ITM BEE-BSB

Програма транскордонного
співробітництва
країн Чорноморського
басейну

Проєкт фінансується
Європейським Союзом

РУМУНІЯ - БОЛГАРІЯ
МОЛДОВА - ТУРЕЧЧИНА
УКРАЇНА

КЕРІВНИЦТВО З АПІКУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ,
КЛІМАТИЧНИХ УМОВ, ЯКОСТІ ПОВІТРЯ ТА ГРУНТУ В
БАСЕЙНІ ЧОРНОГО МОРЯ
КООРДИНАТОР: АДРІАН ЗУГРАВУ
Проєкт: «ПОСИЛЕННЯ ТОРГІВЛІ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА ТА
ПОВ'ЯЗАНИХ З НИМ СЕКТОРІВ У БАСЕЙНІ ЧОРНОГО МОРЯ» ITM BEE-BSB

Регіони: Південно-Східна Румунія
Північно-Східний регіон - Болгарія
TR90 (Трабзон, Орду, Гіресун, Різе, Артвін, Гюмюшхане) Туреччина
Молдова
Миколаїв - Україна

ITM BEE-BSB

www.itmbeebsb.com
2020
Спільні кордони. Спільні рішення
0

ITM BEE-BSB

Програма транскордонного
співробітництва
країн Чорноморського
басейну

Проєкт фінансується
Європейським Союзом

РУМУНІЯ - БОЛГАРІЯ
МОЛДОВА - ТУРЕЧЧИНА
УКРАЇНА

ЗМІСТ
Що таке Чорноморський регіон
Глава 1 Важливість бджільництва на Європейському рівні (Адріан
Зуграву, Констанца Лаура Августін Зуграву)
Розділ 2 АПІКУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
2.1 Вступні поняття– визначення, класифікації, біологічне різноманіття,
(Йоніка Соаре)
2.2. Важливі медоноси для бджільництва та їх географічне
розповсюдження (Йоніка Соаре)
2.2.1 Дерева та кущі (Йоніка Соаре)
2.2.2 Врожаї технічних культур (Йоніка Соаре)
2.2. 3 Кормові культури (Йоніка Соаре)
2.2.4. Лікарські та ароматичні рослини (Адріан Зуграву,
Кіпріан Петрісор Пленовичі)
2.2.5 Таблиця медоносних рослин (Йоніка Соаре)
Розділ 3. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ (Йоніка Соаре)
Розділ 4 ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ ТА ГРУНТУ В БАСЕЙНІ ЧОРНОГО МОРЯ
4.1 Вплив зміни клімату на природні ресурси в басейні Чорного моря
(Адріан Зуграву, Камелія Костела Фасола Лунгеану)
4.2 Стан природних ресурсів Чорноморського регіону (Адріан Зуграву,
Камелія Костела Фасола Лунгеану)
4.3 Якість ґрунту в басейні Чорного моря (Адріан Зуграву, Камелія Костела
Фасола Лунгеану)
4.4 Вжиті заходи та питання, пов'язані з деградацією ґрунтів /
земель та опустелюванням (Йоніка Соаре)
4.5 Тенденції та розвиток ринку фітофармацевтичних препаратів
(Адріан Зуграву, Камелія Костела Фасола Лунгеану)
Бібліографія

Спільні кордони. Спільні рішення
1

ITM BEE-BSB

Програма транскордонного
співробітництва
країн Чорноморського
басейну

РУМУНІЯ - БОЛГАРІЯ
МОЛДОВА - ТУРЕЧЧИНА
УКРАЇНА

Проєкт фінансується
Європейським Союзом

Що таке Чорноморський регіон?
Вступ
До складу Чорноморського регіону входять1:
• Румунія: Південно-Східний регіон
• Болгарія: Північно-східний регіон, Південно-східний регіон
• Греція: Кентрікі Македонія, Анатоліки Македонія Фракія
• Туреччина: TR10 (Стамбул), TR21 (Текірдаг, Едірне, Киркларелі), TR42 (Коджаелі,
Сакар’я, Дюздже, Болу, Ялова), TR81 (Зонгулдак, Карабюк, Бартин), TR82 (Кастамону,
Чанкири, Сіноп), TR83 (Самсун, Токат, Чорум, Амасья) та TR90 (Трабзон, Орду, Гіресун,
Різе, Артвін, Гюмюшхане)
• Україна: Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька та Донецька області,
Республіка Крим, Севастополь
• Молдова, Грузія, Вірменія: вся країна
Отже, сюди входять держави-члени ЄС (Болгарія, Греція та Румунія), держави-партнери
(Вірменія, Азербайджан, Грузія, Республіка Молдова та Україна) та держави-кандидати
(Туреччина) (рис. 1.1).
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Рис. 1.1: Чорноморський регіон
Примітка: - Зони співпраці між регіонами ЄС темно-сині, інші зони співпраці - блідоблакитні2
1

Програма спільної операції Чорноморський басейн 2014 – 2020 р.
Джерело: Регіональна політика ЄС, ГД: карта програми ENPI CBC BSB 2007-13 – ці ж регіони, включені до
програми ENI CBC, формат посилання на турецькі регіони, відредагований Керуючим органом на прохання ТЗ;
Посилання на регіони Російської Федерації та Азербайджану були видалені, оскільки вони не підтвердили свою
участь у програмі на дату подання.
2

Спільні кордони. Спільні рішення
2

ITM BEE-BSB

Програма транскордонного
співробітництва
країн Чорноморського
басейну

Проєкт фінансується
Європейським Союзом

РУМУНІЯ - БОЛГАРІЯ
МОЛДОВА - ТУРЕЧЧИНА
УКРАЇНА

Однак, беручи до уваги партнерські установи, залучені до участі в проєкті «Посилення
торгівлі та модернізації бджільництва та пов'язаних з ним секторів у басейні Чорного моря»
ITM BEE-BSB, BSB136, що співфінансується Спільною операційною програмою Басейн Чорного
моря 2014-2020, що стосується цього документу, регіон Басейну Чорного моря обмежений
країнами їх походження, до складу якого входять наступні країни, включаючи їх основні
регіони, перераховані вище: Румунія, Молдова, Україна, Болгарія та Туреччина.

Глава 1 Важливість бджільництва на рівні Європи
Інтерес до бджільництва виник в давнину з полювання на дикі бджолині сім'ї та
збирання їх меду з дерев або скель. У дев’ятнадцятому столітті, з вдосконаленням технології
виробництва цукру з’явився мед - єдиний харчовий продукт, який широко застосовувався як
підсолоджувач. Бджолиний мед цінували не тільки за харчові, а й за лікувальні властивості.
Люди досліджували та вивчали диких бджіл з метою отримання меду та полегшення
процесу його збору. Таким чином, були виведені види бджіл, призначені для виробництва
меду. Дикі бджоли постійно овіяні аурою таємничості завдяки їх надзвичайно соціальній
поведінці та характеру. Часто проводяться аналогії між соціальною поведінкою бджіл та
людей.
Дослідження життя бджіл дозволяють сучасному пасічнику застосовувати економічно
вигідні та стійкі інтенсивні технології виробництва та управління екологічними ресурсами.
Таким чином, сучасний пасічник може, таким чином, збирати продукти бджільництва з вулика
з легкістю та ефективністю, набагато вищими, ніж пасічники-любителі.
Хоча з часом, завдяки спостереженням, люди багато дізналися про бджіл та способи
введення їх в інтенсивні системи виробництва, бджола все ще є диким видом, який відіграє
дуже важливу роль у стабільності екосистем. На відміну від більшості видів тварин і рослин,
які були впроваджені в інтенсивні системи виробництва в сільському господарстві, медоносна
бджола, що використовується сьогодні, не відрізняється від дикої бджоли тисячі років тому.
Людині не вдалось одомашнити дику бджолу. Однак медоносна бджола залишається по суті
диким видом. Таким чином, людям вдалося впровадити ці дикі види бджіл в інтенсивні
системи виробництва, щоб збільшити виробництво меду, але дотепер контроль над
генетикою видів бджіл та їх поведінкою не мав такого успіху, як з іншими тваринами і
рослинами, що використовуються в інтенсивних системах сільськогосподарського
виробництва. Ось чому термін «інтенсивне бджільництво» має інше значення по відношенню
до інших галузей виробництва в сільському господарстві, а також особливо важливу роль з
точки зору зв’язків та взаємозв’язків між компонентами екосистеми.
Спочатку бджільництво розвивалося як специфічна сфера мисливства. Полювання на
колонії диких бджіл було поширеним у багатьох частинах світу. Ця діяльність зі збору
бджолиного меду цих сімей диких бджіл була тимчасовою діяльністю багатьох фермерів. Ця
діяльність зі збору бджолиного меду часто проводиться при вирубуванні лісів, де проживають
дикі бджолині сім’ї, для вивільнення земель під польові культури. Техніка полювання, яку
використовують збирачі меду, заснована, як правило, на спалюванні рослинності з метою
знищення бджіл. Отриманий таким чином мед із цих ділянок знищеної рослинності
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використовувався для внутрішнього споживання або продавався на місцевих ринках. Якість
цього меду, отриманого з диких колоній, була дуже низькою, оскільки отриманий таким
чином мед змішувався з розплодом та золою. У деяких географічних районах бджолиний мед
ферментуют окремо або з вином для отримання алкогольного напою. Бджолиний мед
використовується в багатьох регіонах як лікарський засіб.
Така мисливська діяльність перетворилась на сільськогосподарську діяльність з
обробки бджолиних сімей, що полягає у залученні фермера до утримання бджолиної сім’ї з
метою регулярного отримання меду та воску. Стільники, що містять бджолиний мед,
періодично видаляються та реалізуються, а ті, що містять розплід, залишаються для утримання
та розвитку колонії та отримання майбутніх урожаїв.
Таким чином, бджільництво стало діяльністю з продуктивного утримання бджолиної
сім’ї. Практики раннього бджільництва передбачали застосування відносно простих
технологій, але в міру розвитку цієї галузі виробництва виникли досить складні процедури, а
обладнання та технології стали більш довершеними. Бджільництво може бути економічновигідним на будь-якому рівні технологій, але рівень технології виробництва повинен
відповідати економічній реальності місцевих ринків.
Виробництво та споживання меду в державах-членах Європейського Союзу (ЄС) є
показником, за яким ЄС вважається другим за величиною виробником бджільницької
продукції у світі та головним гравцем на ринку бджільництва. За даними ЄВРОСТАТ,
виробництво бджолиного меду в ЄС у 2018 році становило близько 250 000 тонн, що становить
13,3% від обсягу світового виробництва. Однак за останні десять років виробництво меду в ЄС
дещо зросло (+ 6% порівняно з 2010 роком), із негативними або позитивними річними
коливаннями, залежно від кліматичних та метеорологічних умов. За статистикою,
виробництво меду в ЄС покриває лише 60% річних потреб європейських споживачів. За
даними ЄВРОСТАТ, споживання бджолиного меду на рівні ЄС становить приблизно 20-25% від
обсягу світового споживання меду, що в середньому становить 0,70 кілограма на людину на
рік. Таким чином, ЄС є одним з найбільших імпортерів бджолиного меду, річний імпорт
бджолиного меду становить від 120 000 до 150 000 тонн. Основними постачальниками
бджолиного меду є Китай - 63 900 тонн (43% від загального обсягу імпорту ЄС), Аргентина - 22
300 тонн, Мексика - 21 200 тонн та Україна - 8900 тонн меду. У той же час більш низька ціна
(порівняно з цінами ЄС) продуктів бджільництва Китаю є визначальним фактором, що
призводить до зменшення експорту бджолиного меду з держав-членів ЄС.
Протягом останніх років, підтримка європейського бджільництва спільною
сільськогосподарською політикою ЄС здійснювалась через низку політик з реалізації програм
підтримки та проведення заходів для пасічників. Такі заходи спільної сільськогосподарської
політики врахували низку проблем, з якими часто стикаються європейські пасічники, а саме
значну втрату бджолиних сімей, зростання виробничих витрат на бджолиний мед та жорстку
конкуренцію на ринку.
Основні цілі всіх цих програм та заходів постійно вдосконалювались завдяки
впровадженню заходів у галузі технологій виробництва та збуту продуктів бджільництва.
Було впроваджено такі заходи: програми підтримки, включаючи технічну допомогу
(навчальні курси), активні заходи з боротьби з варроатозом, а також пасивні заходи, що
включають раціоналізацію видозміни та підтримку аналізу якості меду та розвитку
прикладних програм дослідження в галузі інтенсивного бджільництва. Таким чином, прогрес
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економічно життєздатного та стійкого інтенсивного бджільництва з точки зору управління
екологічними ресурсами сприятиме підвищенню якості та конкурентоспроможності цього
сектору бджільництва, а також економічному та соціальному розвитку сільських районів.
Через запилення, бджолині сім'ї забезпечують рівновагу в сільськогосподарських
екосистемах і надалі діють як надавачі важливих послуг зі збереження екологічних ресурсів,
забезпечуючи тим самим стійкий розвиток сільських районів.
Економічна прибутковість та стійкість бджільництва значно залежать від загроз
здоров’ю бджіл та посилення конкуренції на ринку. Політика ЄС спрямована на вирішення
проблем, з якими стикається бджільництво, і спрямована на вирішення цих питань з точки
зору збереження стійкості, сприяючи аналізу та збереженню життєво важливих екологічних
ресурсів.
Зогляду на рейтинг та роль бджільництва у ЄС, Румунія посідає друге місце в
Європейському Союзі після Іспанії за кількістю вуликів бджолиних сімей та перше місце за
виробництвом бджолиного меду (Євростат, 2018).

Іспанія

Інші

Португалія
Румунія
Болгарія

Німеччина
Польща
Угорщина
Італія

Греція
Франція

Рис. 1.2: Кількість вуликів в ЄС, тисяч сімей (Євростат, 2018);
В Європі кількість вуликів у довгостроковій перспективі різко скоротилася, тоді як кількість
виробленого меду залишається досить стабільною.
Таким чином, протягом 1965 та 2016 років кількість вуликів зменшилася на 25%. Вказане
зменшення кількості вуликів розпочалось приблизно в 1985 році та стабілізувалось з 1995 р.
Література, офіційні документи, інтерв'ю та опитування вказують такі причини:
• економічні фактори (низька прибутковість внаслідок тиску на імпорт та збільшення
купівельної спроможності великих посередників, таких як оптові та роздрібні
торговці);
• біологічні фактори (шкідники та хвороби);
• хімічні фактори (інсектициди та пестициди);
• фактори навколишнього середовища (антропогенна деградація).
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Аналіз цих факторів дозволяє виміряти:
• занепад бджолиних сімей;
• виявлення причин та шляхів їх вирішення;
• відсутність доступу до результатів прикладних досліджень;
• недостатнє розуміння економічних можливостей, що пропонуються диверсифікацією
виробництва, інтеграцією різних горизонтальних та вертикальних видів діяльності та збутом
інших продуктів, крім меду.
Згідно з даними ЄВРОСТАТ, у 2016 році в Європейському Союзі налічувалось близько 600
000 пасічників, які управляли 16 мільйонами вуликів, згідно з даними, повідомленими
державами-членами. Із загальної кількості пасічників, зареєстрованих в ЄС, лише 4%
володіють більше ніж 150 вуликами. Кількість у 150 вуликів вважається мінімальною для
професійних фермерів, що може забезпечити дохід, необхідний для їх існування. Однак
цифра вказує лише середнє значення кількості вуликів, яке забезпечує фермеру життєздатний
дохід, оскільки ця межа між професіоналами та любителями в різних регіонах може
відрізнятися, залежно від прибутковості виробничої діяльності або рівню доходу, в різних
регіонах.
Німеччина
Інші

Польща

Румунія

Іспанія
Чехія
Австрія

Великобританія
Франція

Італія

Рис. 1.3: Кількість пасічників у ЄС, 2019 (Євростат).
Кількість пасічників та обсяг їх господарств у всіх країнах-членах ЄС відрізняється. Таким
чином, у Німеччині кожний шостий є пасічником, в той час як на Кіпрі, у Люксембурзі та на
Мальті всього налічується лише кілька сотень пасічників. В Італії пасічники, які мають понад
150 вуликів, також володіють 60% усіх бджолиних сімей. Близько 72% від загальної кількості
пасічників в ЄС об’єднані в професійні асоціації. Статистика сільського господарства ЄВРОСТАТ
підтверджує тенденцію до зменшення кількості вуликів у Франції, Італії, Польщі та Іспанії. У
цих країнах за останні роки спостерігається різке зменшення кількості пасічників та вуликів.
У Румунії щорічно виробляється приблизно 20 000 тонн бджолиного меду. За обсягами
виробництва меду наша країна посідає третє місце в Європейському Союзі після Іспанії та
Німеччини. Кількість зареєстрованих вуликів становить близько 1,47 млн бджолиних сімей. У
Румунії на національному рівні зареєстровано 40 000 пасічників, з них понад 60% є членами
Асоціації пасічників. Вони управляють 900 000 бджолиних сімей. За даними Міністерства
Спільні кордони. Спільні рішення
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сільського господарства та сільського розвитку Румунії, найбільше меду виробляється в
графствах Бреїла, Караш-Северін, Муреш, Сібіу та Вилча.
У Румунії бджільництво давно є однією з важливих галузей аграрного сектору. Предки
румунів тримали бджіл для виробництва меду та воску. У Румунії завжди існували сприятливі
природні умови для бджільництва. Це пояснюється значними медоносними ресурсами та
специфічними кліматичними умовами, які сприяють врожаю високоякісних продуктів
бджільництва. На міжнародних змаганнях Румунський мед завжди цінується за свої цілющі
властивості та різноманітність.
На підтримку розвитку бджільницького сектору було впроваджено низку політик, ефект
яких спостерігається з 2000 року, коли реєструвалось прогресивне зростання кількості
бджолиних сімей. Таким чином, збільшення кількості бджолиних сімей виникло на тлі
фінансової підтримки уряду в рамках заходів зі стимулювання розвитку сільських територій.
Таким чином, на першому етапі уряд підтримував розвиток цього сектору власною політикою,
а потім ця політика розвитку сільських територій набула нового виміру завдяки європейським
коштам, виділеним на розвиток політик сільського господарства після інтеграції Румунії до
Європейського Союзу.
Щодо розвитку сільських районів та бджільництва у Румунії, ефективна стратегія з
розподілу ресурсів має на меті інтенсифікацію та диверсифікацію виробництва за рахунок
збільшення кількості бджолиних сімей та одночасне підвищення якості виробництва меду.
Аналізуючи наслідки фінансової допомоги, наданої пасічникам Румунії через Національну
програму бджільництва, а також потенціал бджільництва, що визначається
педокліматичними умовами та медоносною базою Румунії, завдяки управлінню larg2020
спостерігається економічне відновлення сектору бджільництва.

