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Рослинність Дунайського біосферного заповідника відзначається 

ценотичним багатством, яке зумовлено кліматичними особливостями регіону 

та різномаіттям екологічних умов дельти Дунаю. На відносно невеликій 

площі української частини дельти Дунаю можна виділити ландшафти від 

напівпустельних до перезволожених. Це спричинює багатство угруповань 

генетично різних типів рослинності: водної, прибережно-водної, болотної, 

лучної, галофітної, лісової та псамофітної. Основними факторами, що 

визначають їх територіальні співвідношення є характер взаємодії водотоків 

Дунаю і моря. 

Зміни рослинного покриву в дельті Дунаю відбуваються в наслідок 

природних та антропогенних факторів. Антропогенні фактори поряд з 

природними гідрогенним є визначальними у формуванні сучасного 

рослинного покриву дельти Дунаю. Причому, гідрогенний фактор у даний 

час у значній мірі обумовлений антропогенними впливами на великому 

просторі дунайського басейну. Це, насамперед, пряме господарське 

використання води, перерозподіл водяного стоку шляхом випрямлення гирл і 

будівництва каналів, одамбування островів, порушення рівневого режиму 

ґрунтових вод, зміна клімату.  

Антропогенний вплив за ступенем зміни рослинного покриву та його 

впливу на екосистеми поділяється на катастрофічний та послідовний. До 

катастрофічних змін призводить одамбування островів, будівництво на місці 

плавневих угідь ставкових та рисових господарств, залісення 

монокультурами, будівництво численних у дельті каналів, у тому числі і 

магістральних для судноплавства та кар’єрний видобуток піску. 

Суттєве значення у формуванні та розвитку  рослинності дельті 

Дунаю мають  одамбування островів, з подальшим їх осушенням та 

перетворенням значних ділянок дельтових угідь під сільськогосподарські. 
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Найбільших масштабів перетворення корінних ландшафтів зазнала верхня 

частина дельти Дунаю та заплавні ділянки північніше Кілійського гирла. На 

оброблюваній частині цих територій характер рослинного покриву цілком 

визначається видами сільськогосподарських культур. Уздовж дренажних, а в 

багатьох випадках і зрошувальних каналів, зберігаються місця зростання 

водної і прибережно-водної рослинності. На найвищих ділянках дамб згодом 

формуються угруповання з перевагою видів степової трав’янистої  

рослинності, яка з часом замінюється чагарниковою. В умовах відсутності дії 

повені на підвищені дамбові ділянки та їх використання як пасовищ, 

спостерігаються процеси  засолення і формування бідних у видовому складі 

угруповань. 

Будівництво на місці плавневих угідь ставкових та рисових 

господарств - другій за масштабом фактор, що обумовлює катастрофічні 

зміни рослинності в дунайській дельті. При цьому дамби заростають 

бур'янистою чи степовою рослинністю. Прибережно-водна рослинність у 

більшості випадків спостерігається тільки по периметру ставків та рисових 

чеків. Площі і характер зануреної рослинності на ставках залежать від 

інтенсивності використання водойми.  

Залісення більш піднесених ділянок, переважно монокультурою 

тополі Populus,   є характерним для придунайських островів Татару, Даллер, 

Кіслицький та особливо для румунської частини дельти. Це третій за 

масштабами тип корінної зміни рослинного покриву антропогенного 

походження. Тут, з розвитком деревостану, практично цілком змінюється 

характер трав’яного рослинного покриву. Подібна картина спостерігається і 

на Жебриянському пасмі, на якому з середини 50 років впроваджується 

майже суцільне заліснення сосною кримською Pinus pallasiana. Однак ці 

катастрофічні зміни відбуваються не настільки швидко, як у перших двох 

випадках, однак у підсумку і тут також цілком змінюється рослинний покрив.               

