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Мета. Встановити кількісні та якісні показники угруповань молоді риб, як 
основи формування сировинної бази промислу та біологічного різноманіття 
Дніпровсько-Бузької гирлової системи. Методи. польові іхтіологічні дослі-
дження, математична обробка. Результати. Відібрано та проаналізовано дані 
щодо видового складу, чисельності та розподілу угруповань молоді риб Дні-
провсько-Бузької гирлової системи. Визначено основні тенденції в динаміці 
уловів молоді на зусилля контрольних знарядь лову, як інтегральної харак-
теристики природного відтворення та основи поповнення сировинної бази 
промислу. Досліджено умови відтворення різних екологічних груп риб. про-
аналізовано динаміку якісного складу промислових уловів. Висновки. Основу 
промислових уловів риб Дніпровсько-Бузької гирлової системи в останні роки 
становлять тюлька (62,2%) та сріблястий карась (21,4%); на частку категорії 
«цінні промислові види» припадало 7,3% загального вилову. Самовідтворю-
вальні популяції риб забезпечили формування 93,5% вилову, тобто природне 
відтворення залишається основним джерелом поповнення сировинної бази 
рибодобувного промислу Дніпровсько-Бузької гирлової системи. За даними 
досліджень 2006 – 2015 рр., на прибережних ділянках зафіксовано молодь 
18-ти видів риб, основу чисельності (56,3 – 57,2%) становлять малоцінні та 
другорядні у господарському відношенні види — сріблястий карась, тюлька, 
атерина. Серед цінних промислових видів найчисельнішими є тараня (7,3%) та 
лящ (3,4%); за рахунок цих видів у 2010 – 2017 рр. формувалось у середньому 
16,4% загального улову частикових риб. Міжрічна динаміка чисельності молоді 
промислових видів за останні 10 років свідчить, що за умови підтримання опти-
мального гідрологічного режиму Дніпровсько-Бузької гирлової системи можна 
прогнозувати стабільність промислових уловів у найближчій перспективі.

Ключові слова: іхтіофауна, видовий склад, молодь риб,  
природне відтворення, сировинна база промислу.
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Найбільш помітні зміни складу іхтіофауни 
у пониззі Дніпра відбулись у перші десять 
років після спорудження Каховської ГЕС. 
Саме в цей період відбувалося становлен-
ня іхтіофауни Дніпровсько-Бузької гирлової 

системи в нових умовах зарегульованого 
стоку з формуванням принципово нового 
іхтіокомплексу озерно-річкового типу [1 – 2]. 

У складі риб і рибоподібних Дніпровсько-
Бузької гирлової системи до зарегулювання 
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стоку Дніпра реєструвалося 79 видів, які 
належали до 18-ти родин [3]. Більш пізні 
дослідження, які були здійснені у період 
до і після зарегулювання стоку Дніпра 
Каховською ГЕС, показали, що на фоні за-
гального зменшення обсягів промислового 
вилучення риби, істотних змін потерпала 
і якісна характеристика уловів [4]. За аналі-
зу промислових уловів та даних ловів маль-
ковими знаряддями наприкінці 80-х початку 
90-х років минулого століття у Дніпровсько-
Бузькій гирловій системі зареєстровано 
75 видів риб, що відносяться до 23-х ро-
дин, з яких у пониззі Дніпра — 54, пониззі 
Південного Бугу — 55, Дніпровському та 
Бузькому лиманах — 67 видів [5]. Загальна 
чисельність видів в іхтіофауні басейну  
р. Дніпро на сьогодні становить 85 видів, 
басейну р. Південний Буг — 70 видів [6]. 
При цьому 26 видів відносяться до категорії 
«мають господарське значення» [7 – 8]. 

Мета досліджень — установити кіль-
кісні та якісні показники угруповань моло-
ді риб, як основи формування сировинної 
бази промислу та біологічного різноманіття 
Дніпровсько-Бузької гирлової системи.