Греція Іспанія

Руму
нія

Кіпр

Порту Болг
галія арія

Хорв Угор Латвія Фра
нція
атія
щина

Італія

Фінля Литва Поль
ндія
ща

ЄС

Слов Мальта Данія Слова Люксе Австрія Чехія Швеція Нідерл Есто Ірландія Бель Німечч Великоб
ччина мбург
анди нія
гія
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ританія
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Рис. 1.4: Кількість вуликів на одного пасічника, 2018 (Євростат).
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Туреччина
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Рис. 1.5: Світове виробництво меду, тисяч тонн (Євростат, 2018).
Європейський Союз (ЄС) є другим за величиною виробником меду у світі, і ця позиція
надає йому важливу роль на ринку бджільництва. За даними ЄВРОСТАТ, виробництво меду в
ЄС становило близько 250 000 тонн. Однак це виробництво не задовольняє попит. З метою
забезпечення попиту на мед в ЄС у 2016 році було імпортовано близько 200 000 тонн меду.
Імпорт меду в основному здійснюється з Китаю, на частку якого припадає близько 40%
імпорту.
Мед є основним продуктом, бджільництва, хоча інші продукти (маточне молочко,
прополіс, пилок та бджолиний віск) та послуги (наприклад, оренда бджіл для запилення)
пропонують можливість нішевих ринків, які є важливим джерелом доходу пасічників.
Пасічники держав-членів ЄС виробляють 250 000 тонн меду на рік, що становить 12 %, і як
видно на рис. 1.5, ЄС є другим світовим виробником, після Китаю, на який припадає 29%
світового виробництва меду. Однак ЄС не може задовольнити попит за рахунок вітчизняного
виробництва, і Китай є основним джерелом імпорту меду для країн ЄС.
У Румунії поліфлорний мед - це сорт, який щороку займає найбільшу частку (50%)
загального виробництва меду, за ним йде акацієвий мед (35%) та липовий мед (15%).
Водночас щорічне виробництво пилку зросло до 50-60 тонн, а прополісу - до 25-30 тонн.
Виробництво меду, отриманого в органічній системі, становить близько 3200 тонн, існує 130
000 сімей бджіл, сертифікованих в органічному виробництві. Аналізуючи структуру
виробництва меду, видно, що більша частина продукції надходить від дрібних виробників, що
є визначальною рисою внутрішнього ринку. Румунія входить до числа країн з найнижчими
показниками споживання меду в Європі. Згідно з європейською статистикою в цій галузі, 1
житель Румунії щороку з'їдає близько 450-500 грамів меду - споживання, яке має тенденцію
до зростання порівняно зі споживанням 10 років тому. Порівняно з п'ятьма кілограмами, що
споживаються в Данії, двома кілограмами в Німеччині або 1,5 кілограмами в Нідерландах та
Бельгії, Румунія знаходиться в кінці європейського рейтингу річного споживання меду.
Спільні кордони. Спільні рішення
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За низького рівня споживання великий експорт румунського меду (60% вітчизняного
виробництва) є виправданим. Основними напрямками експорту меду з Румунії є: Німеччина,
Великобританія, Італія, Франція, США, Канада, Японія та Китай. Відповідно до рис. 1.6, Іспанія
є найбільшим європейським виробником меду (33 000 тонн на рік), далі йдуть Німеччина,
Румунія та Італія (приблизно 22 000 тонн кожна) та Португалія (21 000 тонн).

Румунія Німеччина Угорщ Польща Франція Греція Болгарія Чехія
ина

Хорватія Великоб Австрія Словач
ританія
чина

Литва

Швеція

Данія

Фінлянд Латвія Бельгія Нідерла ЛюксембЕстонія
ія
нди
ург

Кіпр

Ірландія Іспанія

Італія

Португа Мальта
лія

Словенія

Рис. 1.6: Еволюція виробництва меду в ЄС, тис. тонн (Євростат, 2018).
Бджолиний мед, як основний продукт бджільництва, цінується як за поживні
властивості, так і за терапевтичний ефект. Бджолиний мед отримують із нектару, медвяної
роси або солодких соків, які містяться в різних частинах рослин і дерев, шляхом змішування з
деякими речовинами, що утворюються в слинних залозах бджіл. У 2011 році Румунія посіла
17 місце світового рейтингу виробників бджолиного меду з обсягом виробництва близько 21
тис. тонн.
Економічне значення бджільництва як галузі сільського господарства визначається
вартістю безпосередньо отриманих продуктів бджільництва, які людина збирає з бджіл, а
також вартістю продуктів, отриманих в інших галузях сільськогосподарського виробництва, які
отримують із культурних та стихійних рослин шляхом запилення. Діяльність з запилення
сільськогосподарських культур та стихійної флори має особливе значення для виживання
біорізноманіття в цілому. Біорізноманіття дикої флори визначає медичну цінність продуктів
бджільництва, які успішно використовуються в апітерапії для лікування різних захворювань.
Щорічне виробництво меду у світі становить у середньому близько 1,2 млн. тонн. Досить
велика частка, близько третини всього виробництва, а саме 420 тис. тонн, реалізується на
міжнародному ринку.
Протягом останнього десятиліття, виробництво бджолиного меду в ЄС залишається
досить стабільним. Хоча на початку першого десятиліття спостерігалось відносно різке
зростання виробництва, воно залишилося в межах ± 2,5% середнього багаторічного показника
протягом решти періоду.
Спільні кордони. Спільні рішення
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Розділ 2 АПІКУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
2.1 Вступні поняття - визначення, класифікації, біологічне різноманіття, характеристики
А) Визначення основних термінів
Апікультурний потенціал Басейну Чорного моря підпорядкований екопедокліматичним
та антропогенним факторам. Однак географічне положення регіону та загальне природне
середовище значною мірою впливають на його структуру та обсяг.
Апікультурний потенціал включає низку рослин стихійної та культивованої /
насадженої флори Румунії, Болгарії, Туреччини, України та Республіки Молдова; рослини, які
виділяючи нектар, пилок і навіть медвяну росу, забезпечують бджіл сировиною, необхідною
для живлення та розвитку їх сімей, та відносяться до категорії медоносних рослин.
Наприклад: Чорноморське узбережжя Болгарії містить 35,8% медоносних рослин
флористичного району: загальна медова дендрофлора Болгарії містить 307 видів (Олександр
Н. Ташев, Євгенія С. Велинова та Євгеній І. Цавков, 2015); Південно-Східний регіон Румунії має
дуже велику кількість медоносів. Із 363 видів, що ростуть в Румунії, така ж група рослин, які
забезпечують основний урожай бджіл, є на національному рівні (Петре Іордаче, Ілеана Рошка,
Міхай Цисмару, 2007, с.3, 57)
З лютого / березня до кінця жовтня квітнуть рослини Чорноморського басейну та
забезпечують пилок та нектар бджолиним сім’ям протягом усього активного сезону
бджільництва. На додаток до згаданих джерел меду - а саме пилку та нектару - бджоли також
збирають падь (медвяну росу) у певні періоди активного сезону бджільництва, переважно у
хвойних та широколистяних лісах; також джерелом меду вважається висококонцентрований
секрет цукру (50-80%) із квіткових бруньок та плодоносних чагарників, що виділяється перед
розкриттям квітки і має вплив на розвиток бджолиних сімей (Петре Іордаче, Ілеана Рошка,
Міхай Цисмару, 2007, с. 9).
Усі рослини, з яких бджоли збирають нектар, падь або пилок, разом складають
медоносну базу (Закон про бджільництво № 383/2013, оновлений у 2020 р. - Румунія).
Медоносні рослини в межах діапазону збору бджіл (до 3 км, тобто на землі площею
до близько 28 км2 / 2800 га) ферми чи пасіки, відстань, за якої ці рослини можуть бути
економічно використані, становить медоносну базу відповідної ферми або пасіки (Флоріан
Візіреану, 2020; Петре Іордаче, Ілеана Рошка, Міхай Цисмару, 2007, с. 9; Модвала Сусана, 2018,
с. 28).
Як наука, медоносна база - це «галузь бджільництва, яка вивчає медоносні ресурси, що
надаються бджолам як культурними, так і дикими рослинами та виробниками паді, та методи
вдосконалення та збільшення цих ресурсів для підвищення продуктивності бджолиних сімей
та збільшення прибутковості у бджільницької діяльності» (Петре Іордаче, Ілеана Рошка, Міхай
Цисмару, 2007, с. 9).
Б) Біологічне різноманіття - суттєва характеристика медоносної бази
Біологічне різноманіття впливає на обсяг та якість медоносної бази. Тільки збереження
Спільні кордони. Спільні рішення
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біологічного різноманіття забезпечує підтримку багатої / значної медоносної бази для сталого
використання її компонентів. Цей аспект підтримує бджільництво, одне з традиційних занять,
яке приносить екологічні та соціально-економічні вигоди. З екологічної точки зору, бджіл
вважають життєво важливим біологічним ресурсом, і в результаті запилення вони відіграють
важливу роль у збереженні та виживанні багатьох видів рослин на Землі; бджоли є справжнім
барометром екологічної рівноваги (Штефан Лазер, 2007, с. 4,6.)
Багато країн світу підписали «Конвенцію про біологічне різноманіття», визнаючи, що
заповідні території є важливим способом збереження біорізноманіття в контексті
економічного розвитку; метою природних зон є досягнення довготривалого збереження
природи (МСОП, Міжнародний союз охорони природи). Країни басейну Чорного моря також
приєднуються до цієї тенденції.
«Конвенція про біологічне різноманіття» визнає збереження біологічного різноманіття
спільною проблемою людства, яке вже усвідомлює важливість біологічного різноманіття для
еволюції та збереження систем підтримки біосфери. У той же час відмічається, що:
• держави відповідають за збереження свого біологічного різноманіття та стале
використання своїх біологічних ресурсів, а також вони стурбовані тим, що біологічне
різноманіття суттєво зменшується внаслідок певної діяльності людини;
• життєво важливо передбачити, запобігти та в першу чергу усунути причини істотного
зменшення або втрати біологічного різноманіття;
• велика кількість місцевих громад залежать від біологічних ресурсів, на яких базується
традиційний спосіб життя, і бажано рівномірно розподіляти переваги використання
традиційних знань, інновацій та практик зі збереженням біологічного різноманіття та сталого
використання його елементів.
Глобальному біорізноманіттю загрожує низка факторів, таких як інтенсифікація
сільського господарства, відмова від широкомасштабних аграрних практик, зміна клімату,
забруднення, розширення заселених територій тощо.
Для протидії цим загрозам держави в басейні Чорного моря, транспонуючи стратегію
ЄС щодо біорізноманіття на національному рівні, успішно впроваджують заходи зі
збереження біорізноманіття на сільськогосподарських та лісових землях, підтримуючи
традиційні, масштабні сільськогосподарські практики, засновані на низькому споживанні
ресурсів, заохочуючи ведення сільськогосподарської діяльності в районах, що стикаються з
природними чи іншими специфічними обмеженнями, підтримуючи органічне землеробство
та зберігаючи генетичне різноманіття.
Пріоритетом є збільшення лісистих площ шляхом сприяння процесу адаптації до змін
клімату та зменшення викидів парникових газів.
Значні площі сільськогосподарських угідь, уражені різними явищами деградації ґрунту,
придатні для заліснення. Існує міцний зв’язок між необхідністю сприяння збереженню
біорізноманіття та лісонасаджень та потребою у навчанні та порадах на місцевому рівні для
пропаганди передового досвіду сільського та лісового господарства з точки зору управління
ландшафтом та екосистемами.
Ці концепції є відносно новими для Румунії та Болгарії, і існує можливість їх закріплення в
культурі фермерів та лісників
Наприклад, завдяки своєму географічному положенню Румунія є однією з привілейованих
країн на європейському континенті, територія якої включає понад 5 з 11 біогеографічних
Спільні кордони. Спільні рішення
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регіонів Європи (альпійський, континентальний, Паннонський, Степовий та Понтійський), і
знаходиться на стику палеарктичної, середземноморської, понтійської та євразійської
флористичних підзон («Національна стратегія сталого розвитку Румунії, часові рамки 20132020-2030», Бухарест, 2008, с. 19). Ці факти пояснюють високе біологічне різноманіття,
виражене як на рівні екосистем (природних, так і напівприродних), що становлять близько
47% поверхні країни, так і на рівні видів. Дослідження, проведені в рамках програми CORINE
Biotops («Національна стратегія збереження біорізноманіття»), виявили 783 типи середовищ
існування, згрупованих на луках, лісах, сільському господарстві, водно-болотних угіддях,
болотах, пагорбах тощо, що відображають різноманітність видів флори та фауни.
Південно-Східний регіон вирізняється біологічним різноманіттям та включає медоносну
флору як важливу частину медової спадщини Румунії, яка на сьогодні використовується не в
повній мірі.
Також відзначається, що у багатьох населених пунктах Республіки Молдова нектарнопилковий потенціал дикої флори не використовується, а в деяких районах з інтенсивним
землеробством спостерігається критичний дефіцит бджіл-запилювачів (Модвала Сусана,
2018); для цього потрібно поліпшити відтворення біологічних ресурсів та вдосконалити
технологію пасовищного бджільництва.
С) Класифікація медоносних рослин
У літературі для систематизації та вивчення рослин існують різні способи класифікації
медоносних рослин за критеріями та / або залежно від мети підходу до робіт.
a) Класифікація бджільництва проводиться відповідно до характеру поживних речовин,
які рослини забезпечують бджолам: нектароносні рослини - забезпечують лише
нектар, наприклад, бавовник; пилконосні рослини, рослини - бджоли збирають лише
пилок, наприклад, фундук; пилконосно-нектароносні рослини - забезпечують нектар і
пилок, такі як акація, липа, соняшник; рослини, що виробляють падь - рослинигосподарі виробників паді, такі як: ялиця, ялина (Флоріан Візіреану, 2020).
b) У ботанічній класифікації рослини згруповані за видами, потім види за родами (вища
категорія видів), кілька родів можуть бути згруповані за сімействами та кілька родин за
порядками, які відповідно до загальних основних характеристик згруповані в клас
(Флоріан Візіреану, 2020; Петре Іордаче, Ілеана Рошка, Міхай Цисмару, с. 67);
наприклад, липа належить до порядку Мальвоцвіти, родини Мальвові та роду Липа з
видами Липа серцелиста, Липа срібляста, Липа широколиста.
c) Відповідно до частки бджільництва в економіці, класифікація проводиться на основі
економічних результатів, отриманих на пасіках та в сільськогосподарських
господарствах, тобто відповідно до обсягу виробництва меду та пилку (Петре Іордаче,
Ілеана Рошка, Міхай Цисмару, 2017)
d) Відповідно до біологічної та економічної класифікації, які найчастіше зустрічаються в
наукових працях: дерева та кущі (рідні та привезені); дикі трав’янисті рослини, такі які
ростуть в лісах, сіножатях та луках, ті, що стихійно з’являються в сільськогосподарських
культурах тощо; культурні рослини, до яких належать: технічні, кормові, бобові,
ароматичні лікарські та медоносні рослини, плодові дерева (Василе Александру та ін.,
Спільні кордони. Спільні рішення
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1986, с. 281, 298; Флоріан Візіреану, 2020; Порву С, 2000, с. 909)
e) Біологічні класифікації базуються на тривалості життя рослин та режимів їх запилення
(Флоріан Візіреану, 2020; Петре Іордаче, Ілеана Рошка, Міхай Цисмару, 2017, c. 68,
69). е. 1) Відповідно до режиму запилення-запліднення:
• медоносні рослини прямого запилення (абрикос, малина та ін.)
• медоносні рослини непрямого запилення: анемофіли (запилення вітром) вільха,
тополя, ялина, ялиця тощо); ентомофіли (запилення комахами) вишня, яблуко;
гідрофіли (запилення водою); малекофіли (запилення молюсками); орнітофіли
(запилення дрібними птахами (напр., колібрі). е. 2) Відповідно до тривалості життя:
• однорічні рослини: рослини дикої флори (базилік тощо) та культурні рослини
(соняшник, ріпак тощо);
• дворічні рослини - мають менший медоносний потенціал, ніж однорічні та
включають рослини дикої флори (лопух) та культурні рослини (цибуля);
• багаторічні рослини: лісові дерева (акація, липа, верба), лісові чагарники
(шипшина, малина), декоративні дерева та чагарники (червона акація, акація
японська), плодові дерева та кущі (абрикос, яблуко, смородина)
f) За походженням: рідні дикі квіти; рідні дерева та кущі; впроваджені дерева та кущі;
впроваджені трави та декоративні рослини; рідні та впроваджені пасовищні медоносні
рослини (Ерік Лі-Медер, Джаррод Фаулер, Джилліан Венто, Дженніфер Хопвуд, 2018).
Г) Характеристики рослин, які приваблюють запилювачів
Квіти по-різному реагують на певних запилювачів, співіснуючи з ними, забезпечуючи їх,
з одного боку, різними періодами цвітіння, кольорами, запахами, формами та кормом (пилок
або нектар), а з іншого боку, покращуючи їх репродуктивну ефективність.
Залежно від особливостей квітки кількість відвідувань запилювачів збільшується або
зменшується.
Приклади «спілкування» рослин із медоносними бджолами та іншими запилювачами
(Ерік Лі-Медер, Джаррод Фаулер, Джилліан Венто, Дженніфер Хопвуд, 2018; Асоціація
пасічників Румунії, 1986, с. 220)
a) Сприятливий характер при відвідуванні за формою квітки; значними є (соняшник),
хрестоцвіті (ріпак, гірчиця), розоцвіті (плодові дерева, малина), липа, їстівний каштан
та ін.
b) «ультрафіолетові запрошення»; квіти ультрафіолетового діапазону приваблюють
більше запилювачів, ніж ті, що мають менше світло-червоні відтінки;
c) колір; на різних стадіях розвитку багато квітів передають сигнали запилювачам,
змінюючи колір;
d) «Направляють до нектару»; відтінки / тони квітів спрямовують запилювачів до
квіткової винагороди: нектару / пилку;
e) квітковий запах (м’який, солодкий, різкий), результат хімічних сполук, змінюється за
інтенсивністю та концентрацією залежно від виду, віку квітів та умов ґрунту і може
приваблювати певних запилювачів з великих відстаней.
Спільні кордони. Спільні рішення
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Рис. 2.1 фото (22 липня 2020 р.) - фіксація моменту запилення на пасіці (розташованій на Луці
Дунаю, Тічілешті, графство Бреїла, Румунія) пасічника в мережі басейну Чорного моря.
2.2 ВАЖЛИВІ МЕДОНОСИ ДЛЯ БДЖІЛЬНИЦТВА ТА ЇХ ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
Багато рослин цвітуть із чітко вираженою сезонністю, синхронізованою з життєвим
циклом певних запилювачів. Мелітофільні квіти відвідують бджоли, джмелі та оси. Однак, ці
запилювачі відвідують квіти, щоб отримати бажані винагороди - пилок, нектар, олії та / або
смоли залежно від частини доби, факторів навколишнього середовища та індивідуального
життєвого циклу рослини (виду, сорту тощо). Бджоли відіграють важливу роль у запиленні
рослин та у бджільництві.
Багато рослин цвітуть із чітко вираженою сезонністю, синхронізованою з життєвим
циклом певних запилювачів. Мелітофільні квіти відвідують бджоли, джмелі та оси. Однак, ці
запилювачі відвідують квіти, щоб отримати бажані винагороди - пилок, нектар, олії та / або
смоли залежно від частини доби, факторів навколишнього середовища та індивідуального
життєвого циклу рослини, (виду, сорту тощо). Бджоли відіграють важливу роль у запиленні
рослин та у бджільництві.
Важливою умовою прибуткового зростання та утримання бджолиних сімей з метою
отримання продуктів бджільництва (меду, пилку, воску тощо) є знання медоносних рослин, їх
географічне розповсюдження, період цвітіння та нектарно-пилкове значення.
2.2. 1 ДЕРЕВА ТА КУЩІ
А) Липа
Липа - рід Липа, родина Мальвові, Порядок Мальвоцвіті, є єдиним представником сімейства
в Європі і налічує щонайменше 25 видів, з яких 3 добре відомі в басейні Чорного моря - липа
широколиста (Tilia platyphyllos), липа дрібнолиста (Tilia cordata) та Срібляста липа (Tilia
tomentosa).
Спільні кордони. Спільні рішення
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Липа широколиста
(Tilia platyphyllos) - (c.)
Дерево може досягати 30-40
м у висоту, з прямим
стовбуром діаметром
близько 1 м, широкою і
кулястою кроною.
Стовбур від зеленооливковий до червонуватокоричневого, голий, або з
рідким листям.
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Особливості дерева липи
Липа дрібнолиста
(Tilia cordata) – (b)
Дерево висотою близько 20
м, з прямим і тонким твердим
стеблом діаметром близько 1
м.