Наступні по значимості є катастрофічні зміни, обумовлені 

будівництвом численних у дельті каналів, у тому числі і магістральних для 

судноплавства, із супутнім створенням приканальних дамб, 

днопоглиблювальними  роботами та подальшим береговим складуванням 

ґрунту. При складуванні пульпи, що витягується з каналів для підтримки 

необхідної глибини на судноплавних шляхах, на найближчих островах на 

місці плавневих ділянок утворюються високі штучні пасма з не характерним 

для плавневих екосистем рослинним покривом, в якому значна частка 

рудеральної рослинності здебільшого складається з адвентивних видів.  

Ділянки, на яких складування пульпи завершено,  є найбільш 

високими елементами рельєфу. Спочатку вони заростають однорічниками 

рудеральної та адвентивної флори, які згодом заміщаються багаторічниками, 

серед яких домінують чагарникові види тамарикс гіллястий Tamarix 

ramasissima, маслинка вузьколиста Elaeagnus angustifollia та срібляста 

Elaeagnus argentea, а в знижених більш підтоплених ділянках з часом 

з’являється верба гостолиста Salix acutifolia.     
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Кар’єрний видобуток піску також належить до катастрофічних змін 

рослинного покриву. По-перше, змінюються ландшафти, на місці піщаних 

дюн утворюються водойми, а по-друге, знижується рівень ґрунтових вод, що 

викликає зміни у складі флори і навіть зникнення  цілих угруповань.    

До послідовних антропогенних змін рослинного покриву в дельті 

Дунаю належать: пірогені (вогнем), пасовищні, фенісекціальні (сінокосіння 

та заготівля очерету), сільвігенні (залісення), рекреаційні, гідромеліоративні 

та ін. Дії цих антропогенних факторів ведуть до значних змін рослинного 

покриву, особливо при їхньому тривалому впливі і великих навантаженнях. 

В таких випадках послідовні зміни переходять у розряд катастрофічних. Але 

при незначної їх дії та при знятті їх впливу відносно швидко відбувається 

відновлення вихідної природної рослинності, особливо на ділянках, де 

дегратогенні зміни не досягли граничного рівня. 

Заготівля очерету в дельті Дунаю є одним із видів послідовних 

антропогенних впливів у зміни рослинності, але його наслідки є більш 

позитивними для збереження біорізномаїття плавневих екосистем та регіону 

в цілому.  

Очерет південний (очерет звичайний Phragmites australis Trin. ex 

Steud) є едифікатором плавневих екосистем на значних територіях 

Північного Причорномор’я. Його угруповання  в даному регіоні займають 

близько 300 тис. га, що складає 12% загальної площі його плавневих 

ландшафтів. Біологічні особливості виду і відчутна роль його угруповань в 

екосистемах плавнів визначили значний науковий та практичний інтерес до 

нього.  

Заготівля очерету в Україні, зокрема на території Дунайського 

біосферного заповідника (ДБЗ), є однією з важливих галузей економіки 

регіону і навіть України в цілому. В той самий час цей вид діяльності є 

надзвичайно необхідним заходом для підтримання і навіть збереження 

природоохоронного потенціалу плавневої екосистеми дельти Дунаю.  

Для очерету звичайного Phragmites australis Trin. ex Steud з родини 

Злаки характерним є те, що тільки його підземна частина є багаторічною, а 

наземні пагони - однорічні. До того ж, стебла що відростають щорічно 

необхідно збирати, щоб надати змогу молодим пагонам відрости у 

наступному році. Нами встановлено, що заготівля очерету збільшує 

продуктивність плавнів іноді у п'ять разів (див. табл. 1.). При цьому в 

екосистемі плавнів відбувається збільшення кисню, зменшення вуглекислого 

газу та різних забруднюючих речовин у воді і повітрі.    

