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ЖИТТЄВИЙ МОНІТОРИНГ БІОРІЗНОМАНІТТЯ МАСЛІВСЬКОГО ПАРКУ 

Показана особливість квітучих рослин парку, моніторинг їх цвітіння за 

нестабільних кліматичних змін за 2020-2022рр. Наведено перелік перелітних птахів і 

відмічено біологічний індикатор біоти ґрунту. 
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Парки відіграють в житті людини надзвичайно велику роль. Саме завдячуючи 

паркам людина ставить за мету відчувати природу постійно[1]. Так сталося на 

планеті Земля, що людина в процесі еволюції веде постійно спілкування із 

природою. Часто покращуючи умови життя завдає її суттєвої шкоди. В такому 

протистоянні необхідно віднайти раціональні шляхи в гармонійному розвитку[2]. 

Видатний наставник Української греко-католицької церкви Любомир Гузар 

відмічав, що людина людині може вибачити за окремі прикрі поступки, а природа 

людині ніколи. 

Таким чином надзвичайно актуальним є вивчення життя парку в його 

біологічному різноманітті. Дуже влучно відмічено в словах народної пісні, що 

«...весна іде, красу несе, а тій красі радіє все». Саме за настанням пробудження 

природи парку нами протягом 20202022 років велися спостереження. Слід 

відмітити, що початок активних життєвих процесів ми відмічали іще в зимовий 

період. Так, Тис ягідний відкриває першим фазу цвітіння в нашому парку, а 

провісники весни, Підсніжники з'являлися за цей період в третій декаді січня. 

Вільха, Верба, Ліщина, Осика очолювали списки квітучих деревних порід в цей 

період. Крокуси, Мати й Мачуха (Підбіл), Пролісок завершували плеяду надранніх 

квітів. Згодом квітучий рослинний загін поповнювався Анемоною дібрівною, 

Зірочником жовтим, Рястом, Барвінком і Форзицією. Не довго чекав парк на 

особливі аромати Черемухи, Бузку і Жасміну. Своєю красою згодом почали 

милувати око Медунка, Зірочник білий, Спірея, Калина бульдонеж. А як не звернути 

увагу на аромати квітучих Липи і Акації, для яких відповідний віночок створюють 

Береза, Граб, Явір, Ясен, Клени, Дуб. Перелічені дані види рослин є аборигенами 

нашого парку. 

Колекцію рослин поповнили Нарциси, Гіацинти ранні, Тюльпани ранні, 

Мускарики, Рябчики королівські, Деревовидний піон, Іриси окремих видів, 

Тюльпани звичайні, Гвоздика багаторічна. Таким переліком рослин, розміщених 

вище і в подальшому, вказуємо на їх відносну черговість в періоді цвітіння. Далі 



продовжують естафету в цвітінні такі рослини, як Піон ранній, Флокси ранні, Льон 

багаторічний, Лілійник жовтий, Люпин. Завершує весняний період квітучого 

царства Каштан звичайний, освітлюючи парк своїми неповторними свічками. 

Доповнюють цю красу Горобина і Калина. 

Слід відмітити, що колекція квіткових рослин постійно вивчається в процесі 

проведення нами досліджень за ініціативними темами:»Удосконалення дизайну 

екологічної ніши паркової зони» і »Особливості біологічної рекультивації 

порушеної паркової зони і прибудинкової території». 

Літня за календарем колекція квітучих рослин, яка поступово переходить в 

осінню, поповнюється Маком самосійкою, Ромашкою багаторічною, Ліліями різних 

видів, Рутою, Козлобородником, Чебрецем. Далі естафету краси демонструють 

Троянди, Флокси високорослі, Жоржини, Гладіолуси, Канни, Чорнобривці, Матіола, 

Бальзаміни, Портулак,Космея, Мальви, Цинія (Майорці), Гвоздика Турецька, 

Настурція, Нічна красуня, Сальвія, Агератум, Айстри, Іпомея, Хрізантеми різних 

видів. Саме хризантеми ставлять завершальний акорд на квітучому царстві парку. 

Віднайшов свою екологічну нішу в покращенні ландшафту парку Самшит, який ми 

досліджували за останні роки. 

Слід відмітити що різкі кліматичні коливання спонукають квітучих рослин до 

порівняно ранніх строків цвітіння. Відсутність комах в цей період унеможливлює їх 

запилення. Саме за таких умов виникає загроза зникнення окремих їх видів, адже 

відомо, що життя прожити і не вижити - це не дати потомство (нащадків). 

Саме рослинні угрупування сприяють гармонійному розвитку біоти ґрунту. 

Індикатором такого явища є Кроти, які поширюються там, де є достатня кормова 

база (черв'яки) і саме вони окреслюють екологічно безпечні ґрунтові ландшафти. 

Наскільки життя парку підпорядковується особливим природним законам, 

властивим тільки йому. На зміну одних видів приходять інші, які займають 

звільнений простір. 

Парк стає домівкою і для перелітних птахів, таких як Припутень, Дрозд, Шпак, 

Лелека, Ластівка, Зозуля, Соловей, Чапля. Такі як Сова, Кажан, Шуліка, Голуб, 

Дятел, звичайний і всім нам знайомий Горобець та інші є аборигенами. Доповнив в 

останній час сімейство птахів Фазан. Прекрасною окрасою парку є річка Росава, на 

березі якої і розміщений парк. Це є не що інше як вишенька на торті під назвою 

Маслівський парк. На цій водоймі почувають себе комфортно водоплаваючі птахи 

Лебеді, Качки тощо. 

Описати детально в тезах життєве біорізноманіття парку є не простим 

завданням, але ми спільно із студентами ставимо перед собою мету досліджувати, 

розуміти і сприяти в реалізації його природного потенціалу. 
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 Наприкінці минулого навчального семестру студент ІІ курсу спеціальності 

,,Фінанси та банківська справа ” Олександр Погорєлов під керівництвом 

викладача вищої категорії, старшого викладача Шлапацької В.Г. прийняв 

участь у Міжнародній науково-практичній конференції магістрантів та молодих 

вчених ,,Наукові пошуки молоді  у ХХІ столітті” з темою: ,,Моніторинг 

біорізноманіття Маслівського парку” , яка є складовою основної науково-

методичної роботи, що проводиться в навчальному закладі протягом більше 

десяти років.  

 Нещодавно навчальний заклад отримав електронну версію збірника тез 

конференції. Конференція проводилась в он-лайн режимі на базі 

Білоцерківського національного аграрного університету. 

 

 