Липа срібляста
(Tilia tomentosa) –(a)
Дерево може досягати 30 м у
висоту, має густу крону і гілки,
спрямовані вгору; сріблястий
колір крони робить його
помітним з великої відстані.
Однорічний стовбур зелений Стовбур
буро-жовтий,
- оливково-червонуватий, з
опушений.
однорідними,
яйцеподібними, голими
бруньками та двома
зовнішніми лусочками.
Листя довжиною 6-15 см,
Листя близько 9 см, широкі - Листя довжиною близько 10
шириною близько 8 см, при овальної форми, з раптово
см, шириною 6-8 см, темнооснові серцеподібне, на
загостреним кінчиком,
зелене зверху, зоряно-сіре
верхівці відтягнутосерцеподібні або косо зрізані або
сизувато-біле
знизу;
загострене, із зарубчастобіля основи, часто
відсутні осьові волоски.
пилчастим краєм, зісподу
асиметричні; темно-зелені
листки з борідками білих або зверху, сіро-зелені знизу, з
жовтуватих волосків у кутках борідками червонуватих
жилок, (іноді) помітні
осьових волосків.
паралельні третинні жилки; Незважаючи на назву виду
(дрібнолиста липа), її листя
схоже на листя крупнолистої.
Цвіте щорічно в червні та
Цвіте щорічно в червні-липні, Цвіте
щорічно,
після
липні, до цвітіння
після широколистої.
широколистоїта дрібнолистої
дрібнолистої та сріблястої
Білі або блідо-жовті запашні липи. Квітки в підвісних
липи.
квіти, згруповані по 4-5 квіток. суцвіттях,
кожна
(3)
Цвіте щорічно в червні та
Вони запилюються комахами. складається з 5-10 опушених
липні, до цвітіння липи та
зірчастих
квіток,
ніжка
сріблястої липи.
коротша за лист; вони
Білі або блідо-жовті запашні
приємно
запашні
та
квіти і згруповані по 4-5 квіток
запилюються комахами.
(відсутні тичинки);
їх запилюють комахи.
Теплолюбива рослина
Віддає перевагу більш
Добре пристосовується до
(субтермофільна) і відносно помірному клімату у
горбистих регіонів і рідко до
стійка до посухи.
вегетаційний період, ніж інші нижнього рівня гір у жаркому
2 види липи, в регіонах з
кліматі і краще, ніж липа
більшою кількістю опадів, що дрібнолиста, витримує сухість
пояснює її присутність на
атмосфери та ґрунту; проявляє
більшій висоті, на пагорбах та чутливість до морозу.
Спільні кордони. Спільні рішення
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на північних схилах низьких
пагорбів, де атмосферна
вологість трохи вище.
Добре пристосовується до
Добре росте на родючих,
Добре росте на родючих,
червонувато-бурих, глибоких і гумусових ґрунтах, багатих
еубазичних та евтрофних
добре структурованих ґрунтів. поживними речовинами,
ґрунтах, слабо нейтральних та
Навряд чи витримує високу
глибоких та аерованих,
пухких кислотах. Толерантна
щільність ґрунтів та надлишок слабокислих нейтральних, з до щільних (але не занадто)
вологи.
постійним режимом
ґрунтів,
вдосконалених
вологості. Не пристосовується псевдоглігізованих і сухих; не
до щільних, бідних і надмірно пристосовується до надмірно
вологих або засолених
вологих, гідроморфних ґрунтів
ґрунтів.
на річкових луках.
Петре Йордаче, Ілеана Рошка, Міхай Цисмару, Медоносні рослини з дуже високою
та високою економіко-бджільницькою часткою, Бухарест, 2008, с. 113-117;
Асоціація пасічників Румунії, Посібник пасічника, 6-е видання, Бухарест, 1986, с.
282-283;
Флоріан Візіреану, Навчання бджільництву, підтримка курсів (для курсу пасічників у
мережі басейнів Чорного моря, Південно-Східний регіон), Румунія, 2020
Цвітіння липи та виділення квіткового нектару - це складний біологічний процес, який
залежить від кількох факторів: екопедокліматичних умов, рельєфу (за висотою, орієнтацією
схилів на сонце тощо), віку дерев, процесу фотосинтезу тощо.
Дослідження висвітлили кілька аспектів, що стосуються характеристик меду (Петре
Іордаче, Ілеана Рошка, Міхай Цисмару, 2007, с. 123-126; Асоціація пасічників Румунії, 1986 р.,
с. 283; Флоріан Візіреану 2020)
• процес утворення нектару липи залежить від наявності запасних речовин, а також від
існування стимуляторів, що накопичуються навіть у період цвітіння;
• виділення нектару залежить від сорту липи, родючості ґрунту та клімату;
• ступінь цвітіння та виділення нектару змінюється залежно від освітлення; кількість
квітів і виділеного нектару зменшуються в умовах затінення крони липи;
• добре освітлені липи цвітуть рясно, їх квіти дають удвічі більше нектару, ніж квіти
затінених дерев, це помітно у випадку різних частин крони дерева. Найбільшу
кількість нектару отримують з квітів верхньої частини крони;
• найбільша кількість нектару виявляється у квітках на північній частині дерева в
посушливі періоди; більше нектару збирається у квітках крони на південній частині,
після дощів;
• найбільша кількість цукру знаходиться в нектарі квітів освітленої частини крони (у 2
рази більше), ніж у квітів затіненої частини крони, оскільки у цій частині до суцвіть
транспортуються продукти фотосинтезу;
• нектар найкраще виділяється в жарку погоду з рідкими дощами і, особливо, після
Спільні кордони. Спільні рішення
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дощів перед цвітінням;
нектар найкраще виділяється на початку цвітіння, близько 3,84 мг, і зменшується до
кінця періоду цвітіння, а вміст цукру в нектарі коливається залежно від погоди, між
13,3 -42,2%;
виділення нектару з квітів липи починається при температурі не менше 16 °C, помітно
зростає після 20 °C і при температурі понад 33 °C, повністю припиняється, через те, що
квітка в’яне і може впасти;
невелика кількість нектару фіксується в роки з несприятливими погодними умовами
під час формування квіткових бруньок та під час цвітіння:
цвітіння липи, виділення нектару та вміст цукру під впливом кількості опадів протягом
липня-вересня попереднього року, щонайменше 140 мм (1 мм = 1 л / м2), так що
коренева система витягує з ґрунту досить велику кількість мінеральних речовин, що
сприяють утворенню суцвіть, очевидно, у наступному році, накопиченню запасів
цукру для нормальної або навіть рясного виділення нектару;
в окремі роки липи не дають або дають дуже малу кількість нектару, не дивлячись на
значні опади або через заморозок квіткових бруньок після початку вегетації, або
через те, що в липні-вересні попереднього року вологість ґрунту була дуже низькою;
липи цвітуть щороку і мають вищу щільність квітів, коли ростуть поодиноко або
невеликими групами, ніж на масиві / щільних плантаціях;
завдяки з’єднанню 3 видів липи у масивні групи, забезпечується тривалий період
цвітіння; у Румунії цей період триває, як правило, близько місяця, і починається з липи
широколистої (приблизно через 20 днів після закінчення цвітіння акації), а через 1015 днів - починається цвітіння липи дрібнолистої та через 21-22 дні - липи сріблястої;
цвітіння одного і того ж виду в різні моменти можна отримати там, де масиви липи
розташовані на двох різних схилах з точки зору впливу сонця;
значне виробництво меду бджолиними сім’ями в бджільницькій практиці на липових
масивах отримують, у випадку рясного цвітіння липи, максимальної секреції нектару,
та якомога довшого періоду цвітіння; активного стану бджолиних сімей (не роїння) з
достатньою чисельністю поголів’я, та максимального наближення пасіки до липового
масиву (максимум 1,5-2 км);
в сприятливих умовах, за врожай можна отримувати 2-6 кг липового меду на добу на
нормально розвинену бджолину сім’ю;
бувають випадки, коли в перші дні цвітіння через викиди летких ефірів, особливо
теоброміну, вулики бджолиних сімей обезлюднюються.

а)
Срібляста липа (або Tilia tomentosa) є більше балкансько-понтійським видом, з
найбільш обмеженим місцевим ареалом порівняно з іншими 2 видами липи (широколистою
та дрібнолистою), що простягається з півдня на рівні 40 паралелі північної широти на території
Греції та від північної частини Егейського моря (поблизу Греції) до трохи вищих широт (48
Спільні кордони. Спільні рішення
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градусів північної широти) у вигляді більшої смуги на території Румунії та Республіки Молдова
до Словаччини та України.
Очевидно, що басейн Чорного моря включає східну частину рідного ареалу, яка
припадає на Болгарію (яка цілком виграє від цього), Туреччину (в західній частині
європейської частини), Румунію (на півночі Добруджі та високі горбисті та райони плато
Вранча, Бузеу та Галацький повіт), Республіку Молдова (вся поверхня країни, крім південної
частини); поодинокі популяції відмічаються лише в Туреччині.
У вегетаційний період надає перевагу теплому клімату, особливо в низинах (рівнини,
пагорби), і переносить посуху в атмосфері та ґрунті краще, ніж дрібнолисті види. Цвіте в
червні-липні. Наприклад, у звичайних погодних умовах в Румунії вона цвіте приблизно через
20 днів після липи широколистої і триває 1-2 тижні.
Рідний ареал
Ізольована
популяція

км

Каудулло Г. Велк Е. Сан-Мігель-Аянц. J. 2017 Хронологічні карти основних європейських порід дерев. Короткий огляд 12.662-666 DOI: 10.10161 d-b 2017.06.007

Рис. 2.2. Срібляста липа (Tilia tomentosa)
Джерело: Каудулло Г. Велк Е. Сан-Мігель-Аянц, 2017. Хронологічні карти основних
європейських порід дерев. Короткий огляд 12, 662-666. DOI:
doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007
б)

Липа дрібнолиста або Tilia cordata (наукова назва) є місцевим видом Європи.
На рівні Європи рідний ареал простягається від 40-ї паралелі (поблизу Балканського
півострова) до 60-ї Північної паралелі (Південна Фінляндія, Швеція, Норвегія та ін.), А по
довготі від Заходу континенту (захід Франції, південна частина Великобританії) через
територію Росії, за Уральські гори (див. Рис. 2.3 Липа дрібнолиста (Tilia cordata).
Таким чином, східний край рідного ареалу Tilia cordata охоплює область Чорного моря:
Україна (рідний ареал та ізольована популяція), Республіка Молдова, Румунія та Болгарія
(рідний ареал); східна межа ареалу цього виду не досягає території Туреччини, у районі
протоки Босфор зустрічаються лише ізольовані популяції.
Спільні кордони. Спільні рішення
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Загалом, липа зустрічається в басейні Чорного моря в суміші з іншими видами,
наприклад у лісах у різних пропорціях від 10% до 50-75% (лише на території Румунії вона
досягає такого обсягу).
Віддає перевагу більш теплому помірному клімату у вегетаційний період (з теплим
літом), знаходиться в регіонах з більшою кількістю опадів (приблизно до 800 мм / рік), навіть
якщо є більш терпимою до посухи, на ґрунтах з відносно постійним режимом вологості, що
пояснює присутність на більших висотах (іноді зустрічаючись на схилах у області хвойної
рослинності, як у Румунії), і, водночас, на північних схилах нижніх пагорбів. На неї сильно не
впливають весняні чи осінні заморозки, оскільки цвітіння є пізнім.
Враховуючи, що тривалість цвітіння залежить від погодних умов та місцевих факторів
(зокрема, географічного положення та рельєфу), воно варіюється в залежності від району.
Наприклад, на румунському просторі Басейну Чорного моря цвітіння відбувається в першій
половині червня і триває від 8 до 12 днів (Флоріан Візіреану, 2020).
Рідний ареал
Ізольована популяція
Введений та натуралізований
(синантропний)

км

Каудулло Г. Велк Е. Сан-Мігель-Аянц. J. 2017 Хронологічні карти основних європейських порід дерев. Короткий огляд 12.662-666 DOI: 10.10161 d-b 2017.06.007

Рис. 2.3 Дрібнолиста липа (Tilia cordata)
Джерело: Каудулло Г. Велк Е. Сан-Мігель-Аянц, 2017. Хронологічні карти основних
європейських порід дерев. Короткий огляд 12, 662-666. DOI:
doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007
в)
Рідним ареалом липи широколистої або Tilia Platyphyllos (наукова назва), є Європа, у
випадку з Європейським континентом, має менший ареал, ніж липа дрібнолиста: на півдні
ареал сягає 40-ї паралелі поблизу Балканського, Італійського та Піренейського півостровів, а
на півночі 55-ї паралелі до Польщі, Німеччини. Росте у східній частині рідного ареалу з
компактним розташуванням, зафіксованим в районі Чорноморського басейну Республіки
Молдова (на захід від центральної та північної частини), Румунії (Південно-Східний регіон,
Галацький повіт, Північна Добруджа та гірська частина районів Вранча та Бузеу), Болгарії (біля
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Варненської затоки) та Туреччини (лише на європейському узбережжі); або у вигляді
ізольованих популяцій вздовж Чорноморського узбережжя Туреччини.
Як і Tilia cordata, це дерево віддає перевагу більш низьким кліматичним зонам і
теплішим пагорбам у період вегетації. Цвіте 8-15 днів (Флоріан Візіреану, 2020).
Рідний ареал
Ізольована популяція
Введений та натуралізований
(синантропний)

км

Каудулло Г. Велк Е. Сан-Мігель-Аянц. J. 2017 Хронологічні карти основних європейських порід дерев. Короткий огляд 12.662-666 DOI: 10.10161 d-b 2017.06.007

Рис. 2.4. Липа широколиста (Tilia platyphyllos)
Джерело: Каудулло Г. Велк Е. Сан-Мігель-Аянц, 2017. Хронологічні карти основних
європейських порід дерев. Короткий огляд 12, 662-666. DOI:
doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007
Загалом, ці 3 види лип у Басейні Чорного моря зустрічаються у поєднанні з іншими
листяними породами, такими як дуб, граб, дуб скельний тощо, кожен раз у різних пропорціях,
досягаючи 90% або утворюючи чисті деревостани (як, наприклад, на території Румунії на
півночі Добруджі, «Нікулітельському лісі», природній зоні національного значення з 2000 р.,
із площею 11 гектарів).
Оглянувши всі три карти, є зрозумілим, що в Чорноморському регіоні існуванням 3
видів липи у повній мірі можуть скористатися наступні країни: Болгарія, Румунія та Республіка
Молдова. Тому вважається, що в цих країнах економічна частка медоносів є дуже значною.
Липовий мед дуже популярний на внутрішньому ринку кожної із згаданих країн, так
само як і на європейському ринку. Оцінка виробництва меду: для широколистої липи - 800 кг
/ га, для дрібнолистої липи - 1000 кг / га, для липи сріблястої - 1200 кг / га в нормальних
кліматичних умовах (Асоціація пасічників Румунії, 1986, с. 283; Петре Іордаче, Ілеана Рошка,
Міхай Цисмару, 2007, с. 124). Порівняно з 1990-ми роками, площа, зайнята липами,
збільшується.
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Б) Акація
Акація біла (Robinia pseudoacacia - наукова деномінація - також відома як Робінія
звичайна) - це вид північноамериканських листяних дерев, що з’явились в Європі на початку
XVII століття, спочатку у Франції; Жан Робін, садівник французького короля Генріха IV, посадив
першу білу акацію на площі Дофін, Париж (Валеріу-Норосель Ніколеску, Корнелія Ернеа,
Беатрікс Бакті, Жолт Кесеру, Борбала Антал, Каролі Редей, 2018).
Пізніше цей заносний вид з європейських лісів поширився на плантації в Центральній
Європі наприкінці 18 - початку 19 століть, а потім став масово використовуватись у
лісорозведенні в південно-східній Європі. В даний час Robinia pseudoacacia широко поширена
по всій Європі, майже акліматизована на всьому континенті від Сицилії до Південної Норвегії
та від португальських прибережних регіонів до Кавказу (Валеріу-Нороцель Ніколеску,
Корнелія Ернеа, Беатрікс Бакті, Жолт Кесеру, Борбала Антал, Каролі Редей, 2018 ). Біла акація
покриває великі території в Румунії, Болгарії та Україні.
Зустрічається також на інших континентах, включаючи Азію. Цей геліофільний вид з
низькою стійкістю до тіні добре росте в регіонах з довгим і жарким літом на різноманітних
ґрунтах, не полюбляє регіони з ранніми заморозками, але характеризується швидким ростом
і регенерацією, іноді захоплюючи землі, сприятливі для зростання та розвитку (Александру
Лівіу Цювец, Іоан Василе Абрудан, Віорел Блюдеа, Крістіана Марку, Крістіана Діну, Міхай
Енеску, Іллі Сільвестру, 2013).
Цей вид через особливу цінність та велику кількість сфер використання культивується
як лісова (висотою до близько 30 м, прямі стебла, діаметром понад 80 см), як декоративна та
медоносна рослина; є джерелом нектару, меду та паді з високою господарськобджільницькою цінністю.
Через більш широкі межі екологічної стійкості, що стали відомі в результаті
експериментів за понад 170 років вирощування (закріплення схилів, захисні завіси на полях та
вздовж доріг, при озелененні) та багаторазового використання, цей вид часто зустрічається в
басейні Чорного Моря переважно у вигляді поодиноких дерев і у вигляді масивних груп, лісів
та насаджень.
Листки чергові, непарнопірчасті, довжиною 10-30 см, складаються з листків, як
правило, парних і протилежних, із закругленими кінчиками і округлими краями, зверху темнозелені; двостатеві запашні квіти з віночком від білого до кремового кольору з жовтою плямою
всередині довжиною 10-25 см, розміщені в пазухах (Петре Іордаче, Ілеана Рошка, Міхай
Цисмару, 2007. с 91).
Цвітіння відбувається в травні-червні щорічно та рясно, залежно від кліматичних умов,
зумовлених загальними та місцевими факторами, які очевидно впливають на час та тривалість
цвітіння (у поодиноких дерев може тривати до 10 днів, а у масивних групах на кілька днів
довше). Кількість нектару та концентрація цукру залежать від розташування акації на сонці,
стадії цвітіння, сорту, віку та густоти дерев; секреція нектару починається при температурі +10
° C і закінчується при 35 ° C (Флоріан Візіреану, 2020). Крім того, залежно від вказаних умов,
виробництво меду на гектару коливається, як правило, між 800-1200 кг / га, а для звичайного
врожаю акації видобутий медонос може досягати до 25 кг на нормально розвинену бджолину
сім’ю (Петре Іордаче, Ілеана Рошка, Міхай Цисмару, 2007. с 96).
В контексті кліматичних змін очікується зростання важливості пристосування цього
виду до бідних ґрунтів у високих температурах (наприклад, піщаних дюнах).
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Окрім білої акації, існує ряд інших видів акацій, які культивуються переважно в парках,
ботанічних садах або на узбіччях доріг (у Болгарії), таких як: жовта акація, рожева акація
тощо.
В) Клен
1) Клен польовий (латиною Acer campestre L.) - дерево середнього розміру, загалом досягає
15 м, рідко перевищує цю висоту, а в діаметрі стовбур сягає близько 70 см, крона схожа на
склепіння; рідше виглядає як чагарник. Листки пальчасто-п'ятилопатеві (з 5 закругленими
частинами), довжиною до 16 см і шириною до 10 см. Колір коливається від яскраво-зеленого
до темно-зеленого, а восени до золотисто-жовтого, іноді до червоного.
Це дводомний вид, оскільки має одностатеві, дрібні, зеленувато-жовті квітки, що
приваблюють бджіл, цвітіння починається наприкінці квітня одночасно з розпусканням
бруньок або за кілька днів до цього. Місцевий ареал в Європі є невеликим, простягаючись до
Малої Азії, здебільшого між 40 і 55 паралелями північної широти, охоплюючи, таким чином,
весь басейн Чорного моря (рис. 2.5): Туреччина, Болгарія (усі регіони), Республіка Молдова,
Румунія (частково - Північна Добруджа та висока зона Підкарпаття), Україна (частково).
За географічним розподілом зустрічається від морського узбережжя до гірських
районів, входить до складу листяних лісів (змішаних з дубом тощо); це також декоративне
дерево.
Надає перевагу більш теплому клімату, переносить екстремальні температури
континентального клімату і водночас стійкий до зимових та весняних заморозків.
Що важливо для бджільництва, запилення, як правило, ентомофільне, воно забезпечує
бджолам нектар, пилок та падь.
За сприятливих умов урожай Acer campestre або jugastra (з ботанічної точки зору)
інтенсивний і тривалий, перевищує 20 днів, гнізда бджолиних сімей часто застряють в меді, а
у маток більше немає місця для вироблення яєць (Петре Іордаче, Ілеана Рошка, Міхай
Цисмару, 2007, p 161); розрахункове виробництво меду сягає близько 1000 кг / га.
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Каудулло Г. Велк Е. Сан-Мігель-Аянц. J. 2017 Хронологічні карти основних європейських порід дерев. Короткий огляд 12.662-666 DOI: 10.10161 d-b 2017.06.007

