах НП «Браславские озера» имеют место как природные, так и природно-антропогенные 

экотоны, поскольку основным назначением Парка является сохранение уникального озерно-

ландшафтного комплекса, осуществление научных исследований и рекреационных мероприятий, а 

также ведение комплексного хозяйствования. На долю экотонных ландшафтов здесь приходится 

около 11% территории (5,6 тыс. га).  

Всего в границе НПБО выделены пять вариантов переходных зон. 

В качестве примера приведем экотон «фрагментарные водоразделы - конечно-моренные гряды с 

отдельными камами и озами и заторфованные межхолменные понижения (котловины)». 

Расположенный на крайнем севере Парка экотон граничит на северо-западе и северо-востоке с 

фрагментарными водоразделами высокими и низкими, на крайнем юге – с другим вариантом экотона. 

Картометрический анализ почвенного покрова ключевого участка экотона обнаружил очень 

высокую степень контрастности (Кк = 18,68) и расчлененности (Кр = 2,4), что определило 

комплексную оценку неоднородности (Кн = 44,83), относящуюся к категории одних из наиболее 

высоких из установленных для геосистем Беларуси, что объясняет высокий уровень здесь 

разнообразия природных условий. 

В границах экотона характерны леса еловые орляковой серии в сочетании с сосновыми и еловыми 

черничными, реже сосновыми и еловыми мшистой серии лесами в сочетании с березовыми 

приручейно-травяными и осоково-травяными лесами с включениями еловых снытевых и орляковых 

лесов. 
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Наряду с оценкой почвенного покрова оценивалась как доля участия (площадь), занятая под 

различные ассоциации (альфа-разнообразие), так и степень их различия по условиям увлажнения, и 

частота смены контуров и их форма (бета-разнообразие). 

Значения коэффициентов альфа-разнообразия в границах экотонов Парка были сведены к двум 

оценочным группам: от 17 до 22 и от 23 до 28 баллов. Вышеописанный экотон вошел в первую 

группу. Наивысший балл бета-разнообразия, границах нацпарка принадлежит описанному эконону. 

Таким образом, разные экотонные ландшафты, выделенные по единым критериям и оцениваемые 

по равнозначным параметрам, могут вправе быть сравнимы, и оценены вне зависимости от их 

местоположения и площади. 

Информация об экотонных ландшафтов (количественные показатели флористического и 

ландшафтного разнообразия территорий) позволят проводить организацию и реорганизацию 

охранных территорий, выделять и корректировать основные структурные зоны заповедных 

территорий, отличающихся разным уровнем разнообразия экотонов. 

Выявленные разновидности экотонов и установленные для них параметры коэффициентов 

неоднородности почвенного покрова в границах хозяйств, помогут определить категорию их 

использования в народном хозяйстве. 

Выделенные однотипные геосистемы будут иметь сходную реакцию на антропогеновое 

воздействие, в связи в чем, в пределах одной геосистемы будет достаточно проводить расширенное 

изучение, а в аналогичных иметь только контрольные объекты для наблюдений. Этот метод 

позволяет более рационально использовать финансовые средства, для выделения пунктов 

наблюдения за состоянием среды в рамках проведения мониторинга растительности и почвенного 

покрова.  

Кроме того, описанная методика позволит восстанавливать характер растительности максимально 

соответствующий условиям среды; определять оптимальную структуру растительного покрова, в тех 

районах, где она антропогенно нарушена, с ее последующем восстановлением. 

 
THE ESTIMATION OF NATURE-ECONOMY POTENTIAL OF ECOTONE LANDSCAPES OF THE 

NATIONAL PARK “BRASLAV LAKES” 

V.L. ANDREEVA 

The condition of nature systems was estimated; quantitative and qualitative characteristics of the heterogeneity of 

soil cover of key lots in the boundary of ecotone landscapes were fixed; the character of vegetation cover mostly 

corresponding to complex of the nature factors within the typefaces geosystems was established; α- и β-diversity of 

ecotone landscapes chosen according to natural boundaries were.  

Ecotones, the estimation of nature- economy potentials, types of lands, combinational of soil, type of forest 

 

УДК 5044.4(477.64) 

О.П.БАРАБОХА 
Приазовський національний природний парк 

 

ГІДРОГРАФІЧНА МЕРЕЖА ПРИАЗОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО 

ПАРКУ 

 
Гідрографічна мережа Приазовського національного природного парку представлена різними об’єктами – 

Азовське море, озера, річки, лимани та ставки. Найбільшу площу ПНПП займає акваторія Азовського моря. 

Річки національного парку відносяться до басейну Азовського моря, більшість яких відноситься до групи малих 

річок ( крім Берди та Молочної). Гідрографічна мережа ПНПП відіграє значну роль у екосистемі регіону.  

Ключові слова: гідрографічна мережа, малі річки, середні річки, живлення річок, режим річок, річковий 

сток, озера.  

Приморське положення Приазовського національного природного парку визначило особливості 

його гідрографії та гідрології. Незважаючи на те, що парк за площею займає друге місце серед 

національних парків України, переважна його більшість – це акваторії з своїми особливостями, 

впливом на суходіл, що обумовлює підвищений інтерес до їх вивчення. 

Гідрографічну мережу парку становлять природні гідрологічні об‘єкти – Азовське море, його 

затоки і лимани, річки, озера та штучні – ставки. Дослідження Азовського моря були розпочаті ще в 

ХVІІІ ст., тому можна вважати ступінь вивченості моря та його лиманів і заток досить високим. 

Гідрологічні об‘єкти суходолу Північно-Західного Приазов‘я в межах Запорізької області, де 

розташований природний парк, вивчені значно менше 
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