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насчитывается 60,3 цветущих экземпляра при средней плотности 2,9 цветущих 
экз./м2. Расстояние между ближайшими локусами составляет 20,3 м. 

Проведенные исследования показали, что локальные популяции и 
метапопуляции A. sylvestris имеют определенную структуру и находятся в постоянной 
динамике. Каждый компонент этой структуры, с одной стороны, взаимосвязан с 
другими такими же компонентами, с другой стороны, их поведение относительно 
независимо друг от друга. При этом независимость, как правило, проявляется в 
небольших временных рамках (1-3 года), т.к. зависит от конкретных условий среды 
(зарастание, микроклимат). В более отдаленных временных рамках стабильность 
структуры определяется уже присутствием отдельных компонентов (локусов или 
локальных популяций), т.к. зависит от обмена генетической информацией (заноса 
пыльцы, семян). Поэтому для оценки состояния популяции и метапопуляции 
необходимо учитывать не только состояние отдельных локусов и локальных 
популяций в ней, но и их общую структуру, связи, узлы, проблемные элементы.  

Полученные данные послужат основой для оценки как общего состояния 
данного вида в Беларуси, так и его отдельных локалитетов, дадут возможность 
разработки природоохранных мероприятий с учетом состава, свойств, структуры и 
характера поведения метапопуляций A. sylvestris, а также будут способствовать 
развитию метапопуляционного подхода, его более широкому применению в 
ботанических исследованиях в республике. 
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Морфологічні зміни пилку берези бородавчастої 
(Betula verrucosa) з різних місць зростання  
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Сучасний стан навколишнього середовища, особливо у великих містах з 
розвиненою промисловістю та пожвавленим рухом транспорту, не можна назвати 
сприятливим для життя. Негативного впливу з боку техногенних забруднювачів 
атмосферного повітря, а також не слід забувати і про радіаційний вплив, зазнає не 
лише людина, а й рослинний і тваринний світ. Для людини результат проявляється у 
формі хвороб, для рослин – у зміні властивостей. Звичайно є рослини адаптогени, 
наприклад, шипшина корична (Rosa cinnamomea), глід колючий (Crataegus oxycantha) 
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(Гаркава, Шевцова, Михайлова та ін., 2010), але є й такі, різні органи яких 
проявляють протилежні властивості. Так, бруньки берези бородавчастої (Betula 
verrucosa) зберігають свої лікувальні властивості незважаючи на негативні фактори 
навколишнього впливу (Гаркава, Шевцова, Махиня та ін., 2010), а пилок берези, 
навпаки, змінює свої властивості і перетворюється на сильний алерген. В останні 
роки літературні дані свідчать про абсолютний домінант в пробах повітря пилку 
представників роду Betula sp. (Савицкий, Савицкая, 2002). За даними Л.Д. Вітик 
(2008), гіперчутливість до пилку берези в м. Києві становить 52,7 %, що не набагато 
поступається лише пилку ліщини (57,1 %).  В той же час пилок берези – цінний за 
вмістом біологічно активних сполук продукт, рекомендований для регулювання 
функцій шлунково-кишкового тракту, при виснаженні і інфекційних хворобах 
(Мироненко, 2002). 

Підтвердженням того, що пилок адсорбує на своїй поверхні забруднюючі 
частинки і зазнає змін стали результати по морфологічному аналізу. Нормальне 
пилкове зерно берези трьохпорове, шаровидне; в обрисі з полюса округле або 
округло-трикутне, з екватора – широко еліптичне. Борозни різко піднімаються над 
загальною поверхнею зерна; скульптура дрібно бугорчата (Усовик, 2007). Для аналізу 
і порівняння результатів збирали пилок берези бородавчастої із різних місць 
зростання: 1 – пилок берези із м. Києва; 2 – пилок берези із м. Переяслав-
Хмельницький (Київська обл.); 3 – пилок берези із смт. Іванків (Київська обл.), що 
відноситься до ІІІ чорнобильської зони згідно з визначенням приналежності території 
як такої Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (2008); 4 – пилок берези з м. 
Кузнецовськ (Рівненська обл., ІV чорнобильська зона). При дослідженні пилкових 
зерен під мікроскопом Ломо Микмед-1 при збільшенні 10*100 (імерсія) нами було 
виявлено чотири різновиди морфологічних змін: пилкові зерна (п. з.) з двома 
апертурами, п. з. з однією апертурою, п. з. без апертур і п. з. без апертур зміненої 
форми. В усіх зразках пилку були виявлені видозмінені зерна, найбільше – в зразках з 
м. Києва. Частка нормальних пилкових зерен становила менше 50 % у зразках з усіх 
місць збору. 

Таким чином, пилок дерев є показником забрудненості навколишнього 
середовища, а також фактором поширення супутніх техногенних забруднень і 
розвитку алергічних хвороб. 
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Изменение живого напочвенного покрова сосняка после 
группово-постепенной рубки 

ЮШКЕВИЧ М.В. 
Белорусский государственный технологический университет, кафедра лесоводства 
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Проведение первого приема группово-постепенной рубки в сосняке 
орляковом увеличило количество видов с 32 до 41 за счет светолюбивых опушечных 
видов и растений эксплерентов (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Leontodon 
autumualis L., Poa annua L., Rumex acetosella L., Solidago virga-aurea L., Veronica 
officinalis L. и др.), снизило на 23,4 % (в относительном выражении) проективное 
покрытие мохово-лишайникового и на 10,9 % травяно-кустарничкового яруса. При 
этом флористический состав отличается высоким показателем сходства. 

Второй прием рубки расширил количество видов до 47 за счет новых 
опушечных и рудеральных видов (Agrostis tenius Sibth., Anthemis tinctoria L., Festuca 
rubra L., Galium verum L., Hipericum perforatum L., Jasione montana L., Lepidotheca 
suaveolens (Pursh.) Nutt., Lupinus polyphyllus Lindl. и др.). Несмотря на это 
коэффициент сходства показывает достаточно высокую близость флористического 
состава. Мохово-лишайниковый ярус адаптируется к изменению условий среды и 
полностью восстанавливает исходное покрытие через 1–2 года после второго приема 
рубки. Травяно-кустарничковый ярус увеличивает проективное покрытие в 1,8 раза. 
Через 2-3 года после начала рубки покрытие данного яруса превысило покрытие 
мохово-лишайникового яруса. 

Проективное покрытие гелиофитов возрастает в 1,6 раза через четыре года 
после начала рубки, факультативных гелиофитов – в 1,5 раза, а тенелюбивых 
снижается. В дальнейшем покрытие светолюбивых растений продолжает расти, 
теневыносливых стабилизируется, а тенелюбивых восстанавливается. 

Большая часть видов после двух приемов рубки не показывает существенной 
динамики показателя встречаемости растений. Наблюдается уменьшение 
встречаемости среди 10-15 % растений, а более половины видов характеризуются 
стабильностью показателя встречаемости. Около четверти видов его повышают. 

 