Рис. 2.5 Клен польовий (Acer campestre)
Джерело: Каудулло Г. Велк Е. Сан-Мігель-Аянц, 2017. Хронологічні карти основних
європейських порід дерев. Короткий огляд 12, 662-666. DOI:
doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007
2) Клен татарський (Acer tataricum) зустрічається у вигляді дерева або чагарника, висотою до
10 м, з діаметром стовбура близько 30 см, з гладкою темно-сірою корою. Листя
широкоовальні або овально-округлі, восени червоніють.
Цвіте в травні до цвітіння акації, а квіти з’являються після того, як листя стає жовтуватозеленим, привабливим для бджіл, сприяючи збору врожаю, який в оптимальних умовах
перевищує 10-14 днів. Клен татарський широко поширений у Східній Європі, Західній Азії та
ін. Росте в лісах (змішаних з акацією, звичайним кленом, глодом та ін.), іноді у пропорції 3040%, на низьких рівнинах або невисоких пагорбах. Його культивують у лісосмугах на низинах,
а також як декоративне дерево. Важливий для бджільництва, забезпечує бджіл нектаром,
пилком та паддю. Виробництво меду оцінюється в 300-600 кг / га (Асоціація пасічників Румунії,
1986, с. 284).
Г) Сосна
1) Сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) - найпоширеніший вид сосни, стійкий до посухи та має
хорошу морозостійкість. Часто середньої висоти (23-27 м), але може досягати більше 40 м.
Листя голчасте, розташоване попарно, 5-7 см завдовжки, синього / сіро-зеленого кольору.
Це запилюваний вітром вид, дерева, як правило, однодомні, але зрілі іноді мають лише
жовті або рожеві чоловічі квіти або лише жіночі фіолетово-рожеві, привабливі для бджіл.
Зустрічається також у поєднанні з хвойними породами, такими як інші види сосни
(Pinus nigra, Pinus uncinata), ялина, хвойні або листяні дерева (береза, бук тощо).
Вид має компактний ареал поблизу 45 паралелі північної широти на території Італії, і
простягається на Північ та Схід Європи, до північної Скандинавії (див. Рис. 2.6). У районі
Спільні кордони. Спільні рішення
23

ITM BEE-BSB

Програма транскордонного
співробітництва
країн Чорноморського
басейну

РУМУНІЯ - БОЛГАРІЯ
МОЛДОВА - ТУРЕЧЧИНА
УКРАЇНА

Проєкт фінансується
Європейським Союзом

басейну Чорного моря місцевий ареал перекриває високі райони - Понтійські гори
(Туреччина), Підкарпаття (Румунія), Кримський півострів; поодинокі місцеві популяції
поширені в Республіці Молдова (південна частина); ізольовані насаджені популяції
трапляються на Східних Балканах (Болгарія) та в Добруджі (Румунія). Для бджільництва
рослина ціниться за смолу, бруньки, ароматичну олію, пилок та падь.
Рідний ареал та ізольована
популяція
Насаджена та акліматизована
(синантропна) територія та
ізольована популяція

км

Каудулло Г. Велк Е. Сан-Мігель-Аянц. J. 2017 Хронологічні карти основних європейських порід дерев. Короткий огляд 12.662-666 DOI: 10.10161 d-b 2017.06.007

Рис. 2.6 Сосна шотландська (Pinus Silvestra)
Джерело: Каудулло Г. Велк Е. Сан-Мігель-Аянц, 2017. Хронологічні карти основних
європейських порід дерев. Короткий огляд 12, 662-666. DOI:
doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007
2) Чорна сосна - хвойна рослина, характерна для гірських районів і має фрагментований та
обмежений ареал в Європі та Малій Азії, що складається з декількох підвидів.
Ареал є вужчим, ніж у сосни звичайної, починається в районі Середземномор’я і сягає
за 50 паралель північної широти (біля Данії). Будучи компонентом частини швидкоростучих
середземноморських лісових районів, охоплює великі території на Балканах і в Малій Азії,
будучи тут одним з найбільш поширених видів, в певних місцях зустрічається з частотою понад
75% (Європейський атлас порід лісів, 2018, с.126).
Зазвичай сягає 30 метрів у висоту, рідше - вище; крона конічна, і на старих деревах вона
має вигляд парасольки. Кора від темно-коричнево-сіруватого до чорного (звідси її латинська
назва «nigra»). Листя голчастої форми, розташоване попарно, довжиною 8-19 см, світлозеленого кольору. Це однодомний вид, чоловічі квітки жовті, жіночі суцвіття червонуваті.
Район басейну Чорного моря є рідним ареалом лише в західній та центральній частині
Понтійських гір (з частотою від 50 до 75%) та на Кримському півострові, крім цього, в деяких
регіонах Болгарії (у популяціях з частотою від 50 до понад 75%) та в районі Підкарпаття
Південно-Східного регіону Румунії (у популяціях з надзвичайно низькою частотою)
(Європейський атлас видів лісових дерев, 2018, с. 126).
Pinus Nigra Pallasiana - вид чорної сосни, що охоплює великі площі Понтійських гір та
масиві Істранча (рис. 2.7).
Для бджільництва рослина ціниться за смолу, бруньки, ароматичну олію, пилок та
падь.
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Pinus nigra
Pinus nigra pallasiana
Pinus nigra salzmannil
Pinus nigra laricio
Pinus nigra dalmatica

км

Каудулло Г. Велк Е. Сан-Мігель-Аянц. J. 2017 Хронологічні карти основних європейських порід дерев. Короткий огляд 12.662-666 DOI: 10.10161 d-b 2017.06.007

Рис. 2.7 Pinus nigra pallasiana в районі басейну Чорного моря
Джерело: Каудулло Г. Велк Е. Сан-Мігель-Аянц, 2017. Хронологічні карти основних
європейських порід дерев. Короткий огляд 12, 662-666. DOI:
doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007
3) Сосна турецька або Pinus brutia (латинська назва) з потенціалом для бджільництва,
подібним до інших згаданих видів сосен, зустрічається в Туреччині. Широко висаджується в
регіонах уздовж Чорного і Середземного морів (див. Рис. 2.8).
Pinus brutia brutia
Pinus brutia eldarica
Pinus brutia pityusa
Pinus brutia prndulifolia

км

Каудулло Г. Велк Е. Сан-Мігель-Аянц. J. 2017 Хронологічні карти основних європейських порід дерев. Короткий огляд 12.662-666 DOI: 10.10161 d-b 2017.06.007

Рис. 2.8 Сосна турецька (Pinus brutia)
Джерело: Каудулло Г. Велк Е. Сан-Мігель-Аянц, 2017. Хронологічні карти основних
європейських порід дерев. Короткий огляд 12, 662-666. DOI:
doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007
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Д) Ялина
Кілька видів ялин спостерігаються в Європі та Малій Азії.
Ялиця біла (Abies alba) утворює чисті ліси або змішується з іншими хвойними або
листяними породами і займає найбільші площі, загалом у гірських районах Європи (Карпати,
Альпи, Динарські Альпи, Стара Планина, Родопи, Апенніни, Піренеї) порівняно з іншими
видами ялиці (рис. 2.9). У районі басейну Чорного моря ялиця біла з'являється в Підкарпатті (в
Румунії на висотах близько 600-1200 м) і на західньому кордоні Болгарії.
Рідний ареал та ізольована
популяція
Насаджена та
акліматизована
(синантропна) територія та
ізольована популяція

км

Каудулло Г. Велк Е. Сан-Мігель-Аянц. J. 2017 Хронологічні карти основних європейських порід дерев. Короткий огляд 12.662-666 DOI: 10.10161 d-b 2017.06.007

Рис. 2.9 Ялиця біла (Abies Alba)
Джерело: Каудулло Г. Велк Е. Сан-Мігель-Аянц, 2017. Хронологічні карти основних
європейських порід дерев. Короткий огляд 12, 662-666. DOI:
doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007
Часто досягає висоти 35-40 м, іноді до 50-60 м, стовбур прямий, циліндричний, крона
конічна. Хвоя довжиною близько 2-2,5 см, світло-зелена згори, з двома широкими білими
лініями зісподу, розташованими попарно. Квітки одностатеві, жіночі розташовані випростані,
циліндричні, довжиною близько 12-20 см, червонувато-коричневі, а чоловічі згруповані в густі
і жовтуваті кінчики. Цвіте в травні-червні, а запилення анемофільне.
Однак, згідно з картою в «Європейському атласі видів лісових дерев» (2016, с. 50) на
півночі Туреччини, де кількість опадів перевищує 1500 мм / рік, можна зустріти інші види ялин,
а саме Abies nordmanniana subs. equi-trojani в Західнопонтійських горах у ширшій зоні та Abies
nordmanniana subs. Nordmanniana (родом із Західного Кавказу) у східно-понтійських горах у
невеликих популяціях.
Стовбур прямий, досягає понад 60 м, крона має рівномірно розташовані горизонтальні
гілки, що утворюють конічну форму, у старих дерев крона стає плоскою або круглою (як у Abies
alba). Хвоя по краю загорнута до верху, тоді як пилкові шишки, згруповані вздовж нижніх
частин гілок поточного року, мають червонувато-фіолетовий відтінок. Ялина - це медоносне
дерево, яке забезпечує бджолам значну кількість ресурсів - пилок, падь та прополіс.
Е) Каштан
Каштан їстівний або Castaneea sativa Mill (латинська назва) - це листяний вид дерев,
який має широке поширення в Південній Європі (Піренейський, Італійський, Балканський
Спільні кордони. Спільні рішення
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півострови) та Західній Азії на півночі Великобританії (рис. 2.10), росте на висоті до 1800 м
залежно від географічної широти та місцевих умов.
Можна розводити як в монокультурі, так і легко поєднувати з іншими видами
фруктових дерев, утворюючи змішані сади.
У районі басейну Чорного моря має рідний ареал в Туреччині, уздовж Чорного і
Мармурового моря, і також з’являється у невеликих популяціях, насаджених або
акліматизованих на півдні Республіки Молдова та на Кримському півострові.
Має пряме стебло, яке часто досягає 20-25 м у висоту, і дуже довгий термін життя,
понад 100 років або навіть набагато більше.
Листя довге (8–28 см завдовжки і 5–9 см завширшки) з помітними ребрами, яскравозеленими зверху, колючими зубчастими по краях.
Це однодомне дерево, з квітами, розташованими на 2 рівні, жіночі квіти біля основи
чоловічих квітів (згруповані в піраміди довжиною до 15 см), які розвиваються в кінці червня та
в липні, запилюючись вітром або бджолами через сильний запах (Флоріан Візіреану (Florian
Vizireanu), 2020); жіночі квіти ростуть до осені в колючих куполах, що містять 3-7 коричневих
горіхів.
На додаток до цінних фруктів у кулінарному мистецтві та кондитерських виробах,
забезпечує багатий урожай для бджолиних сімей протягом червня та липня; виробництво
меду (жовто-золотистого кольору) оцінюється у 50-120 кг / га (Петре Іордаче, Ілеана Рошка,
Міхай Цисмару. 2007, с.73).
Ймовірний рідний ареал
Насаджений та
акліматизований
(синантропний) з часів неоліту

км

Каудулло Г. Велк Е. Сан-Мігель-Аянц. J. 2017 Хронологічні карти основних європейських порід дерев. Короткий огляд 12.662-666 DOI: 10.10161 d-b 2017.06.007

Рис.2.10 Каштан їстівний (Castaneea sativa)
Джерело: Каудулло Г. Велк Е. Сан-Мігель-Аянц, 2017. Хронологічні карти основних
європейських порід дерев. Короткий огляд 12, 662-666. DOI:
doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007
Ж) Верба
1) Верба біла - одна з найвідоміших та найбільших з верб, родини Salicales, роду Salix
та її назва (Salix Alba L.) походить від її блідо-срібного листя.
Може досягати висоти до 30 м, діаметр стовбура досягає приблизно 1 м і більше,
листки чергові, ланцетні, довжиною близько 10 см, з невеликими зубчастими краями,
сріблясто-сірі зверху і шовковистими та щільними білими волосками знизу. Квітки
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одностатево-дводомні, чоловічі квітки жовтуваті до 5/6 см завдовжки, жіночі жовто - зелені,
стають пухнастими білими і приваблюють бджіл.
Швидко зростає в помірному кліматі, на ґрунтах з високою вологістю на рівні моря до
гір - на набережних, на луках, улоговинах на рівнинах і пагорбах і, в окремих випадках, у
підніжжі гір. Тому має широкий ареал між 40 і 50° північної широти в Європі, Малій та Середній
Азії, повністю охоплюючи територію басейну Чорного моря (див. Рис. 2.11). У Румунії
зустрічається з частотою понад 50% (навіть понад 75%) у Південно-Східному регіоні на Луці та
в дельті Дунаю (Європейський атлас видів лісових дерев, 2016).
Це рослина, яку цінують бджоли за збір нектару та пилку (особливо ранньою весною)
та паді (восени), що виробляється великими lachnida.
Мед має особливий аромат, світло-жовто-золотистого кольору, виробництво якого в
сприятливі роки оцінюється в 100-150 кг / га (Асоціація пасічників Румунії, 1986, с. 285; Петре
Іордаче, Ілеана Рошка, Міхай Цисмару, 2007, с. 173).

Рідний ареал
Ізольована популяція
Введений та натуралізований
(синантропний)

км

Каудулло Г. Велк Е. Сан-Мігель-Аянц. J. 2017 Хронологічні карти основних європейських порід дерев. Короткий огляд 12.662-666 DOI: 10.10161 d-b 2017.06.007

Рис 2.11 Верба біла (Salix Alba)
Джерело: Каудулло Г. Велк Е. Сан-Мігель-Аянц, 2017. Хронологічні карти основних
європейських порід дерев. Короткий огляд 12, 662-666. DOI:
doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007.
2) Верба козяча (Salix caprea L) має форму дерева або чагарника з висотою до 10 м,
рідко до 15 м. Стовбур невеликий, до 40 см в діаметрі, гілки товсті і зелені, з сивими
волосками. Листя широкоеліптичне, товсте, довжиною 4-12 см, із зеленою та глянсовою
верхньою частиною, знизу - біло-сіре (Флоріан Візіреану, 2020).
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Квітки розпускаються навесні (березень-квітень) до появи листя, у вигляді китиць:
чоловічі квіти завдовжки 2-4 см, привабливо жовті для бджіл, а жіночі - циліндричні, до 6 см
(Флоріан Візіреану, 2020).
Це швидкоростучий вид, характерний для Європи та Азії. Рідний ареал є широким,
починаючи з півдня на рівні 40-ї паралелі північної широти на європейському континенті та в
Малій Азії, і досягає 70-ї паралелі північної широти на Скандинавському півострові
(Європейський атлас видів лісових дерев, 2016).
У районі Чорноморського басейну цей ареал охоплює територію Туреччини (в
Понтійських горах), Болгарії, Румунії (лише на західній околиці Південно-Східного регіону з
нерівним рельєфом).
Має значення для бджільництва; навесні бджоли збирають нектар та пилок (що сприяє
утриманню та розвитку бджолиних сімей) та падь восени. Виробництво меду оцінюється в
100-200 кг / га.
2.2.2 ВРОЖАЇ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР
Перехід деяких технічних рослин у сільськогосподарські культури (такі як соняшник та
ріпак) в результаті їх багатофункціонального використання (харчова промисловість,
медицина, тваринництво тощо), технології вирощування культур, що не створює великих
проблем для виробника, екопедокліматичні умови, тощо породили нові джерела меду з
високим або дуже високим економічним та бджільницьким потенціалом.
А) Соняшник
Helianthus annuus L., відомий під загальною назвою соняшник однорічний, родом з
Північної Америки (Мексика та США), був завезений в Європу в шістнадцятому столітті,
спочатку використовувався як декоративна рослина, а згодом почав культивуватися як
технічна рослина, для отримання насіння для олії.
Це однорічний трав'янистий вид, заввишки близько 0,60 - 2,5 м, з добре розвиненою
кореневою системою, з великими черешкоподібними листками, покритими грубими
волосками, що забезпечують стійкість до посухи.
Соняшник - типова ентомофільна рослина, завдяки чому з’явилось багато сортів та
видів соняшнику (диференційованих за фізіологічними та морфологічними властивостями), а
отже, крім продуктивних особливостей, рослина характеризується високою медовою
цінністю. Цвіте в червні-липні; цвітіння триває близько 3 тижнів.
Серед кліматичних факторів вирішальну роль у виділенні нектару відіграє температура,
інші виконують коригуючу роль. Оптимальна температура для рясного виділення нектару
становить від 28 до 32 °C. Це було встановлено на основі наукових досліджень, проведених
Науково-дослідним інститутом бджільництва та Національним метеорологічним управлінням
Румунії (Петре Іордаче, Ілеана Рошка, Міхай Цисмару, 2007, с. 136). Однак важливими є запаси
води в ґрунті протягом вересня-квітня, та родючість ґрунту.
Соняшник є однією з найкращих олійних культур Сходу Європи, Балканського та
Чорноморського регіону через високий вміст олії в насінні (40-50%), можливість його
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вирощування в різних кліматичних умовах та високою пристосовуваністю рослини, в умовах
передової механізації, легке виробництво без серйозних маркетингових проблем (Я. Кая,
2020).
В даний час як в Туреччині, так і в інших балканських країнах проблем із вирощуванням
не існує. Тим не менш, в Україні (та Росії) є великі території в кліматично та педологічно різних
районах (Я. Кая, 2020). Соняшник є основною культурою в системі сівозміни
сільськогосподарського виробництва, а також однією з найбільш культивованих технічних
рослин для вироблення олії на цих територіях.
Оброблювані площі соняшнику в країнах, що омиваються Чорним морем (1000 га)
2019 2016
2013
2010
2017
Україна
5849 6087 5090
4526
3411
Росія
8100 7294
6795 5575
5033
Румунія
1010 1038
1095 810
830
Болгарія
789
818
860
692
520
Туреччина
695
718
630
500
475
Республіка Молдова
330
361
275
252
230
Загальна площа країн, що омиваються 16773 16316 14745 12355
10469
Чорним морем
Загальна площа у світі
26260 26341 25892 23923
21305
Відсоток площі в країнах, що омиваються 63,9
61,9
56,9
51,6
49,1
Чорним морем по відношенню до
обробленої загальної площі (%)
Джерело: Кая, Я. (2020). Виробництво соняшнику в регіоні Чорного моря: Поточна ситуація та
проблеми. Міжнародний журнал інноваційних підходів у сільськогосподарських
дослідженнях, том 4 (1), 147-155
Україна займає вагому позицію серед країн, що межують з Чорним морем, за посівною
площею соняшнику. Особливо виділяються 5 регіонів півдня України в межах Чорноморського
басейну (див. Додану таблицю), що становлять понад 30% загальної посівної площі соняшнику
в Україні. Понтійська рівнина, Волино-Подільська височина, Придніпровська низовина,
Донецько-Донська північностепова провінція мають сприятливий рельєф, клімат та ґрунт.
Площа, що обробляється в Україні, в тому числі в районах басейну Чорного моря, з
технічними заводами (тис. Га)
Види:
Соняшник
Ріпак (Зима + Весна)
Ріпак Зима
РІК:
2018
2019
2018
2019
2018
2019
6058,2
5849,3
1042,4 1285,4
974,0
1251,8
Всього в Україні
Донецьк
309,1
308,1
21,3
32,1
16,9
31,7
Запоріжжя
554,6
527,5
32,4
70,2
29,9
68,7
Миколаїв
544,3
488,0
39,4
87,4
37,6
85,7
Одеса
405,1
361,1
150,9 193,2
149,1
192,2
Херсон
335,3
342,6
63,4
88,5
60,8
86,3
Всього у
2148,4
2027,3
307,4
471,4
294,3
464,6
Чорноморському
регіоні
Регіон (%)
35,5
34,7
29,5
36,7
30,2
37,1
1
Дані не включають тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим

Ріпак Весна
2018
2019
68,4
33,6
4,4
0,4
2,5
1,5
1,8
1,7
1,8
1,0
2,6
2,2
13,1
6,8
19,2

20,2

Гірчиця
2018
57,9
6,6
8,7
1,4
1,4
15,0
33,1

2019
50,6
4,8
7,7
1,2
1,7
12,1
27,5

57,2

54,3

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
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Найкращі показники посівних площ соняшника у 8 регіонах Румунії має ПівденноСхідний регіон, обрамлений басейном Чорного моря і такий стан справ утримується більше 20
років. Щороку значення варіюються між ¼ і приблизно 1/3 загальної оброблюваної площі в
країні (Національний інститут статистики - територіальна статистика)3. Як видно з Рис. 2.12, в
2019 році площі соняшнику в цьому регіоні збільшуються, приблизно в 3 рази перевищуючи
показники 1990 року. Як і у всій країні, подібні варіації пов’язані з дослідженнями, що
проводились в Румунії в декількох серіях експериментів, деякі з яких були здійснені в рамках
міжнародної співпраці Мережі ФАО «Соняшник», яка підкреслювала необхідність
дотримання важливих елементів передової технології врожаю (Ніколае Чеп 2018).
Коливання значень посівних площ можна пояснити, серед іншого, тим, що збільшення
площ піднімає проблему можливості застосування необхідних сівозмін з метою запобігання
виникненню ґрунтових патогенів; сівозміна є особливо важливим заходом, а вирощування
соняшнику на одному полі протягом декількох років є абсолютно неприпустим (Ніколае Чеп,
2018).
Площі соняшнику

Площа (тис. Га)

Всього в Румунії
Південно-Східний регіон

Рік

Рис. 2.12 Посівні площі соняшнику
Джерело: http://statistici.insse.ro
Беручи до уваги специфічні ґрунтово-кліматичні умови в регіонах посівів соняшнику
Румунії, було встановлено 6 екологічних зон відповідно до ступеня їх відповідності вимогам
цієї культури, а саме: 1-а зона - дуже сприятлива; 2 зона - сприятлива; 3 зона - менш
3

http://statistici.insse.ro/
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сприятлива; 4 зона - не дуже сприятлива; 5 зона - комплексна та 6 зона, непридатна для посівів
соняшнику (Василь Александру та ін., 1986, с. 290). Особливо важливими для бджільництва є
посіви соняшнику у I та II зонах, оскільки у соняшника хороша секреція нектару та значне
виробництво меду щороку (Василе Александру та інші, 1986, с. 290); в 1-й зоні температура
сягає близько 2600 °C, рівень опадів у вегетаційний період сягає понад 300 мм, ґрунти
відносяться до категорії чорноземів, алювіальних ґрунтів; в зоні II сума температурних
градусів становить від 1800 до 2000 °C, ґрунти різні за родючістю та структурою, зустрічаються
як чорноземи так і підзолисті.

Рис. 2.13 1-а фотографія (липень 2020 р.) - пасіка в мережі басейну Чорного моря, розташована
на лузі Дунаю (Тічілешті, округ Бреїла, Румунія) для збору врожаю соняшнику;
Фото 2 (липень 2020 р.) - презентація особливостей соняшнику відповідно до статі під
час польового візиту (проєктна діяльність) на згадану пасіку
Отже, Південно-Східний регіон Румунії знаходиться точно в межах I та II екологічних
зон, тому є важливим районом бджільництва в Румунії на основі цієї ентомофільної рослини.
Крім того, дослідження, проведене кілька років тому Науково-дослідним інститутом
бджільництва в Румунії, виявило велику мінливість виробництва нектару, у залежності від
різноманітності, педокліматичних умов та часу / погоди (Василе Александру та інші, 1986, с.
290) У Республіці Молдова оброблювана площа збільшується з 2009 року, з Північний регіон
чітко виділяється серед інших трьох (див. рис. 2.14).
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ВСЬОГО

ПІВНІЧ
ПІВДЕНЬ
ЦЕНТР

Рис. 2.14: Посівна площа соняшнику (га) (в сільськогосподарських підприємствах та
домашніх господарствах) в Республіці Молдова залежно від регіонів та років
Джерело: Національне бюро статистики; https://statistica.gov.md/
У Туреччині регіон Фракія є основною посівною площею соняшнику і складає понад
50% від загальної оброблюваної площі та виробництва (Ялцин КАЯ, 2014). Цей регіон
обрамлений басейном Чорного моря, і представляє європейську частину, з низькими
формами рельєфу (рівнини чергуються з основою гір висотою близько 100-300 м, і пагорбами
та низькими горами близько 200-1200 м) та має екопедокліматичні умови, придатні для цієї
культури. Туреччина є головним імпортером насіння соняшнику з Румунії, Болгарії та
Республіки Молдова (Ялцин КАЯ, 2014).
У Болгарії, завдяки підвищеному експорту, особливо до Туреччини, виробництво
соняшнику досягло рекордних 2 млн. тонн у 2013 році як завдяки збільшенню посівних площ,
так і завдяки відповідним кліматичним умовам під час вегетаційного періоду (Yalcin KAYA,
2014). Культивується на рівнинах (як низьких, слабо фрагментованих, так і в передгір’ях до
приблизно 300 м) і пагорбах в районі басейну Чорного моря.
В Румунії доведено, що за сприятливих умов посіви соняшнику можуть забезпечити
бджолиним сім'ям постійні врожаї з виробництвом меду, який оцінюється в 34-130 кг / га,
секреція нектару становить 0,16-0,373 мг / квітку і концентрацією цукру 55-69% (Петре
Лордаче, Ілеана Роска, Міхай Цисмару, 2007, с. 138). Мед жовтий, солом’яно-жовтий або
жовто-коричневий.
Для збільшення виробництва меду необхідно правильно вибрати місце розташування,
щоб робочі бджоли відвідували 2-3 ділянки землі з різними періодами цвітіння. Pentru
cresterea productiei de miere este necesar să se aleagă bine locul de amplasare meât albinele
lucrătoare să viziteze 2-3 sole cu perioade de Tnflorire diferite.
В) Ріпак
1) Brassica napus oleifera L, більше відомий як ріпак / ріпак осінній (в Румунії) / ріпак
озимий (в Україні) - однорічний трав’янистий вид, який вирощується як олійна рослина через
високий вміст олії в насінні. Досягає близько 160 см заввишки, з гіллястим стеблом, листя голі,
імлисті, зеленувато-блакитне, квітки жовті, з ентомофільним запиленням, згруповані в
видовжені кисті.
Цвіте навесні, у квітні - травні протягом приблизно 30 днів, і є гарною можливістю для
бджолиних сімей, коли запас меду ще досить низький; цвітоноси зазвичай мають три стадії
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цвітіння і на кожному ряду квіти виділяють нектар і пилок протягом 8 днів поспіль, тому можна
сказати, що цвітіння ріпаку триває 24 дні, але може з’являтися четверта стадія, що продовжує
цвітіння до 32 днів лише за температури вище 25 °C та наявності помірних опадів (Петре
Іордаче, Люмеа Сатулуі; Флоріан Візіреану, 2020).
Ріпак як медоносна рослина починає забезпечувати бджіл світло-жовтим пилком при
9 °C і нектаром при 14 °C (Петре Іордаче, Люмеа Сатулуі; Флоріан Візіреану.
У нектарі ріпаку міститься речовина під назвою кверцетин, яка, на думку професора
доктора Георге Менчінікопскі (Gheorghe Mencinicopschi), керівника Румунського інституту
харчових досліджень, «кверцетин є потужним антиоксидантом флавоноїдом, який бере
участь у боротьбі з порушеннями кровообігу, серцево-судинними захворюваннями і навіть
раком. Інші дослідження показали, що кверцетин може уповільнювати або навіть зупиняти
дегенерацію клітин головного мозку, що може спричинити, серед іншого, прояви хвороби
Альцгеймера і що споживання цієї речовини також стимулює імунну систему організму (Петре
Іордаче, Люмеа Сатулуі.
З давніх часів Ріпак вирощували поблизу Середземного моря та на Близькому Сході.
Рослина пристосовується до помірної вологості та середньодобових температур у 2100-2500
°C. Поперемінні заморозки та відлиги, а також пізні заморозки під час фази бутонізації та
цвітіння, частково або повністю знищують посіви.
Кількість меду, отриманого з урожаю ріпаку, оцінюється в 40/50 кг / га - 100 кг / га
(Флоріан Візіреану, 2020).
2) Brassica rapa oleifera L більше відомий як ріпа - це трав'янистий вид, однорічний або
дворічний, який росте в дикій природі.
Вирощують для отримання рослинної олії з насіння; висівають ранньою весною.
Вирощування ріпи вигідне, особливо коли неможливо вирощувати ріпак через несприятливі
кліматичні умови, завдяки високій врожайності / га на оглеєних та псевдоглейних ґрунтах
(Ферма (Ferma), 2011).
Має 30-40 / 100 см гіллясте стебло, квіти яскраво-жовті, згруповані в зонтикоподібні
кисті, які цвітуть у квітні-травні. Він належить, як ярий / озимий ріпак, до категорії медоносних
рослин з високою економічною цінністю та цінністю для бджолярства; кількість нектару 0,10,5 мг / квітка (Петре Іордаче та інші; 2007, p 72).
Ріпак почав завойовувати все більшу територію в останні 10/15 років, через якість
виробленої з нього олії та біодизельного палива. Найновіші технології вирощування, а також
поява гібридів дозволяють успішно вирощувати рослину в Україні, Румунії, Республіці
Молдова.
Фермери віддають перевагу вирощуванню ярого / озимого ріпаку, тому що
оброблювані площі є більш обширними.
Республіка Молдова та регіони басейну Чорного моря в Україні, Румунії та Болгарії є
сприятливими для вирощування ріпаку.
Наприклад, в Україні за останні 2 роки (2018 та 2019) у регіонах басейну Чорного моря
щороку реєстрували площу, засіяну ріпаком (озимим та ріпою), у близько 30% від усієї площі
засіяної ріпаком в Україні; в цих регіонах площа посівів озимого ріпаку становила 30% від усієї
площі озимого ріпаку в Україні, причому найбільша кількість припадає на Одеську область, а
площа ріпи становила близько 20% від усієї площі ріпи в Україні (див. таблицю вище - Посівна
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площа технічних рослин в Україні, у тому числі в районах басейну Чорного моря (тис. га).
У Республіці Молдова за останні 2 роки (2018 та 2019) площі, засіяні ріпаком, досягли
рівня 2007, 2010 та 2011 років, але були нижче рівня 2008 та 2009 років; у Північному та
Південному регіонах його набагато більше, ніж у Центральному (рис. 2.15).

Рік
Всього в
країні

Північ

Центр

Південь

Рис. 2.15 Оброблювана площа ріпака (га) (в сільськогосподарських підприємствах та
домашніх господарствах) в Республіці Молдова залежно від регіонів та років
Джерело: Національне бюро статистики; https://statistica.gov.md/
У Румунії площі, засіяні ріпаком, почали значно збільшуватися з 2006 року як на рівні всієї
країни, так і на рівні Південно-Східного регіону, на який припадає близько 20-30% від загальної посівної
площі ріпаку в країні (рис. 2.16).
Площі ріпака

Площа (тис. Га)

Південно-Східний регіон
Всього в Румунії

Рік

Рис. 2.16 Площі, засіяні ріпаком
Джерело: http://statistici.insse.ro
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С) Гірчиця
1) Brassica alba більше відома як гірчиця біла - однорічний вид, її культивують
переважно для отримання насіння з високим вмістом олії або як сировину для отримання
гірчичної спеції.
Рослина є джерелом нектару та пилку, цвіте приблизно через 40 днів після посіву; в
суху погоду виділення нектару сильно зменшується або припиняється. Посіви гірчиці білої
можуть забезпечувати розподілені джерела врожаю з весни до осені, тим самим доповнюючи
медоносні ресурси, оскільки вона має короткий вегетаційний період.
Середнє виробництво меду в звичайні роки становить близько 40 кг / га.
2) Brassica Nigra або гірчиця чорна - однорічна рослина зі стеблом заввишки близько
150 см, чутлива до морозу та посухи, культивується для отримання багатого на олію насіння.
Посіви чорної гірчиці забезпечують підтримуючий урожай для бджолиних сімей.
Для посівів гірчиці сприятливими є Західний та Північно-Західний регіони басейну
Чорного моря. Наприклад, регіони України, що входять до басейну Чорного моря, становлять
близько 55% загальної площі посівів чорної гірчиці країни (див. Попередню таблицю - Посівна
площа технічних рослин (ріпаку) в Україні, у тому числі в районах басейну Чорного моря
(тис. га).
2.2.3 КОРМОВІ КУЛЬТУРИ
Кормові культури покращують медоносні ресурси в регіонах вирощування, крім
прямої переваги у вигляді корму для годівлі тварин.
а) Люцерна посівна або люцерна (Medicago sativa у біноміальній номенклатурі) трав’яниста багаторічна рослина з добре розвиненою кореневою системою, що забезпечує їй
стійкість до засухи. Структура квітки типова для бобових метеликових рослин, тобто тичинки
та маточка знаходяться у корпусі (віночку) (Асоціація пасічників Румунії, 1986, с. 294). Цвітіння
відбувається двічі на рік, навесні і в кінці літа - на початку осені. Орієнтовне виробництво меду
сягає 200-250 кг / га. В Румунії за останні роки посівна площа збільшилася, але в ПівденноСхідному регіоні вона залишається на тому ж рівні (див. Рис. 2.17), що становить близько % від
загальної кількості в країні.

Площа (тис. Га)

Площі люцерни

Південно-Східний регіон
Всього в Румунії

Рік

Рис.2.17: Оброблювані території люцерни, Джерело: http://statistici.insse.ro
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б) У Чорному морі зустрічається кілька видів конюшини: Конюшина лучна (Trifolium pratense)
- багаторічна рослина, дикоросла або вирощується; Конюшина повзуча (Trifolium repens) багаторічна рослина; конюшина гібридна (Trifolium hybridium) - краще росте на ґрунтах з
великою кількістю вологи тощо. Конюшина зазвичай цвіте з травня по вересень. Приблизна
кількість меду може досягати близько 400 кг / га, залежно від виду.
У Туреччині конюшина є однією з найважливіших медоносних рослин завдяки великій
кількості нектару та якісному меду. Зустрічається на кам’янистих схилах, у районах з луками та
степами до висоти близько 2000 м, як у Зонгулдаку, Гюмюшхане тощо.
У Румунії посівна площа у Південно-Східному регіоні є дуже незначною (див. Рис. 2.18)
порівняно із загальною посівною площею у країні.

Площа (тис. Га)

Площі конюшини

Південно-Східний регіон
Всього в Румунії

Рік

Рис. 2.18: Оброблювана площа конюшини
Джерело: http://statistici.insse.ro
в) Інші рослини цієї категорії: еспарцет виколистий (Onobrychs viciifolia), буркун білий
(Melilotus albus), вика звичайна (Vicia sativa).
2.2.4. ЛІКАРСЬКІ ТА АРОМАТИЧНІ РОСЛИНИ
а)
Лофант ганусовий або запашна кропива має наукову назву agastache foeniculum
лофант є видом, що походить з центральної частини Північної Америки. Ця медоносна
рослина входить до родини Глухокропивові, роду Лофанти. Цей рід налічує 22 види з Північної
Америки. Лофант ганусовий цвіте довго, з червня по жовтень, має дрібні трубчасті квітки
довжиною 4-8 см, розташовані колосками, синього, фіолетового, рожевого або білого
кольорів, мають сильний запах м’яти, анісу та лаванди. Одна рослина може дати насіння, щоб
засіяти один гектар, 90 000 квітів. Один грам насіння містить понад 1000 насінин. Листя нагадує
листя глухої кропиви або м’яти лимонної, мають темно-зелений колір (Зелінська та ін., 2014).
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Водночас ця рослина має особливе значення для бджільництва, оскільки в Північній
Америці її вважають однією з найважливіших рослин для запилювачів, її відвідують дикі
бджоли, медоносні бджоли, метелики, джмелі та інші запилювачі. Вважається, що половина
гектара, засіяного цією медоносною рослиною, може надавати ресурси понад 100 бджолиим
сім’ям, а мед із ароматом анісу високо цінується американцями.
В Європу ця медоносна рослина була завезена пасічниками. У деяких регіонах Європи
(навіть Угорщини) вона є дикорослою. У Румунії Лофант ганусовий вивчала Станція з
досліджень та розвитку овочевих продуктів м. Бузеу, де в 2015 році були отримані сорти
насіння, адаптовані до конкретного клімату та ґрунту Румунії. Таким чином, за результатами
досліджень, проведених на Станції з досліджень та розвитку овочевих продуктів м. Бузеу,
було оцінено вміст медоносів у 500 кг меду на гектар та рослинність 22 тонн рослини за умови
потреби в 250-350 м3 води на гектар (Вінатору та ін., 2015). Дані з досвіду пасічників про
медоносний потенціал рослини в Румунії в науковій літературі відсутні, оскільки більшість
пасічників віддають перевагу стихійній флорі. Економічно вигідна аеропонічна модель
інтенсивного бджільництва може стати економічною мотивацією, яка могла б викликати у
пасічників інтерес до цієї медоносної рослини, враховуючи, що 1 кг такого меду продається
на американському ринку за 100 доларів. Лофант ганусовий має високу стійкість до хвороб та
шкідників, рекомендований рН субстрату - 6 - 6,5. Лофант ганусовий стійкий до низьких
зимових температур. На тлі глобального потепління, рослина вступає у стадію вегетації з зими.
б)
Інші рослини, які належать до цієї категорії: м’ята перцева (Mentha piperita), Чебрець
садовий (Thymus vulgaris), м’ята лимонна (Mellisa officinalis), Шавлія лікарська (Salvia
officinalis), Лаванда вузьколиста (Lavandula vera sin. L. Officinalis), фенхель (Foeniculum
officinale), Мак городній (Papaver somniferum), Материнка звичайна (Origanum vulgare - L).