Матеріал та методи досліджень. Збір 
іхтіологічних матеріалів щодо біологічного 
стану угруповань молоді основних промис-
лових видів риб Дніпровсько-Бузької гирло-
вої системи, як кількісної характеристики по-
повнення промислового стада, здійснювали 
на стаціонарних спостережних пунктах [9]. 
Ефективність нересту представників іхтіофа-
уни дослідної водойми встановлювали на ос-
нові аналізу іхтіологічних проб, які відбирали 
в літньо-осінній період 2006 – 2015 рр. з уло-
вів малькових знарядь лову — малькова 
«тканка», малькова волокуша, мальковий 
трал [10 – 11]. Дослідженнями було охоплено 
всю акваторію дослідної водойми по відпо-
відній мережі станцій та розрізів. Усього було 
проаналізовано улови на 375-ти станціях; 
загальна площа облову становила понад 
50  тис.  м2 прибережних мілководь. Для ха-
рактеристики промислових уловів використо-
вували офіційні статистичні дані. 

Результати досліджень. Динаміка про-
мислових уловів водних біоресурсів у Дніп-
ровсько-Бузькій гирловій системі має загаль-
ну тенденцію до зниження: з 3,1 – 4,0 тис. т  
у 2005 – 2010 рр. до 2,2 – 3,0 у 2011 – 2015 та 

2,0 – 2,5 тис. т у 2016 – 2017 рр. Основними 
видами, які зумовили зменшення уловів в ос-
танні роки, були тюлька (65,7%) та товстолоби 
(32,3%). Вилов аборигенних частикових риб 
в останні роки набув тенденції до зростання: 
в основному за рахунок сріблястого карася, 
на частку якого припало 62,5% загального 
приросту уловів; достовірне збільшення вило-
ву зафіксовано для ляща (12,4% загального 
приросту) та тарані (10,2%). 

Промисловою статистикою в період 
2013 – 2017 рр. фіксувалося 22 види риб, 
основу уловів у цей період становили тюль-
ка (62,2%) та сріблястий карась (21,4%); 
на частку категорії «цінні промислові види» 
припадало 7,3% загального вилову. 

Частка аборигенних (автохтонних) видів 
(без урахування короткоциклових верхо-
водки та тюльки) у загальному запасі іхтіо-
фауни промислових ділянок Дніпровсько-
Бузької гирлової системи станом на 2017 р. 
становила 39% (промислова смертність 
прийнята на рівні 25% [12]); основу промис-
лового запасу становив адвентивний вид — 
сріблястий карась. Сумарна частка видів 
з виключно природним відтворенням у про-
мислових уловах у середньому становила 
93,5%; максимальний питомий вилов інтро-
дуцентів (9,9%) зафіксовано у 2013 р. 

За даними досліджень 2011 – 2015 рр., 
в угрупованнях молоді риб на прибережних 
біотопах Дніпровсько-Бузької гирлової систе-
ми не зафіксовано таких видів: сарган (Belone 
belone euxini Gun.), мерланг (Merlangius euxinus 
n.), барабулька (Mullus barbatus ponticus E.), 
зеленушка (Crenilabrus tinca L.) та морська 
собачка (Blennius sphinx C.), що може бути 
відносним свідченням певного розпріснення 
лиману. Проте динаміка річкового стоку Дніпра 
у 2014 – 2015 рр. вказує на зворотнє. При цьо-
му збільшення кількості морських видів, які 
реєструються у Дніпровсько-Бузькій гирловій 
системі, не спостерігається, що, в свою чергу, 
може вказувати на низьку їх чисельність у при-
леглій до лиману частині Чорного моря. 

Водночас фіксується суттєве зростання 
чисельності чорноморської хамси (Engraulis 
encrasicolus ponticus Al.) та піленгасу (Mugil 
soiuy B.), які розповсюджені у Бузькому лима-
ні і останніми роками постійно реєструються 
на прилеглих до лиману акваторіях пониззя 
Південного Бугу. 
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З прісноводної групи риб перестали ре-
єструватися чехоня (Pelecus cultratus L.) та 
синець (Abramis ballerus L.), які ще у ми-
нулому столітті траплялися поодинокими 
екземплярами. 