Рисунок 2.19: Азіатський лофант, вид Лофант ганусовий, жовтень 2019
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2.2.5. ТАБЛИЦЯ МЕДОНОСНИХ РОСЛИН
Види медоносних рослин у басейні Чорного моря є запасами нектару та пилку для
бджолиних сімей, деякі з них забезпечують важливий щорічний урожай.
У таблиці нижче наведено короткий опис медоносних рослин у цьому регіоні та
загальну картину за основними видами.
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1

2
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Рослини, важливі за географічним розподілом і визнані економічно-бджільницькою часткою (дуже високою та високою), що представляють основний урожай
або підтримку урожаю
Медоносна рослина
Країна / регіони
Назва виду (латинська
Біологічні дані
Період
Час цвітіння в
Виробництво меду,
назва)
(A - дерево; s-чагарник; h цвітіння
оптимальних
оцінене в сприятливі
трав'яниста; an - однорічна; bn (місяці)
умовах
роки (кг / га)
дворічна, pr - багаторічна; ct - посівна,
sp - дикоросла, n - джерело нектару, p
- джерело пилку; m - джерело паді; g клей / прополіс )
Румунія / Південно-Східний
Акація біла (Robinia
A.n.p.m
Травень8-12/14 днів
800-1200
регіон
pseudoacacia L) червень
основний урожай
Липа срібляста (Tilia
A.n.p.m
Червень 7-12 днів
1200
tomentosa M) - основний
липень
урожай
Липа широколиста (Tilia
A.n.p.m
Червень 8-15 днів
800
platyphyllos Scop) липень
основний урожай
Липа дрібнолиста (Tilia
A.n.p.m
Червень 8-12 днів
1000
cordata Mill) - основний
липень
урожай
Верба біла (Salix alba)
A.n.p.m
Квітень 14-20 днів
100-150
врожаю підтримуючий
травень
Соняшник однорічний
h.an.ct.n.p.m.g
Червень 20-25 днів
34-122
(Helinathus annuus L серпень
основний урожай
Ріпак (озимий) (Brassica
h.an.ct.n.p
Квітень 45 днів
40-100
napus oleifera L.)
травень
Болгарія / Північно-східний
Липа срібляста/ Tilia
A.n.p.m
регіон, Південно-східний
tomentosa M
регіон
Липа широколиста/ Tilia
A.n.p.m
platyphyllos Scop
Липа дрібнолиста/ Tilia
A.n.p.m
cordata Mill
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3

Туреччина / TR10 (Стамбул),
TR21 (Текірдаг, Едірне,
Киркларелі), TR42 (Коджаелі,
Сакар’я, Дюздже, Болу, Ялова),
TR81 (Зонгулдак, Карабюк,
Бартин), TR82 (Кастамону,
Чанкири, Сіноп), TR83 (Самсун,
Токат, Чорум, Амасья) та TR90
(Трабзон, Орду, Гіресун, Різе,
Артвін, Гюмюшхане)
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Акація біла (Robinia
pseudoacacia L
Клен польовий L
Соняшник однорічний/
Helinathus annuus L
Акація
Robinia pseudoacacia L.
Липа
Tilia argentea L.
Соняшник
Helianthus annuus L
Каштан їстівний
Castanea sativa
Верес звичайний
Calluna vulgaris
Ріпак
Brassica napus L
Синяк звичайний
Echium vulgare L.
Прутняк звичайний
Vitex agnus-castus. L.
Лаванда
Lavandula stoechas
Астрагал
солодколистий
Astragalus stevenianus
Чебрець повзучий
Thymus serpyllum
Шавлія липка
Salvia glutinosa L
Держидерево звичайне
Paliurus spina-christi

A.n.p.m

-

-

-

A.n.p.m
h.an.ct.n.p.m.g

Квітень

Більше 20 днів

близько 1000

Багаторічне дерево - Джерело пилку та
нектару
Багаторічне дерево - Джерело пилку та
нектару
Ґрунтова культурна рослина - Джерело
пилку та нектару
Багаторічне дерево - Джерело пилку та
нектару
Багаторічна рослина - Джерело пилку
та нектару
Ґрунтова трав’яниста рослина Джерело пилку та нектару
Ґрунтова або трав’яниста рослина Джерело пилку та нектару
Багаторічна або деревовидна рослина Джерело пилку та нектару
Кущова рослина - Джерело пилку та
нектару
Колюча трав’яниста рослина Джерело пилку та нектару

Квітень червень
Травень липень
Липень серпень
Червень липень
Серпень жовтень
Квітень травень
Травень вересень
Червень вересень
Червень липень
Травеньчервень

8-15 днів

1500

8-15 днів

1000

25-30 днів

800-1700

10-25 днів

100-150

30-35 днів

200-250

30-40 днів

40-120

15-20 днів

300-400

15-20 днів

100-200

30 днів

150-300

20-25 днів

50-100

Трав’яниста рослина - Джерело
пилку та нектару
Багаторічна рослина - Джерело пилку
та нектару
Багаторічна або деревовидна рослина Джерело пилку та нектару

Червень жовтень
Травень липень
Травень липень

25-40 днів

50-100

15 днів

80

15 днів

150-400
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4.

5.

Республіка Молдова

Україна/
Одеська, Миколаївська,
Херсонська, Запорізька та
Донецька області, Республіка
Крим, Севастополь
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Дуб звичайний
Quercus robur L.
Конюшина лучна
Trifolium pretense
Рододендрон
понтійський
Rhododendron ponticum L
Еспарцет посівний
Onobrychis sativa
Акація біла
Robinia pseudoacacia
Липа широколиста
Tilia platyphyllos Scop
Липа дрібнолиста
Tilia cordata Mill
Липа срібляста/ Tilia
tomentosa M
Верба біла
Salix alba
Соняшник однорічний
Helianthus annuus L
Ріпак (озимий) (Brassica
napus oleifera L.)
Клен татарський/ Acer
Tataricum L
Акація біла/
Robinia pseudoacacia L.
Верба біла/
Salix alba
Карагана дерев’яна
яниста, жовта акація/
Caragana arborescens

Дерево - Джерело нектару
Багаторічна культурна рослина Джерело пилку та нектару
Багаторічна, вічнозелена
деревовидна рослина - Джерело
пилку та нектару
Багаторічна трав’яниста рослина Джерело пилку та нектару
A.n.p.m
A.n.p.m
A.n.p.m
A.n.p.m
A.n.p.m
h.an.ct.n.p.m.g
h.an.ct.n.p
A.n.p.m
A.n.p.m
A.n.p.m
s. n.p.m

Серпень вересень
Квітень серпень
Травеньчервень

10-15 днів

50-100

15-20 днів

100

20 днів

50-200

Квітень червень
Травеньчервень
Травеньчервень
Червень

25-40 днів

90-400

8-12 днів

900-1500

8-15 днів

800

8-12 днів

1000

Червень липень
Квітень травень
Червень липень
Квітень травень
Квітень –
травень
Травеньчервень
Квітень травень
Червень липень

7-11 днів

1200

14-20 днів

100-200

2-3 тижні

30-120

30-45 днів

35-100

більше 10- 14 днів

300-600

8-10 днів

до 1000

14-20 днів

100-150

13 днів

150-350
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Ріпак (озимий)/Brassica
napus oleifera L.
Ріпак, свиріпа
Соняшник однорічний/
Helinathus annuus L/
Соняшник
Гірчиця біла/Sinapis alba

h.an.ct.n.p

Квітень травень

40 днів

35-100

h.an.ct.n.p.m.g

Червень липень

31 день

45

h.an.n.p

24 дні

40-50

Липа серцелиста/ Tilia
cordata Mill/

A.n.p.m

Квітень червень
Червень

11 днів

800

Джерело:
- Східне Чорноморське агентство розвитку, Туреччина
- Миколаївська обласна торгово-промислова палата, Україна; вибір та характеристики медоносних рослин проводився на основі інформації, наданої цією установою;
- Петре Йордаче, Ілеана Рошка, Міхай Цисмару, Медоносні рослини з дуже високою та високою економіко-бджільницькою часткою, Бухарест, 2007
- Модвала Сусана, Удосконалення технології скотарства, докторська дисертація з сільськогосподарських наук, Державний аграрний університет Республіки Молдова,
Кишинів 2018, с. 32, 54, 57.60, 66; http://www.cnaa.md/files/theses/2018/53716/11.06.18-final-teza,-susana.pdf
Примітка: «-» дані відсутні
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Розділ 3. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ
3.1 КЛІМАТИЧНІ ГЕНЕТИЧНІ ФАКТОРИ
Кліматичні умови в Чорноморському регіоні визначаються низкою факторів, важливість
яких варіюється в залежності від держави, або в межах основних адміністративнотериторіальних одиниць / регіонів однієї держави. Але з усіх факторів вирішальну роль
відіграє сонячне випромінювання.
3.1.1 Кліматогенні фактори випромінення
У помірному поясі середньорічні значення глобальної радіації коливаються від 140
ккал / см2 до 80 ккал / см2 Стері Сіулаш, Ніколета Йонак, 2007, с. 128). Регіон Чорноморського
басейну розташований між 40-ю та 48-ю паралелями північної широти, тому розподіл
середньорічних значень сонячної радіації становить 140 ккал / см2 / рік на півдні та 100 ккал
/ см2 / рік на півночі. Починаючи з європейської частини Туреччини і далі по території Болгарії
значення зменшуються, досягаючи 120 ккал / см2 / рік на північному сході узбережжя Болгарії.
Однак у переважно похилій одиниці ступінь нахилу поверхонь є вирішальним
фактором, від якого залежить кількість сонячних променів, отриманих районами з однаковою
направленістю. Наприклад, в районі 45-ї паралельної північної широти, в південній частині
Підкарпаття Південно-Східного регіону (Румунія) середнє значення сонячної радіації
становить близько 120 ккал / см2 / рік.
Щорічно на рівні всього морського басейну найнижчі середньомісячні суми глобальної
радіації реєструються в грудні (місяць зимового сонцестояння з найнижчим кутом висоти
Сонця над горизонтом і найвищою туманністю), а найвищі - у липні (з ще більшими висотами
Сонця та низькою хмарністю).
3.1.2 Фізико-географічні кліматогенні фактори
А) Кліматогенна роль рельєфу
Рельєф являє собою не лише матеріальну підтримку, а також виконує кліматогенну
роль Стері Сіулаш, Ніколета Йонак, 2007, стор. 131). Типи клімату / топоклімату впливають на
медоносні рослини (розподіл, структуру) та виробництво меду та інших продуктів
бджільництва.
За своїм способом дії - висотою, фрагментацією, ступенем нахилу суші, оголенням
схилів - рельєф впливає на циркуляцію атмосфери та вносить істотні зміни в систему
кліматичних параметрів, таких як температура, вологість, опади.
Морфометричні характеристики виявляють важливі відмінності на рівні кожної великої
рельєфної одиниці.
У гіпсометричному співвідношенні Причорноморський басейн проходить між рівнем
Чорного моря і гірськими вершинами альпійської складчастої системи з висотами понад 1500
м на території Румунії (Східні Карпати - зона кривизни) та Болгарії, понад 1900 м на території
Туреччини (Західний Понт) і навіть 3000 м на території Туреччини (Західний Понт- Vf Kaçkar
3932 м).
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Частка ступенів рельєфу відрізняється від однієї країни до іншої за охопленими
регіонами таким чином: нижче 200 метрів - висота над рівнем моря, включає більшість
регіонів України (близько 90%), близько 60-70% загальної площі Республіки Молдова і Румунії,
за якими слідують Болгарія і Туреччина (близько 15-20%); більше 200 метрів, ситуація прямо
протилежна, тобто найбільшу площу займають регіони Туреччини, а найменшу - регіони
України. Виявляється, в цілому Причорноморський басейн є регіоном контрастів: низький
домінантний рельєф (рівнини, плато / пагорби) у північно-західній частині Чорного моря та
домінуючий високогірний рельєф у південному Причорномор'ї.
Висота має найсильніший диференціюючий ефект, впливаючи на всі характеристики
клімату і, очевидно, на розподіл рослинності та типів ґрунтів. Зі збільшенням висоти
знижуються температура повітря, кількість опадів тощо, і як наслідок, змінюється структура
рослинного покриву та умови педогенезу в помірному поясі, так що шари рослинності та типи
ґрунтів формуються під послідовними ділянками від основи до верхівки. Зазвичай листяні та
хвойні ділянки змінюють одна одну на великій висоті. Лише там, де трапляються часті теплові
інверсії (ніч і зима в антициклонічному режимі) через накопичення холодного повітря в
нижніх частинах гірського рельєфу, трапляються інверсії рослинності, через які хвойні ліси
замінюють листяні (наприклад, Східні Карпати, Підкарпаття).
Завдяки висоті та впливу циркуляції повітря рельєф сильно впливає на режим опадів,
як правило, зі збільшенню висоти кількість опадів збільшується, правило, яке діє в певних
умовах та в певних межах басейну Чорного моря. Наприклад, Понтійські гори на південь від
Чорного моря виступають як орографічний бар’єр для повітряних мас на Півночі та Північному
Сході, що призводить до збільшення середньорічної кількості опадів за рахунок загальної
циркуляції повітряних мас із Заходу. (понад 1500 мм / рік), що сприяє подальшому розвитку
соснових та листяних лісів.
Також Кавказькі гори у Східному Причорномор’ї посилюють режим опадів, роблячи
регіон TR90 (Трабзон, Орду, Гіресун, Різе, Артвін, Гюмюшхане) найбільш дощовим;
середньорічна кількість опадів у Різе та прилеглих регіонах становить понад 2000 мм.
Фрагментація рельєфу пов’язана з сукупністю долин у кожній одиниці рельєфу, так що
схили через нахил, форму, довжину, вплив сонця впливають на кліматичні параметри, а також
на ступінь використання земель (наявність природної рослинності, сільськогосподарських
культур).
З усіх рівнів рельєфу гірські регіони мають високий ступінь фрагментації, причому
Понтійські гори мають найбільшу протяжність із Заходу на Схід (а також загальною
циркуляцією повітряних мас) уздовж Чорного моря з щільною гідрографічною мережею,
загалом паралельною і приточною до Чорного моря, яка генерувала переважно систему
паралельних вершин.
Через цей аспект на західних та північних схилах фіксується більша кількість опадів та
дещо нижчі температури, ніж на сході та південному сході, сприяючи, як ми вже було вказано,
розвитку лісів, пасовищ та сіножатей. Також форма схилу відображатиметься особливо на
добовій амплітуді температури повітря і ґрунту, яка на опуклих поверхнях буде нижчою, ніж
на увігнутій поверхні (Юліана Армас, Расван Дам’ян, 2001, с. 82); вузькі та глибокі долини
призведуть до теплових інверсій та спрямування холодного повітря на їх дно.
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На наступному рівні рельєфу (пагорби та плоскогір’я) із зменшенням ступеня
фрагментарності, що корелює із підвищенням температури та зменшенням кількості опадів,
збільшується частка оброблюваних земель з культурними рослинами (зменшується частка
лісів, пасовищ та сіножатей), включаючи медоносні рослини. Великі площі плодових дерев
домінують над широколистяними лісами. Наприклад, у Південно-Східному регіоні Румунії
Південне плато Добруджа має великі площі соняшнику, а у Підкарпатті - плантації фруктових
дерев та вторинні луки, що містять медові види рослин у своєму флористичному складі (що
приваблює деяких пасічників басейну Чорного моря).
У рівнинних регіонах (таких як Румунська рівнина, Причорноморська рівнина на
території України), поля слабо фрагментовані, мають особливе розширення, отримують тепло
і опади майже рівномірно, з точки зору землекористування призначені переважно для
вирощування культурних рослин (конкретна географічна одиниця) і, з огляду на механізацію
сільського господарства, є зручними.
Зміна та просторовий розподіл кліматичних елементів в результаті рельєфу, спосіб,
яким вони втручаються в особливості педологічного та рослинного покриву, створюють на
рівні основних етапів рельєфу специфічний продуктивний природний медовий потенціал.
Більше того, взаємозв'язок між висотою та температурою визначає природні межі
(теплові пороги) розширення площі різних медоносних рослин у висоту. Ці межі не однакові,
і варіюються залежно від широти, положення гірського або горбистого масиву в басейні
Чорного моря, впливу сонця, антропогенного втручання (див. Карти липи, сосни тощо).
Також щільність фрагментації рельєфу визначає посилення впливу експозиції та
ступеня затінення схилів у загальному розподілі рослинності. Таким чином, схили з південною
та південно-східною експозицією є більш сонячними та, як правило, з меншим ступенем
покриття рослинності, ніж схили з північною та північно-західною експозицією з високою
вологістю. Але важливу роль відіграють екопедокліматичні умови, яким віддають перевагу
певні види медоносних рослин з одного роду / родини. Це пояснює, наприклад, наявність
великих площ липи (Срібляста, широколиста, дрібнолиста) на тінистих і сонячних схилах
Північної Добруджі, де висота нижче 400 м. Іноді ступінь підвищеного сонячного освітлення
та схилу спричиняють зміні місцевих характеристик через часту появу теплолюбних видів, що
створює диференціацію від областей з однаковими висотою та широтою. Татарський клен
(Acer tataricum) поширений у лісах дубу пухнастого та східного граба в Підкарпатті (Люсіан
Бадеа та інші, 1992, с. 200), є джерелом нектару, пилку та паді, виробництво меду оцінюється
в 300600 кг / га.
Експозиція на схилі важлива для місця посіву, оскільки вимоги рослини до світла та
тепла різняться. Мікроклімат схилів з південною експозицією сприяє розширенню площі
вирощування деяких медоносних рослин за межі звичайних широтних меж.
Рельєф впливає на істотну зміну напрямку та швидкості вітрів загальної циркуляції
внаслідок висоти над рівнем моря, породження катабатичних вітрів (як фен) та утворення
періодичних вітрів вітру бризового типу - як гірських, так і морських (Стері Сіулаше, Ніколета
Йонак 2007, с. 133). Що впливає на зональний/місцевий розвиток бджільництва.
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Б) Чорне море - кліматогенний фактор
Чорне море - це напівзакрите море, складова частина Середземного моря, яке, в свою
чергу, є основним типом активної поверхні без сильних впливів на утворення кліматичних
умов усього басейну через різне нагрівання та охолодження, тим, що є постійним джерелом
випаровування, через зміни, атмосферного тиску та характеристик вітру, туманності та опадів
тощо.
Географічне розташування від 27 ° до 41 ° довготи ставить Чорне море на шлях
повітряних мас, що зазнають впливу основних баричних центрів: субтропічного антициклону
Азорських островів, континентального євразійського антициклону, циклонів Північної
Атлантики та Середземного моря ( Еміль Веспреману, Маріана Голумбеану, 2018, с. 136).
В результаті такого розташування, клімат Чорного моря має (Еміль Веспреману,
Маріана Голумбеану, 2018, с. 5, 60, 61):
• напівсухий характер із випаровуванням 300-400 км3 / рік та кількістю опадів лише 225300 км3 / рік на значній частині поверхні басейну;
• розподіл середньорічної температури поверхневої води взимку, що зростає з
північного заходу на південний схід від водойми: приблизно від -1 °C до 7 °C вздовж
берегів України, між 5,1-6 °C поблизу Румунії, між 6,1-7 °C поблизу Болгарії та між 7,1 і
близько 9 °C уздовж узбережжя Туреччини;
• середньорічна температура поверхневої води влітку приблизно від 21 °C (в районі
Одеської затоки) до понад 26 °C на півдні - південному сході басейну, поблизу
Туреччини;
• охолодження поверхневих вод, починаючи з осені з північного-заходу (район затоки
Фідонісі), де у вересні середня температура становить близько 18 °C, і продовжується
до південного-сходу, де у вересні досягає близько 21,2 °C.
Однак близькість такої великої акваторії та її кліматичні характеристики не залишаються
без наслідків для континентального клімату, навіть якщо вони зменшуються через
переважання західної циркуляції, характерної для середніх широт.
Тим не менше, теплова неоднорідність поверхні північно-західної частини басейну,
породжена потоком води (Дунай, Дністер, Дніпро), глибиною та конфігурацією берега, а
також переважними холодними та сухими вітрами, що дмуть з північного сходу підкреслює
відмінності між параметрами континентального клімату в Україні та Румунії порівняно з
континентальним кліматом Туреччини біля південно-східної частини басейну (з нижчими
середніми тепловими амплітудами взимку та влітку); у континентальному просторі на
північному заході водного басейну джерела холодніші, а осінь довша на півдні-південному
заході.
3.1.3 Динамічні кліматогенні фактори
Ці фактори представлені загальною циркуляцією атмосфери та місцевими,
періодичними та неперіодичними вітрами (Стері Сіулаше, Ніколета Йонак, 2007, с. 136).
Чорноморський регіон розташований у помірному поясі Північної півкулі, де
переважають західні вітри. Їх інтенсивно провокує загальна протяжність суші (Європа та Азія)
та вищий та більш міцний континентальний рельєф. Зменшення впливу повітряних мас із
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Заходу відчувається в більшій мірі через середньорічні значення опадів і температури, які
вказують на посилену континентальність на захід та північний захід від Чорного моря
(східноєвропейський континент).
Присутність Чорного моря та гірської місцевості сприяє утворенню періодичних
місцевих вітрів, і саме завдяки термобаричним контрастам, що виникли в результаті
нагрівання вдень та охолодження вночі сусідніх активних поверхонь з чіткими
характеристиками: моря та суші у випадку морського бризу або дна долин та схилів у випадку
гірського бризу.
За винятком Республіки Молдова, у всіх інших країнах є райони, де відчувається
морський бриз (приблизно до 3-40 км вглиб суші, але залежно від конфігурації місцевості), що
посилюється в теплу пору року. Зазвичай у такому випадку температура повітря є досить
помірною, бриз послаблює температуру на березі порівняно з температурою на решті
території; вночі береговий бриз знижує температуру повітря порівняно з морським, так що
теплові різниці можуть зрости до декількох градусів (Стері Сіулаше, Ніколета Йонак 2007, с.
145). Протягом дня погода гарна (через низхідні та висхідні течії), а вночі дощі на узбережжі
супроводжуються бризом. У прибережній зоні загалом погода чудова, особливо в теплу пору
року (травень-вересень), ясна погода та низька хмарність сприяють бджільництву завдяки
листяним лісам (липа, акація) та сільськогосподарським культурам (ріпак, соняшник), тому
завдяки цим умовам (а також конфігурації та висоті рельєфу) найбільш виграшними є регіони
Болгарії, Румунії, України та європейської частини Туреччини. Елементи субтропічної
рослинності з’являються на сході Балканського півострова, на північ до Чорноморського
узбережжя Болгарії; над субтропічною рослинністю розвиваються листяні ліси з дуба, вільхи,
липи тощо (див. карту поширення липи).
У випадку гірського бризу (Підкарпаття, Східні Балкани, Понтійські гори), з
максимальним розвитком і частотою влітку (як у випадку з морським бризом), висхідне
повітря на схилах протягом дня посилює хмарність після полудня і породжує зливи з грозами.
Присутність фену призводить до підвищення температури повітря (особливо навесні),
а опади випадають на підвітряних (захищених) схилах і на дні западин в Підкарпатті порівняно
з “вітряними” схилами (тим, що підлягають впливу вітру, де конденсується достатня кількість
водяної пари). Будучи гарячим і сухим (неперіодичним) вітром, він сприяє більш ранньому
таненню снігу, весняним процесам деяких елементів теплолюбної рослинності, розвитку
плодів. Цвітіння акації у фенових районах починається раніше, у той час як в прибережній зоні
Румунії - пізніше (через вплив водяного русла), що збільшує тривалість цвітіння у всьому
Південно-Східному регіоні та можливість збільшення виробництва акаційного меду.
3.1.4 Діяльність людини, як кліматогенний фактор
Людина вживає дій, які можуть поліпшити або погіршити місцеві кліматичні умови
(див. Розділ про довкілля).
Ірраціональне вирубування лісів є найбільш актуальною проблемою. Скорочення
лісистих площ змінює в першу чергу, початковий топоклімат або мікроклімат, збільшує
теплову амплітуду, збільшує кількість морозних днів (несприятлива ситуація для
бджільництва, особливо навесні), зменшує вологість повітря, тощо.
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3.2 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Конкретний спосіб поєднання генетичних факторів визначає значення та режими
кожного метеорологічного елемента, так що вони разом із характерними метеорологічними
явищами у довгостроковій перспективі створюють кліматичну систему із зональним поділом,
навіть протиставляючи Північ -Північний захід та південь - Південний схід Чорноморського
басейну.
Середня температура повітря в січні (знижена на рівні моря) в районі басейну Чорного
моря змінюється за широтою наступним чином: на півдні ізотерма +4 °C простягається майже
паралельно турецькому узбережжю Чорного моря біля Понтійських гір, а на півночі ізотерма
-7 ° C досягає північного узбережжя Азовського моря та Донецької області України; північнозахідне узбережжя Чорного моря (дельта Дунаю - Румунія, район Одеської затоки - Україна)
мають температурне значення близько -1 °C, на південь від Констанці (прибережна зона
Румунії) значення збільшується до понад + 1 °C, досягаючи прибережної зони Півдня Болгарії
з показником приблизно + 4 °C. У межах регіонів значення зменшуються порівняно зі
згаданими, через наявність пересічного рельєфу, особливо в районі Румунії та Болгарії.
Починаючи з січня (найхолоднішого місяця), значення температури безперервно
зростають до липня (найспекотнішого місяця), і потім постійно знижуються до січня, після чого
цикл відновлюється.
На рівні всього Чорноморського басейну середня температура повітря в липні (яка є
низькою на рівні моря) на Півдні досягає значень + 27 °C відповідно до ізотерми на турецькому
узбережжі Чорного моря біля Понтійських гір і на півночі +21 / 22 °C, на півночі Республіки
Молдова та Донецькій області (Україна).
Атмосферні опади (як рідкі, так і тверді) - це метеорологічний елемент, який найкраще
індивідуалізує цей простір. Територіальний розподіл середньорічних опадів особливо
красномовний - від близько 400 мм на північному- північному сході до понад 1500 або 2000
мм на Півдні - південному сході, що значно сприяє розвитку деревних типів рослинності.
Річний режим середньомісячної кількості опадів виводить більш дощовий період
наприкінці весни та на початку літа (місяць з найвищою середньою кількістю опадів), що
визначається посилення фронтальної конвекції (із збільшенням циклонічної активності) та
спеки (із збільшенням радіаційного балансу у випадку Румунії, Республіки Молдова, України.
Постійні щорічні зміни у частоті та характеристиках повітряних мас, спричинені
переважаючими вітрами (східний та північний-північно-східний) та, відповідно, рухливими
циклонами та антициклонами (євро-сибірський або східноєвропейський антициклон,
середземноморський, південно-азіатський циклон), спричиняють значні коливання кількості
опадів щороку, що може мати значні негативні або позитивні відхилення багаторічного
середнього значення у басейні Чорноморського регіону або регіонів кожної держави.
Регіон басейну Чорного моря характеризується: помірно-морським кліматом на
узбережжі Чорного моря, в районі Понтії, зі спекотним і вологим літом, вологою зимою;
помірний середземноморський та перехідний клімат (за наявності Мармурового та
Егейського морів в околицях) в районах Туреччини та Болгарії поблизу південно-західної
частини Чорного моря зі спекотним та сухим літом; помірний континентальний клімат, навіть
континентальний у Південно-Східній Румунії (особливо в Румунській рівнині, південній частині
Добруджі), Південній Україні та Республіці Молдова; на півострові Крим спостерігається
середземноморський вплив.
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У північно-західній частині Причорноморського басейну рельєф своїми висотами, а також
високим ступенем однорідності сприяє континенталізації повітряних мас, збільшуючи
температуру, ступінь сухості та швидкість вітру, порівняно з його Південно-південно-східною
частиною, де рельєф за положенням і висотою визначає збільшення вологості водночас
зменшуючи теплові значення.
3.3 ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Явище глобального потепління одностайно визнається міжнародним науковим
співтовариством як спричинене як природними (коливання сонячної радіації та вулканічної
активності), так і антропогенними факторами (зміни в складі атмосфери внаслідок діяльності
людини).
Основною проблемою є підвищення концентрації викидів парникових газів в
атмосферу (особливо вуглекислого газу), оскільки є основною причиною вираженого
потепління в останні 50 років ХХ століття, 0,13 °C, приблизно в 2 рази більше значення за
останні 100 років, як представлено в AR4 МГЕЗК / Міжурядової групи з питань зміни клімату
(Посібник з адаптації до наслідків зміни клімату, 2005). Рамкова конвенція ООН про зміну
клімату (РКЗК ООН) встановила загальні рамки дій щодо боротьби зі зміною клімату,
стабілізуючи концентрацію парникових газів в атмосфері до рівня, який повинен запобігати
небезпечному впливу діяльності людини на кліматичну систему (Національна стратегія щодо
Зміни клімату на 2013-2020 роки).
Зменшення викидів парникових газів сприяє поліпшенню якості повітря, здоров’я
людей, підтримці природних середовищ існування, видів дикої флори та фауни тощо. Румунія
та Болгарія, як країни-члени ЄС, відповідають політичним цілям Європейського Союзу
(прийнятим на весняній сесії Ради ЄС, що відбулася 9 березня 2007 р.) про зменшення викидів
парникових газів.
Зміна клімату в басейні Чорного моря викликає серйозну екологічну проблему.
Південно-західна частина басейну Чорного моря має середземноморський клімат.
Загроза криється в змінах середземноморського клімату та розширенні зони посушливого
клімату; Південна Європа та весь басейн Середземномор’я відчувають нестачу води через
підвищення температури та зменшення кількості опадів. Моделювання, проведене за
допомогою кліматичних моделей, виділяє наступні аспекти (Хосе І. Барредо, Ахілле Моурі,
Джованні Каудулло та Алессандро Дозіо, 2018): в Європі кліматична зона Середземномор’я
до кінця XXI століття скоротиться на 16%, тобто на площу, еквівалентну території половини
Італії; середземноморський кліматичний пояс буде розширений на інші райони, площа яких
еквівалентна 24 і 50% від нинішньої території; розширення посушливої зони спричинене
скороченням області з середземноморським кліматом.
Слід зазначити, що середземноморський басейн є найбагатшим регіоном
біорізноманіття в Європі 4 ;; втрата середовища існування через клімат є однією з
найсерйозніших проблем збереження біорізноманіття в цьому регіоні.
У західній частині басейну Чорного моря, а саме в Румунії (за даними NMA, «Посібник
з адаптації до наслідків кліматичних змін), середньорічна температура зросла лише на 0,3 °C
4

Хосе І. Барредо, Джованні Каудулло, Алессандро Дозіо, Середземноморська втрата середовища
існування в майбутніх кліматичних умовах: Оцінка впливу на мережу природоохоронних територій Natura 2000,
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-bfa8a176-eef7-3de6-9ed6-3019c8da380e
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порівняно зі зростанням середньорічної глобальної температури на 0,6 °C протягом 1901-2000
років; протягом 1901-2006 років зріст становив 0. 50 °С у порівнянні з 0,74 °С у всьому світі
(1906-2005 роки)5. Однак існували регіональні відмінності: більш помітним було потепління
на півдні та сході Румунії, досягаючи 0,8°C, у тому числі в Південно-Східному регіоні
(метеостанція Констанца).6
Зміна клімату вплине на біорізноманіття, на його здатність пристосовуватися та
виживати, і в крайньому випадку може стати фактором зникнення певних видів з харчових
ланцюгів із різкими наслідками для розвитку біорізноманіття на місцевому та загальному
рівні.
Також дедалі значнішим стає вплив кліматичних змін на сільське господарство. На рівні
Східної Європи кліматичні сценарії демонструють очевидне зменшення опадів, через
плювіометричний дефіцит, особливо в літній сезон, отже, найбільш вразливими видами
будуть однорічні культури.
Розділ 4. ГРУНТИ ТА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ
4.1 Вплив зміни клімату на природні ресурси в басейні Чорного моря
Зміна клімату, що відбувається на фоні глобального потепління в басейні Чорного моря,
представляє особливий інтерес. Основна проблема зосереджена головним чином на
результатах, передбачених кліматичними сценаріями. Усі чисельні кліматичні моделювання
дуже сильно залежать від обсягу викидів парникових газів. Ці викиди безпосередньо
збільшують концентрацію парникових газів в атмосфері, змінюючи еволюцію кліматичної
системи. Усі ці сценарії імітують екологічні умови, спричинені глобальним потеплінням. Це
глобальне потепління також матиме важливий вплив на фактори навколишнього середовища
в басейні Чорного моря. Основними характеристиками цих кліматичних змін є температура та
опади. Якщо сценарій насправді є описом можливого майбутнього стану навколишнього
середовища, можна сказати, що кліматичні сценарії не є кількісними прогнозами, такими як
прогнози погоди, але вони є можливим відображенням майбутнього стану клімату, який
повністю узгоджується з припущеннями щодо майбутніх викидів парникових газів, аерозолів
та інших забруднювачів повітря. Отже, кліматичний сценарій - це варіант того, яким може бути
майбутнє через десятиліття чи навіть століття, враховуючи ці конкретні набори припущень та
майбутніх тенденцій у потребі в енергії, викидах парникових газів, зміні землекористування
та припущеннях про реакцію суспільства на такі кліматичні зміни. В аналізі, заснованому на
кліматичних сценаріях, є два основних джерела невизначеності: траєкторії майбутніх викидів
парникових газів та аерозолів, з одного боку, та реакція глобальної кліматичної системи на
майбутні викиди.
Кліматичні сценарії є важливими інструментами для оцінки майбутніх подій у басейнах
річок, але вони часто недостатньо зрозумілі та мають високий ступінь наукової
5

ANM, Ghid privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice;
http://www.meteoromania.ro/anm/images/clima/SSCGhidASC.pdf
6
ANM, Ghid privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice;
http://www.meteoromania.ro/anm/images/clima/SSCGhidASC.pdf
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невизначеності.
Ці кліматичні сценарії в основному використовуються для оцінки впливу зміни клімату
на бджільництво та популяції бджіл і тісно пов'язані з майбутніми концентраціями парникових
газів. Останні дані показують, що вміст CO2 в атмосфері зростає високими темпами.
Діяльність людини має сильний вплив на парниковий ефект через викид в атмосферу
великої кількості парникових газів, таких як вуглекислий газ (CO2), метан (CH4) тощо, а також
аерозолів, які спричиняють підвищення температури і тим самим порушують глобальну
кліматичну систему.
Регіональний підхід, особливо в басейні Чорного моря, передбачає, що зміна клімату
призведе до посилення тиску на водні ресурси, зумовленого зростанням населення та
економічним використанням земель, на тлі урбанізації.
Поточні дослідження вказують на значне збільшення обсягу опадів у майбутньому,
навіть якщо передбачається, що середня кількість опадів зменшиться. Результат цих змін
суттєво збільшив ризик повені та створює реальні виклики для суспільства.
Кліматичні прогнози були вперше проведені за допомогою рівноважного моделювання
з концентрацією вуглекислого газу, пов’язаного з усіма іншими парниковими газами. Цей
сценарій відображає фактичне подвоєння концентрацій СО2 до 2040 року та 4-кратне
збільшення приблизно до 2080 року порівняно з контрольним рівнем 1990 року.
Регіональні зміни в басейні Чорного моря до 2030 року передбачають потепління на,
приблизно, 2 °C взимку, та на 2 - 3 °C влітку. Моделі цих сценаріїв середнього підвищення
температури були розраховані беручи да уваги поступове збільшення парникових газів.
Регіональні моделі підвищення температури та кількості опадів, як правило, подібні до
моделей рівноваги. Очікуваний вплив зміни клімату на кліматичну чутливість протягом 19902100 років коливається від 1,5 до 4,5 °C. За оцінками, в басейні Чорного моря за цей період
рівень моря підніметься на 0,1 - 0,9 метра.
Загальні схеми атмосферної циркуляції залишаються основним джерелом інформації
про регіональні зміни в басейні Чорного моря. Зміни клімату в Середземномор'ї та Європі
підтримують прогнозовані регіональні зміни у 21 столітті. Вважається, що на ці зміни впливає
невизначеність кліматичної чутливості та траєкторії викидів. Середньорічні температури в
Європі, ймовірно, піднімуться більше, ніж середньосвітові. Залежно від сезону, найвище
підвищення температури, ймовірно, буде в північній Європі взимку та в Середземному морі
влітку. Щорічна кількість дощових днів дуже ймовірно зменшиться в районі Середземномор'я.
Ризик посухи протягом літа, ймовірно, збільшиться в Центральній Європі та
Середземноморському районі (рис. 4.1, 4.2). Товщина снігового шару, ймовірно, зменшиться
на більшій частині Європи.
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Середньорічна
кількість опадів (мм)
Aver_rain_year.tif
Значення
Високе: 198

Низьке: 25
Зовнішнє покриття даних

Рис. 4.1 Середньорічна кількість опадів у басейні Чорного моря
Джерело: ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН)
Середньорічна
температура (C M 10)
Temp_mean_anual.tif
Значення
Високе: 149
Низьке: -121
Зовнішнє покриття даних

Рис. 4.2 Середньорічна температура у басейні Чорного моря
Джерело: ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН)
Для забезпечення більш вичерпного проведення екологічної оцінки, зазвичай
застосовуються багатовимірні методи та критерії. Враховуючи необхідність представити
екологічну ситуацію в усьому басейні Чорного моря, аналізуючи клімат, демографічні зміни
та зміни використання земель, пропозиція почнеться з характеристики довгострокових
ключових процесів зміни земель із використанням сільськогосподарської та міської
практики / житлових перетворень. Робочі процеси починаються з вивчення прикладів таких
ситуацій, розроблених на основі загальнодоступних наборів даних для покращення
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початкових результатів.
Демографія - важлива сила, яка безпосередньо відображається у великому впливі на
використання простору. Демографічні зміни не тільки зумовлені народжуваністю та
смертністю, але також пов'язані з процесом міграції та урбанізації. У цьому відношенні
демографічні показники повинні відображати очікуване збільшення чи зменшення загальної
чисельності населення та відношення міського / сільського населення в регіоні басейну
Чорного моря.
Перспектива світового населення За останні п’ять десятиліть басейн Чорного моря
зазнав коливальних темпів приросту населення. З 1950 р. приріст населення особливо
помітний у східних країнах.
У Східній Європі до 2100 року чисельність населення зменшиться. Сценарій відповідає
середньому показнику та демонструє незначне зменшення населення між 2005 та 2100
роками.
4.2 Стан екологічних ресурсів у Чорноморському регіоні
Після вступу Румунії та Болгарії до ЄС, Чорноморський регіон став для Європейського
Союзу (ЄС) зоною особливого інтересу, тому, що це важлива транзитна зона для природних
нафтових і газових ресурсів з Росії та Каспійського моря. З іншого боку, через свою стратегічну
важливість ця територія зазнає численних політичних та військових конфліктів, як це було в
Україні кілька років тому. Ця територія охоплюється двома країнами-членами ЄС, Румунією та
Болгарією, країною-кандидатом (Туреччина), Російською Федерацією, а також рядом країн,
таких як Україна, Грузія, Молдова, Вірменія та Азербайджан.
Площа водозбору Чорного моря дуже велика, загальна площа якої перевищує 2 млн.
км2, що в п’ять разів перевищує площу Чорного моря. Основні притоки представлені
найдовшими та найбільшими річками Європи: Дунаєм та Дніпром.
Населення, що живе в басейні Чорного моря, розподілене нерівномірно: понад 15
мільйонів жителів у столичному районі Стамбула; великі міста з понад 1 мільйоном жителів
Одеса (Україна) та Самсун (Туреччина); 800 000 жителів у Трабзоні (Туреччина) та кількох
менших містах з 300 000 - 450 000 жителів у кожному: Констанца (Румунія), Сочі (Росія), Варна
(Болгарія), Севастополь (Крим) та Новоросійськ (Росія).
Складна екосистема Чорного моря була предметом інтенсивних досліджень. Таким
чином, після цих досліджень було встановлено, що інтенсивні антропогенні зміни екосистеми
за останні 50 років вплинули на її вразливість. Прилеглі наземні екосистеми, з'єднані між
собою басейнами приток річок, зазнали антропогенного тиску. Морські біоресурси в Чорному
морі різко скоротились через перевилов риби аж до зникнення багатьох видів в результаті
нестабільного розвитку прибережних районів та інтенсивного морського руху. Басейн
Чорного моря на Кавказі, в дельті Дунаю та Східних Карпатах знаходиться під антропогенним
тиском, що загрожує їх виживанню.
Вододіл Чорного моря на Кавказі, в дельті Дунаю та Східних Карпатах зазнає
антропогенного тиску, що загрожує його виживанню.
Правова база, яка пропонує можливість співпраці для порятунку та збереження цих
унікальних екосистем у світі, представлена Чорноморською конвенцією (BSC). Вона
забезпечує основу для регіональної співпраці у галузі захисту від забруднення. Конвенція
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набула чинності в 1994 році, а після вступу Румунії та Болгарії до ЄС Чорноморський басейн
став центром різних політик ЄС, деякі з яких спрямовані на навколишнє середовище (захист
екосистем, оцінка впливу на навколишнє середовище, доступ до екологічної інформації
тощо), наприклад, Комплексне управління прибережною зоною (КУПЗ), Рамкова директива
морської стратегії (РДМР), Рамкова директива про водні ресурси (РДВ), Директиви про
середовища існування та птахів; та горизонтальні, такі як Оцінка впливу на навколишнє
середовище / Стратегічна екологічна оцінка (ОВНС / СЕО), доступ до екологічної інформації,
контроль небезпеки великих аварій із залученням небезпечних речовин (SEVESO).
Основні транскордонні виклики Чорноморського регіону пов’язані з:
- зміною біорізноманіття / середовища існування, включаючи появу чужорідних видів;
- евтрофікацією / збагаченням поживними речовинами;
- зміни морських живих ресурсів;
- хімічним забрудненням (включаючи нафту).
Водні ресурси, що живлять Чорне море, розподілені нерівномірно (рисунок 4.3).
Основні річки
Річки з назвами
Басейн Чорного моря
Зовнішнє покриття даних