Отже, характерною рисою сучасності є 
зменшення загальної кількості видів, проте 
подібні зміни стосувалися більшою мірою 
представників морської іхтіофауни, які захо-
дили до гирлової системи при підвищенні со-
лоності Дніпровського та Бузького лиманів. 

Результати облікових робіт з визначення 
відносної чисельності цьоголіток вказують 
на те, що у Дніпровсько-Бузькій гирловій 
системі нерестує в середньому близько 
24-х видів риб, з яких 18 належать до про-
мислових. Більшість представлена фіто-
фільною веснянонерестуючою іхтіофауною, 
де головні позиції займають жилі форми. У 
період 2006 – 2010 рр. спостерігалася стала 
тенденція до зниження загальної чисель-
ності цьоголіток у пониззі Дніпра (табл. 1). 

Основну частку відносної чисельності цьо-
голіток напівпрохідної іхтіофауни формують 
тараня та лящ. Домінантом зазвичай тут 
виступає тараня. Проте впродовж 2006 –  
2010 рр. зафіксовано істотне зниження від-
носної чисельності цьоголіток до 9,8 екз./зус.,  
що є наслідком загальної тенденції 

скорочення запасів напівпрохідної іхтіофа-
уни. Подібна ситуація у розглянутий період 
спостерігалася і у ляща, коли до 2010 р. 
чисельність цьоголіток у пониззі Дніпра сут-
тєво знизилася і дорівнювала 5,1 екз./зус. 

У цей самий час показники «врожайно-
сті» судака та рибця мали незначну, але 
сталу тенденцію до збільшення. На початку 
розглянутого періоду ці види в малькових 
знаряддях реєструвалися як «поодинокі ек-
земпляри». Проте протягом 2008 – 2010 рр.  
відносна чисельність цьоголіток зросла 
і становила 0,1 – 0,2 екз./зус. У судака така 
ситуація може бути свідченням поступової 
зміни місць відтворення та нагулу. Зазвичай 
судак відтворюється на нерестовищах, які 
розташовані у лимані та передгирлових 
ділянках пониззя Дніпра. Тут же відбува-
ється і нагул його молодших вікових груп. 
Внаслідок несприятливих гідрологічних 
умов, які пов’язані з низькими витратами 
води у літній період і, як наслідок появою 
насичених сірководнем зон, цьоголітки су-
дака мігрують до водойм пониззя Дніпра. 

Місця відтворення рибця, навпаки, зав-
жди знаходилися у річковій системі пониз-
зя Дніпра. Ефективність відтворення цього 
виду знаходилася у повній залежності від 
меліоративних заходів, які спрямовувалися 

1. Відносна чисельність цьоголіток промислових видів риб у пониззі Дніпра (2006 – 2010 рр.),  
екземплярів/зусилля (екз./зус.)

Вид риб
Рік

2006 2007 2008 2009 2010

Тараня 27,3 12,7 19,2 10,4   9,8
Лящ 13,1   5,8   7,0   4,6   5,1
Судак + +   0,1   0,1   0,2
Рибець + +   0,1   0,1   0,2
Карась сріблястий 54,5 51,6 46,4 47,8 44,2
Плоскирка 29,7 26,3 25,6 19,6 15,3
Краснопірка 22,5 21,4 19,8 14,2 13,9
Окунь   3,7   3,3   2,9   1,7   2,1
Сазан + +   0,3   0,2   0,3
Головень  –  –  – + +
Щука   6,1   5,4   5,6   4,8   5,5
Пузанок + +   0,5   0,7   2,6
Тюлька 47,6 42,7 48,6 36,5 31,4
Верховодка 11,2 10,8   9,5   8,4   9,2
Атерина 31,6 30,5 32,8 29,6 31,3
Бички   7,2   5,3   6,7   5,8   6,1
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на створення штучних нерестовищ — «риб-
цевих гребель». Унаслідок зменшення обся-
гів меліоративних робіт, а потім і взагалі їх 
припинення, чисельність стада рибця знач-
но знизилася і протягом тривалого періоду 
цьоголітки рибця не реєструвалися взагалі. 

Після відновлення робіт з утворення штуч-
них нерестовищ протягом 2006 – 2010 рр.  
спостерігається тенденція до поступового 
відновлення чисельності його стада, що 
підтримувало відповідну відтворювальну 
здатність стада з «врожайністю» до 0,3 екз./
зус. у 2014 р. 

Важливим моментом 2006 – 2010 рр. є 
відновлення чисельності прохідних оселед-
цевих, зокрема пузанка. На початку розгля-
нутого періоду у пониззі Дніпра цьоголіток 
реєстрували поодинокими екземплярами. 
Проте з 2008 по 2010 р. фіксується істотний 
ріст відносної чисельності (майже у 5 ра-
зів) — з 0,5 до 2,6 екз./зус. Водночас за-
фіксовано незначне зниження чисельності 
тюльки (до 31,4 екз./зус.), яке може певним 
чином узгоджуватися з ростом чисельності 
молодших вікових груп судака. 

Характерною рисою 2011 – 2015 рр. 
було поступове збільшення загальної чи-
сельності цьоголіток у пониззі Дніпра. 
Зокрема позитивом зазначеного часового 

проміжку є стала тенденція до росту чи-
сельності прохідних оселедців — пузанка 
з 3,3 до 14,7 екз./зус. (табл. 2).

Серед інших представників напівпрохід-
ної іхтіофауни слід відзначити поступове 
зростання чисельності цьоголіток судака 
з 0,8 до 1,6 – 1,9 екз./зус. При цьому вро-
жайність за таранею та лящем стабілізува-
лася на рівні 14,1 – 21,3 та 4,8 – 10,1 екз./зус.  
відповідно. 

Спостереження вказують на зростання 
від носної чисельності цьоголіток туводних 
видів, де домінуюче значення має сріб лястий 
карась; «урожайність» протягом останніх п’я-
ти років збільшилася з 48,7 до 74,3 екз./зус. 
Щодо краснопірки та плоскирки показники 
були відносно стабільними і змінювалися 
в межах від 13,6 – 19,6 екз./зус., а для хижаків 
(щука, окунь) установлено збільшення від-
носної чисельності протягом 2011 – 2015 рр. 
відповідно у 1,5 та 4,2 раза. 

У загальній кількості цьоголіток питома 
частка туводних видів виявляє певну тенден-
цію до збільшення від 62,35% у 2001 – 2005 рр.  
до 71,98 – 75,45% у 2006 – 2015 рр. це при-
звело до зниження частки напівпрохідних 
видів — тарані, ляща, рибця та судака з 30,6 
до 7,5%. Проте слід зазначити, що показники 
вилову молоді цих видів протягом останніх 

2. Відносна чисельність цьоголіток промислових видів у пониззі Дніпра, екз./зус. 
(2011 – 2015 рр.)

Вид риб
Рік

2011 2012 2013 2014 2015

Тараня 14,1 15,2 21,3 19,6 15,1
Лящ   6,8   4,8   9,5 10,1   9,3
Судак   0,7   0,3   0,8   1,9   1,6
Рибець   0,2   0,3   0,3   0,3   0,1
Карась сріблястий 48,7 51,4 59,8 63,7 74,3
Плоскирка 15,7 16,8 17,7 16,4 16,2
Краснопірка 14,8 13,6 19,6 18,1 17,9
Окунь   1,9   4,2   7,9   8,2 8
Сазан   0,6   0,9   1,5   1,9   2,3
Головень  – + +  –  – 
Щука   6,4   6,9 11,6 10,4   9,6
Пузанок   3,3   9,2 13,4 16,5 14,7
Тюлька 30,1 29,4 33,8 36,5 49,1
Верховодка   8,6   8,6 10,5   9,3   8,1
Атерина 28,5 37,5 41,3 39,8 42,5
Бички   6,9   6,3   6,9   6,7   5,9
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років характеризуються певною стабіль-
ністю: середньорічна чисельність тарані 
у 2006 – 2010 рр. становила 15,9 екз./зус., 
у 2011 – 2015 рр. — 17,1, ляща відповідно 
7,1 та 8,1 екз./зус. 