Рис. 4.3 Основні притоки вододілу Чорного моря
Джерело: ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН)
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Річки
C_TR - Rivers
Басейн Чорного моря
Зовнішнє покриття даних

Рис. 4.4 Вторинні річки у вододілі Чорного моря Джерело: ФАО (Продовольча та
сільськогосподарська організація ООН)
Озера
LEcrins
Басейн Чорного моря
Зовнішнє покриття даних

Рис. 4.5: Озера у вододілі Чорного моря
Джерело: ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН)
Як у басейні Дунаю, так і в басейні Дніпра необхідні термінові заходи з охорони
навколишнього середовища; Румунія оголосила всю свою територію вразливою зоною. Таким
чином, ця декларація вимагає від будь-якого міста з населенням понад 10 000 жителів
розробити вдосконалену інфраструктуру очищення стічних вод, здатну біологічним впливом
нейтралізувати такі біогенні речовини, як азот та фосфор. Тиск, спричинений забрудненням
водних ресурсів, протидіє антропогенним діям, спричиненим скидами очищених та
неочищених стічних вод. Однак вважається, що Румунія не ризикує зменшити доступність
водних ресурсів між 2020 і 2050 роками.
Зміна клімату впливає також на всі країни басейну Чорного моря та Румунію. У період з
Спільні кордони. Спільні рішення
56

ITM BEE-BSB

Програма транскордонного
співробітництва
країн Чорноморського
басейну

Проєкт фінансується
Європейським Союзом

РУМУНІЯ - БОЛГАРІЯ
МОЛДОВА - ТУРЕЧЧИНА
УКРАЇНА

1988 по 2020 рік середньорічні температури зросли на 0,5 °C, що наближається до середнього
значення у світі 0,6 °C. Більша частина земель Румунії була зайнята сільськогосподарськими
угіддями (61,39%), на другому місці - лісисті зони (28,35 %).
Біорізноманіття басейну Чорного моря є одним із найвизначніших у Європі:
- біосферний заповідник дельти Дунаю має найбільшу різноманітність
- в багатьох озерах та болотах розміщується понад 300 видів птахів, а також 45 видів
прісноводних риб. Без належного управління, це біорізноманіття може зазнати змін через
інтенсивне вирощування риби, полювання, будівництво каналів та дамб та забруднення.
Дельта Дунаю має особливе значення для біорізноманіття, ставши біосферним заповідником.
У Румунії є 978 територій, що представляють національний інтерес, і 531 об’єкт Natura-2000.
Морське та прибережне середовище Чорного моря: Прибережна зона Румунії вздовж
Чорного моря має протяжність 244 км, що складає 7,65% національного кордону.
У 2012 році основний антропогенний тиск на узбережжі Румунії, йде від:
- туризму та відпочинку;
- будівництва в туристичних районах;
- розширення та модернізації існуючих туристичних портів;
- портів та навігації;
- риболовлі;
- сільського господарства;
- нафтохімічної промисловості.
Внаслідок антропогенного тиску прибережна зона Чорного моря зараз стикається зі
значними проблемами, включаючи знищення середовища існування, ерозію прибережних
територій, забруднення води, виснаження природних ресурсів та масштабну експлуатацію
природних ресурсів.
4.3 Якість ґрунту в басейні Чорного моря
Чорноморський регіон представляє особливий інтерес для Європейського Союзу (ЄС)
для транзиту нафтогазових ресурсів з Росії та Каспійського моря. Основні транскордонні
виклики Чорноморського регіону:
• евтрофікація / збагачення поживними речовинами;
• зміни живих морських ресурсів;
• хімічне забруднення (включаючи нафту);
• зміни біорізноманіття / середовища існування, включаючи появу чужорідних видів.
Якість ґрунтів у басейні Чорного моря страждає від руйнівної дії добрив, пестицидів та
промислової діяльності (гірничодобувна, сталева, енергетична тощо)
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Карта якості ґрунту
Карта якості ґрунту
<Всі інші значення>
Якість
<нуль>
Висока
Середня
Низька
Басейн Чорного моря
Зовнішнє покриття даних

Рис. 4.6: Якість ґрунту в басейні Чорного моря
Джерело: ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН)
Порівняно з більшістю країн-членів ЄС, Румунія ще далеко від рівня насиченості з точки
зору використання фітосанітарних продуктів (таких як пестициди та добрива). Таким
чином,між 1999 і 2012 роками середнє споживання на орний гектар зменшилось з 1,18 кг
активної речовини / га до 0,70 кг активної речовини / га. Загальною тенденцією є зменшення
площі сільськогосподарських угідь на користь інших видів землекористування. Так, з 1990 р.
сільськогосподарські угіддя Румунії зменшились на 133500 га, що становить приблизно 1% від
їх загальної кількості. Ліси займають приблизно 27,4% площі Румунії або 6,5 млн. га. Які
надають різноманітні товари: деревину, мед, лікарські та ароматичні рослини, дичину, рибу,
ягоди, їстівні гриби, плетені вироби, насіння, саджанці, смолу.
Залежно від місцевих умов, хвилі та хвильові потоки або розмивають оригінальні породи
в прибережній зоні, переносячи таким чином узбережжя на сушу, або створюють його,
накопичуючи осад уздовж берега. Це призводить до стабільного контуру та профілю берега,
що відображає баланс ключових факторів. Однак процеси зниження берегу та розвиток
стабільної берегової лінії не можна досліджувати окремо, оскільки це сильно залежить від
економічної діяльності людини.
Серед механізмів антропогенної трансформації фізичних процесів у прибережній зоні
Чорного моря можна виділити наступні: вплив гідротехнічних споруд на прибережні процеси;
вплив видобутку корисних копалин на прибережну зону та прибережні екосистеми; наслідки
регулювання стоку річок. Аномальні райони накопичення представляють набагато серйознішу
небезпеку для стабільності прибережної зони. Споруди з паралельними пристанями мають як
прямий, так і опосередкований тривалий вплив на розвиток великих ділянок узбережжя
(довжиною 1-2, 5-10 км або більше). Для оцінки технологічного впливу на узбережжя слід
враховувати співвідношення між довжиною інженерних споруд та загальною довжиною
узбережжя. Цей коефіцієнт має найвище значення на кавказькому узбережжі Чорного моря.
Як видно з наведених фактів, прибережні та морські гідротехнічні споруди можуть
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механічно впливати на динаміку осаду та рельєф узбережжя. В результаті сильних порушень
у структурі рухомих водойм змінився розвиток всієї прибережної території. Типовою
характеристикою є пропорційне чергування м’яких легко руйнованих глинистих порід та
щільного пісковика, стійкого до хвильової абразії. Висота скелі коливається у межах 100
метрів. Тип еволюції узбережжя можна охарактеризувати як абразивно-очисний. Хвильова
абразія зрізає основу породи, а ерозія розмиває її поверхню.
До кінця XIX століття прибережні процеси проходили без участі людини. На той час
середня ширина пляжу складала 46 метрів, що було достатньо для захисту берегової лінії від
хвиль. Тоді узбережжя перебувало у стадії стабільної динамічної рівноваги, коли кількість
отриманого пошкодженого матеріалу приблизно дорівнювала кількості стертого гравію.
Активний економічний розвиток Східного Причорномор’я розпочався на початку ХХ
століття. У цей час гравій з пляжів, використовувався при будівництві, для залізниць та доріг.
Таке широке використання гальки на пляжах та берегах річок призвело до різкого збільшення
рівня стирання та обмивання набережної та збільшення обвалів. Це вимагало певної розробки
та впровадження прибережних програм захисту.
4.4 Вжиті заходи та питання, пов'язані з деградацією ґрунтів / земель та опустелюванням
Деградація земель та опустелювання, спричинені сукупним впливом ряду факторів:
кліматичні зміни, приріст населення, погане управління земельними ресурсами, вирубка лісів
тощо, є питаннями, що потребують значної уваги як на світовому рівні, так і на рівні ЄС.
У глобальному масштабі питання ґрунту розглядаються в рамках більш широкої
концепції «деградації земель» у Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням (КБОООН).
Нейтралізування деградації земель є однією з цілей сталого розвитку ООН (Порядок
денний 2030), поряд з іншими цілями, такими як: продовольча безпека та здоров'я людей,
розвиток міст, питаннями, пов'язаними зі зменшенням рівня бідності, чистою водою,
управлінням землями, зміною клімату та загалом збереження біорізноманіття; Цілі сталого
розвитку (ЦСР) були офіційно прийняті главами держав та урядів держав-членів Організації
Об'єднаних Націй у 2015 році в контексті Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030
року (Європейська комісія, навколишнє середовище, міжнародна діяльність)7. Ціль 15.3 ЦСР
щодо нейтралізації деградації земель здійснюється «До 2030 року вести боротьбу з
опустелюванням, відновити деградовані землі та ґрунти, включаючи землі, що потерпають від
опустелювання, засух і повеней, та прагнути того, щоб у всьому світі не погіршувався стан
земель» (Європейська комісія, навколишнє середовище, міжнародна діяльність). Вважається,
що для досягнення багатьох цілей здоровий ґрунт і ґрунт відіграють надзвичайно важливу
роль.
На конференції «Ґрунти та ЦСР: виклики та необхідність дій» (25 листопада 2019 р.,
Брюссель) Райнер Баріц (Rainer Baritz) (ЄЕЗ) наголосив, що одним із найважливіших завдань є
визначення впливу деградації ґрунтів, оскільки це сприятиме підвищенню обізнаності про
важливість ґрунтів та земель».
Крім того, ЄС разом з партнерами та міжнародною спільнотою вирішують проблеми
деградації земель та ґрунтів. «Тематична стратегія з охорони ґрунтів» Європейської комісії від
2006 року наголошує на необхідності захисту функцій ґрунту як ключового елементу сталого
7

https://ec.europa.eu/environment/soil/soil_international_en.htm
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розвитку.
У «ОЦІНЦІ ВПЛИВУ ТЕМАТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ З ОХОРОНИ ГРУНТІВ» (Європейська комісія,
Брюссель, 2006) висувається ідея, що зміна клімату, ймовірно, збільшить ризик загроз через
деякі екстремальні погодні явища, такі як повені та сильні опади, що матиме наслідки як для
біорізноманіття ґрунтів, так і для достатності та можливості вирощування певних культур.
Відповідно до Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням (КБОООН) деякі
держави-члени ЄС оголосили, що постраждали від опустелювання.
З підвищенням середніх температур посуха посилюється, а площі, вражені
опустелюванням збільшуються.
Нещодавно на конференції «Ґрунти та ЦСР: виклики та необхідність дій» (25 листопада
2019 р., Брюссель) Вінн Оуен (Wynn Owen) (Європейський суд аудиторів) поставив низку
питань стосовно представлених карт стосовно опустелювання, зокрема:
- існування «несприятливих тенденцій, особливо в районі Середземномор'я, лише
протягом останніх 10 років, з ризиком розширення опустелювання, особливо в Іспанії,
Португалії, Румунії, Болгарії, Мальті та Кіпрі»;
- «в Румунії площа ризику опустелювання становить 30% від загальної площі країни»
- «карти дуже хвилюють і передають відчуття терміновості».
- «Необхідність Комісії ЄС здійснити оцінку відповідності чинної законодавчої бази
щодо стійкого ґрунту та опустелювання, які стають все більш нагальними питаннями».
Крім 2 країн басейну Чорного моря - Румунії та Болгарії, члени ЄС - інші країни, що не
входять до ЄС, також постраждають від цього явища. Наслідки відчуваються в європейській
частині Туреччини (під впливом середземноморського клімату), півдні Республіки Молдова та
Україні.
Оскільки ґрунти та прилегла до них атмосфера є середовищем розвитку рослин, у тому
числі медоносних, опустелювання впливає на бджільництво.
За нинішніх умов, якщо не вжити кардинальних заходів боротьби з опустелюванням,
природний продуктивний потенціал ґрунтів буде поставлений під сумнів, тим більше, що
рівень природної родючості варіюється в залежності від типу ґрунту і навіть у межах одного
типу, від однієї географічної одиниці до іншої.
Прояв цієї родючості в сільськогосподарському врожаї залежить від 2-х компонентів,
зумовлених та визначених кліматично, відповідно, внутрішньої складової ґрунту, яка
підсумовує всі елементи родючості та визначає виробничий потенціал та відносний
компонент, тобто сприятливість цього потенціалу для різних категорій рослин.
Підвищення температури та посилення посухи матимуть сильний вплив на лісові та
сільськогосподарські ґрунти, тим більше, що останні все одно знаходяться під впливом змін
через тривале використання, інтенсивність врожаю, тип культури, застосовувану агротехніку
тощо.

Спільні кордони. Спільні рішення
60

ITM BEE-BSB

Програма транскордонного
співробітництва
країн Чорноморського
басейну

РУМУНІЯ - БОЛГАРІЯ
МОЛДОВА - ТУРЕЧЧИНА
УКРАЇНА

Проєкт фінансується
Європейським Союзом

4.5 Тенденції та розвиток ринку фітофармацевтичних продуктів
У 1960 році галузь захисту рослин коштувала менше 10 мільярдів доларів, а фермерам
було доступно близько 100 активних інгредієнтів. На сьогодні галузь оцінюється в понад 50
млрд. дол.США, і фермерам доступно приблизно 600 активних інгредієнтів у всьому світі (рис.
4.7).

Рис. 4.7: Загальна кількість активних інгредієнтів, доступних фермерам у всьому світі
Джерело: ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН)
У 1960 році на ринку існувало 15 груп хімічних речовин, сьогодні - понад 40 різних груп. Нові
хімічні групи часто приносять нові способи дії, важливі для вирішення проблем стійкості, будь
то інсектициди, фунгіциди чи гербіциди. Незважаючи на те, що за останні роки рівень
затвердження нових продуктів зменшився (рис. 3.8), інвестиції залишаються високими, і галузі
вдалося підтримувати гідний рівень інноваційності продуктів, поряд з іншими розробками,
такими як інтегровані культурні рішення, технології використання та уточнююче сільське
господарство. Це відображає постійно високий рівень інвестицій у дослідження та розробки
порівняно з іншими секторами, коли великі компанії інвестують 7% -10% своїх річних продажів
за останні 50 років.

Гербіциди

Інсектициди

Фунгіциди

Інші

Рис. 4.8: Кількість нових активних інгредієнтів, впроваджених протягом десятиліття: 1950-ті
роки до сьогоднішнього дня Джерело: ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація
ООН)
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Для відповідності новим нормам безпеки, протягом багатьох років багато препаратів
було вилучено з ринку або внаслідок заборони, або через відмову у перереєстрації.
Наприклад, Управління з охорони довкілля США має список із понад 60 активних інгредієнтів,
які більше не застосовуються на території США. Вплив Управління на використання
препаратів у США, ілюструється порівнянням 10 найкращих препаратів, що застосовувались
до основних американських сільськогосподарських культур у 1968 р., з тими, що
використовувались у 2018 р. (Таблиця 3.1).
Табл. 4.1
Найбільш вживаними фітофармацевтичними препаратами є
1968

2018
Гліфосат
Метолахлор
Піраклостробін
Мезотріон
Тіаметоксам
Ацетохлор

Атразин
Токсафен (заборонено)
ДДТ (заборонено)
2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота
Метилпаратіон (заборонено)
Олдрін (заборонено)
Трифлуралін
Азоксистробін
Пропахлор
Атразин
Диносеб (заборонено)
Абамектин
Хлорамбен (заборонено)
Клотіанідин
Джерело: ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН)

ДДТ заборонений як сільськогосподарський та побутовий пестицид, але як засіб
боротьби все ще дозволений у деяких країнах, де відсутні місцеві альтернативні засоби.
В ЄС змінами регуляторного режиму було впроваджено жорсткіші вимоги до даних,
критеріїв зменшення небезпеки та застосування складних технічних вказівок для оцінки
ризиків, внаслідок чого зменшиться кількість реєстрації нових діючих речовин.
Багато препаратів, що вже існують на ринку, навряд чи відповідають новим
стандартам. Після перереєстрації в ЄС, відповідно до Директиви 91/414 1991 р., більше
половини комерційно активних інгредієнтів для захисту рослин (293 з 499) було усунено.
З 1960 року показник введення органічної продукції значно зріс (рис. 4.9). У період з
1960 по 1990 рік на світовий ринок щороку виводилося в середньому по три нові органічні
продукти. У період з 1990 по 2016 рік щорічно вводилося по 11 нових біологічних речовин.
За останні 20 років темпи впровадження нових органічних продуктів часто перевищують
показники звичайних продуктів, і ця тенденція продовжується. 2017 рік став першим роком,
коли патентів на органічні пестициди було більше, ніж звичайних засобів захисту рослин: 173
порівняно з 117.
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Біологічний

Звичайні

Рис. 4.9: Щорічне впровадження нових органічних та звичайних продуктів Джерело: ФАО
(Продовольча та сільськогосподарська організація ООН)
Табл. 4.2: Зростання ринку біопестицидів порівняно із загальним обсягом продажів засобів
захисту врожаю
Рік

1993
1999
2005
2009
2012
2014
2016

Продаж
Загальний обсяг
біопестицидів, реалізації засобів
млн. дол. США захисту рослин,
млн. дол. США
100
24307
250
29227
500
32814
1000
40147
500
52617
2000
59930
3000
53582

Ринок
біопестицидів,
%
0,4%
0,9%
1,5%
2,5%
2,9%
3,3%
5,6%

Джерело: ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН)
Незважаючи на високий потенціал та нещодавнє швидке зростання, ринок органічних
продуктів залишається відносно невеликим, загальна вартість його становить менше 10% від
загального ринку продуктів захисту рослин. Крім того, середньорічні продажі органічного
продукту в сезон становлять 10 мільйонів доларів порівняно із середнім рівнем продажу 75
мільйонів доларів для звичайних засобів захисту рослин. Для подальшого розвитку сектору,
органічні продукти повинні доводити свою ефективність протягом тривалого часу та у великих
масштабах.
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Спільна операційна програма Басейн Чорного моря на 2014-2020 роки співфінансується
Європейським Союзом на основі Інструмент європейського сусідства та партнерства та
за участі наступних країн: Вірменія, Болгарія, Грузія, Греція, Республіка Молдова,
Румунія, Туреччина та Україна. Цей матеріал був підготовлений за фінансової підтримки
Європейського Союзу. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю Асоціації
Галац Технополь і жодним чином не може бути використано для відображення поглядів
Європейського Союзу».
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