Основну частку цьоголіток туводних видів 
формували сріблястий карась (21,3 – 21,6%) 
та гірчак (30,6 – 34,8%). Зафіксовано 
зростання частки атерини (з 8,1 до 15,0%), 
а верховодки, яка є більш цінним об’єктом 
живлення судака та окуня, навпаки знизи-
лася з 4,3 до 3,6% загальної кількості цьо-
голіток туводних видів. Протягом останніх 
років збільшилася чисельність, а відповідно 
і частка, сазана (коропа), що є наслідком 
природного відтворення від вселених ге-
нерацій у попередні роки. істотно зросла 
«врожайність» чужорідних видів — амур-
ського чебачка (до 11,7 екз./зус.) та соняч-
ного окуня (до 5,1 екз./зус.).

Для прохідних видів характерний ріст 
чисельності пузанка — від 2,4 у 2011 р. 

до 8,1 екз./зус. у 2015 р. Осетрових реє-
стрували поодинокими екземплярами, а у 
видовому відношенні були представлені 
російським осетром та севрюгою. 

Якщо розглядати структуру угруповань мо-
лоді риб за рибопромисловими категоріями, 
то її основу стабільно (57,2% у 2006 – 2010 рр. 
та 56,3% у 2011 – 2015 рр.) становлять ма-
лоцінні у господарському відношенні види 
(тюлька та атерина) та другорядний з погля-
ду товарної цінності частиковий вид — срі-
блястий карась. Проте загальна частка видів, 
які відносяться до категорії промислово-цінні, 
в останні 10 років залишається на достатньо 
високому рівні — 22,6 – 24,7%, в основному за 
рахунок тарані та ляща. 

Отже, характерними рисами сучасної 
якісної структури іхтіофауни Дніпровського 
та Бузького лиманів є зниження питомої 
чисельності напівпрохідних видів за відпо-
відного збільшення частки туводних видів, 
в основному натуралізованих інтродуцентів.

Основу промислових уловів риб Дніп-
ровсько-Бузької гирлової системи в останні 
роки становлять тюлька (62,2%) та срі-
блястий карась (21,4%); на частку катего-
рії «цінні промислові види» припадало 7,3% 
загального вилову. Самовідтворювальні по-
пуляції риб забезпечили формування 93,5% 
вилову, тобто природне відтворення зали-
шається основним джерелом поповнення 
сировинної бази рибодобувного промислу 
Дніпровсько-Бузької гирлової системи. 

За даними досліджень 2001 – 2015 рр., 
на прибережних ділянках зафіксовано мо-
лодь 18-ти видів риб, основу чисельності 
(56,3 – 57,2%) становлять малоцінні та 

другорядні у господарському відношенні 
види — сріблястий карась, тюлька, ате-
рина. Серед цінних промислових видів най-
більш чисельними є тараня (7,3%) та лящ 
(3,4%); при цьому за рахунок цих видів у се-
редньому за 2010 – 2017 рр. сформувалося 
16,4% загального улову частикових риб. 
Міжрічна динаміка чисельності молоді про-
мислових видів за останні 10 років свідчить, 
що за умови підтримання оптимального 
гідрологічного режиму Дніпровсько-Бузької 
гирлової системи можна прогнозувати 
стабільність промислових уловів у най-
ближчій перспективі.
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Состояние и динамика пополнения промыс-
лового запаса ихтиофауны Днепровско-
Бугской устьевой системы 

цель. Установить количественные и качествен-
ные показатели группировок молоди рыб, как осно-
вы формирования сырьевой базы промысла и био-
логического многообразия Днепровско-Бугской 

устьевой системы. Методы. Полевые ихтиологи-
ческие исследования, математическая обработ-
ка. Результаты. Отобраны и проанализированы 
данные видового состава, численности и распре-
деления группировок молоди рыб Днепровско-
Бугской устьевой системы. Определены основные 
тенденции в динамике уловов молоди на усилие 
контрольных орудий лова, как интегральной ха-
рактеристики естественного воспроизводства 
и основы пополнения сырьевой базы промысла. 
Исследованы условия воспроизводства разных 
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экологических групп рыб. Проанализирована ди-
намика качественного состава промысловых уло-
вов. Выводы. Основу промысловых уловов рыб 
Днепровско-Бугской устьевой системы в послед-
ние годы составляют тюлька (62,2%) и серебря-
ный карась (21,4%); на часть категории «ценные 
промысловые виды» приходилось 7,3% общего 
вылова. Самовоспроизводящиеся популяции рыб 
обеспечили формирование 93,5% вылова, тоесть 
естественное воспроизводство остается основным 
источником пополнения сырьевой базы рыболов-
ного промысла Днепровско-Бугской устьевой сис-
темы. По данным исследований 2006 – 2015 гг., 
на прибрежных участках зафиксирована молодь 
18-ти видов рыб, основу численности (56,3 – 57,2%) 
составляют малоценные и второстепенные в хо-
зяйственном отношении виды — серебряный ка-
рась, тюлька, атерина. Среди ценных промысло-
вых видов наиболее многочисленной являются 
тарань (7,3%) и лещ (3,4%); за счет этих видов 
в 2010 – 2017 гг. сформировалось в среднем 16,4% 
общего улова частиковых рыб. Межгодовая ди-
намика численности молоди промысловых видов 
за последние 10 лет указывает, что при поддер-
жании оптимального гидрологического режима 
Днепровско-Бугской устьевой системы можно про-
гнозировать стабильность промысловых уловов 
в ближайшей перспективе.

Ключевые слова: ихтиофауна, видовой со-
став, молодь рыб, естественное воспроизвод-
ство, сырьевая база промысла.
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state and dynamics of commercial fish stock 
recruitment in the Dnieper-bug mouth system 

The purpose. To determine quantitative and 

quality indicators of groups of young fishes as a 
basis for formation of source of raw materials of 
trade and biological diversification of Dnieper-Bug 
mouth system. Methods. Field ichthyologic probes, 
mathematical calculations. Results. Data on species 
composition, numerosity and allocation of groups of 
young fishes of Dnieper-Bug mouth system are taken 
and analysed. Basic trends in dynamics of catches 
of young fishes on force of control fishing gears, as 
integral characteristics of natural reproduction and 
basis for enforcement of source of raw materials 
of trade are specified. Conditions of reproduction 
of different ecological groups of fishes are probed. 
Dynamics of quality contents of commercial catches 
is analysed. Conclusions. Basis for commercial 
catches of fishes of Dnieper-Bug mouth system 
made Black-sea sprat  (62,2 %) and Prussian carp 
(21,4 %). Part of a class «valuable trade sorts» made 
7,3% of overall catch. Self-reconstituting populations 
of fishes ensured formation of 93,5% of a catch, i.e. 
natural reproduction remained the basic source of 
enforcement of source of raw materials of piscatory 
trade of Dnieper-Bug mouth system. According to 
probes of 2006 – 2015 period young fishes of 18 
sorts were fixed on foreshore plots, the basis of 
numerosity (56,3 – 57,2%) made invaluable and 
minor in economic ratio sorts - Prussian carp, Black-
sea sprat, atherina. Among valuable trade sorts 
the most numerous were roach (7,3%) and bream 
(3,4%). These species formed 16.4% of total catch 
in gill nets in 2010 – 2017. Interannual dynamics of 
numerosity of young fishes of trade sorts for the last 
10 years specifies that at maintenance of optimum 
hydrological regime of Dnieper-Bug mouth system it 
is possible to forecast stability of commercial catches 
in immediate prospects.

Key words: fish fauna, species composition, 
young fishes, natural reproduction, source of raw 
materials of trade.
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ЮВілеї

50 РокіВ уПРоВадЖення ґРунТоЗаХИСнИХ ТеХнологій у СТеПу укРаїнИ
історія Донецької проти-

ерозійної дослідної станції 
бере свій початок 2 жовтня 
1968 р., коли було прийня-
то рішення про її створення, 
зумовлене необхідністю ра-
ціонального використання 
земельних ресурсів з одно-
часним підвищенням родю-
чості чорноземних ґрунтів 
Донецького регіону.

Першим директором та ор-
ганізатором станції став кан-
дидат сільськогосподарських 
наук О.А. Чер нявський.

Ме тодичне керівництво 
науковими дослідження-
ми здійснювали професори 
М.К. Крупсь кий, К.Л. Хо луп’як, 
доктори наук Д.П. Рижиков, 
А.Я. Бука та ін.

Під керівництвом та за 
особистої участі М.К. Ши кули, 
В.і. Буракова, Р.Ф. іс томіної 
було продовжено науково-до-
слідні роботи з вивчення 
теоретичного підґрунтя про-
тиерозійних комплексів, про-
гнозування ерозійних проце-
сів, розробки ґрунтозахисної 
концепції землеробства та 
визначення перспективності 
протиерозійних заходів і їх 
ефективності.

За підтримки директо-
рів станції В.і. Щер бакова, 
В.і. По лупана та науковців 
М.В. Бай рака, А.П. Ко валенка 

продовжено роботи щодо 
впровадження комплексу 
про тиерозійних заходів та 
моніторингу інтенсивності 
процесів водної та вітрової 
ерозій. 

За участі О.А. Зузи, Л.Г. Зу-
зи та В.О. Зузи удосконалено 
агротехнологічну складову 
протиерозійних досліджень 
шляхом визначення впливу 
технологій обробітку ґрунту. 

За результатами дослі-
джень С.Ю. Бу лигіна і Д.О.Тім  - 
ченка створено методологію 
захисту ґрунтів від ерозії та 
раціонального їх використан-
ня з урахуванням ландшафт-
ної адаптації. ці напрями 
вивчали на протиерозійно 
облаштованому агроланд-
шафті, де й нині провадяться 
науково-дослідні роботи з ви-
вчення ефективності сучас-
них ґрунтозахисних техноло-
гій обробітку ґрунту.

Крім питань захисту ґрун-
тів від ерозії науковці актив-
но досліджують забруднен-
ня ґрунтів промисловими 
викидами та розробляють 
способи захисту від їхнього 
шкідливого впливу. цей на-
прям досліджень очолювали 
кандидати наук і.М. Вла сова, 
М.В. Байрак. Було обсте-
жено ґрунти у зоні викидів 
Авдіївського коксохімічного 

комбінату і шахти «Торецька», 
де виявлено ділянки з різним 
рівнем забруднення важкими 
металами. Протягом бага-
тьох років тут спостерігають 
за вмістом рухомих сполук 
металів-забруднювачів у сис-
темі «ґрунт — рослина» та за 
окисно-відновним потенціа-
лом ґрунту.

На земельних ділянках ДП 
«ДГ «Донецьке» ННц «іҐА іме-
ні О.Н. Соколовського» здійс-
нюється виробнича перевірка 
та впровадження наукових 
розробок, які мають вагоме 
значення та перспективу 
впровадження в регіоні.

Завдяки органічному по-
єднанню наукового потен-
ціалу з виробничими потуж-
ностями ДП «ДГ «До нецьке» 
ННц «іГА імені О.Н. Соко-
ловського» реалізовано вза-
ємовигідну форму співробіт-
ництва науки і виробництва, 
що дає можливість у повно-
му обсязі проводити вироб-
ничу перевірку завершених 
наукових розробок, впрова-
джувати їх у господарстві 
та визначати перспективу 
широкого впровадження в 
регіоні. 

Н.В. Тютюнник, 
А.і. Фатєєв, 
В.П. Коляда