 

Таблиця 1. Параметри очерету звичайного ділянках промислової заготівлі та 

її відсутності 
Місце 

проведення 

досліду 

 

Фітомаса (кг/м ²) Чисельність 

рослин (шт/м ²) 

Висота очерета 

(см) 

Діаметр стебла 

(мм) 

А 
В А В А В А В 

Жебриянське 1.500 1.550 165 191 147 153 4.15 3.50 
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пасмо (103.3%) (115.8%) (104.1%) (84.3%) 

О-в Полуночне 2.150 4.200 

(195.3%) 

158 335 

(212.0%) 

146.5 160 

(109.2%) 

4.52 4.36 

(96.4%) 

О-в Шабош 0.740 1.580 

(213.5%) 

116 150 

(129.3%) 

1.53 1.72 

(112.4 %) 

3.86 4.1 

(106.2%) 

О-в Прорвін 1.580 2.340 

(148.1%) 

106 129 

(121.7%) 

210 219.3 

(104.4%) 

4.85 4.66 

(96.1%) 

Околиця с. 

Приморське 

 2.130  2.250 

(105.6%) 

207 158 

(76.3%) 

173.5 190 

(109.5%) 

4.01 4.22 

(105.2%) 

Стенцівсько-

Жебриянівськи 

плавні 

1.650 2.680 

(162.4%) 

72 148 

(205.5%) 

181.5 179.3 

(98.8%) 

5.5 4.9 

(89.1%) 

А) Усереднені показники очерету звичайного на контрольних  (не викошувалися в 

попередні роки) ділянках (n≥ 3). 

В) Усереднені показники очерету звичайного на дослідних (постійно викошуються в 

зимовий період) ділянках (n≥ 3). В дужках відсоток змін від контрольних 

показників   

 

Аналізуючи динаміку показників очерета звичайного та його 

фітомасу на ділянках промислових заготівель необхідно відмітити тенденцію 

до збільшення кількості пагонів (щільності) та фітомаси на м² (див. рис. 1, 2). 

Дещо зменшується діаметр та висота рослин, але такі показники, як їх 

цвітіння та насіннєва продуктивність також вище на ділянках заготівлі 

очерету. Можливо це пов’язано із освітленням у весняний період території. 

Зовсім відсутні рослини, у яких є ознаки зараження паразитами, а доля 

квітучих рослин на 20-25 % вище.  

 

 
 

 

Рис. 1. Динамика показників очерета у СЖП ДБЗ 
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Кліматичні особливості 2010 року з його надзвичайно тривалою та 

високою повінню призвели до зниження показників очерету. Але на 

територіях з природним коливанням рівня води вони не такі суттєві,  як в 

ізольованих із штучно регульованим гідрорежимом Стенцівсько-

Жебриянівських плавнях. На територіях з природною динамікою 

гідрорежиму (острів  Полуночний) у 2010 році також спостерігалось 

зниження показників очерету, але це коливання було значно меншим та 

синхронним (Рис. 2.). 

Висота стебел очерету звичайного від 0,7 до 5,0 м, у середньому 1,5-

2,5м. Діаметр наземних пагонів від 0,2 до 1,8 см, у середньому 0,4 – 0,7 см. На 

пагонах формуються великі листя завдовжки від 20 до 50 см. Завширшки 

листова пластинка від 1 до 6 см. На одній рослині розвивається від 12 до 25 

листів. Вегетація очерету в дельті Дунаю починається восени і до періоду 

заморозків пікулі (молоді зимуючі пагони рослини) досягають 1-5 (іноді до 17) 

см. Через коливання зимових температур (від позитивних 10-15 °С до 

негативних –5-12) часто спостерігається загибель пікулів. Пікулі висотою 1-3 

см не гинуть, а щодо більш розвинутих спостерігається різний відсоток 

відмирання. Пікулі висотою більш 10 см відмирають на 100%. На місці 

відмерлих пікулів відростають нові, з більш глибоких бруньок кореневищ.  

Суцвіття очерета – велика, розкидиста сріблясто-коричнювато-

фіолетова волоть завдовжки від 17 до 35 см. Цвітіння нерівномірне і 

розтягнуте у часі. Воно відбувається з кінця липня по вересень. В останні  

роки (з 2002 р.) цвітіння очерету спостерігається з першої декади липня, що на 

2 – 2,5 тижня раніше за звичайні терміни (за винятком 2010 р. коли цвітіння 

відбувалось у серпні-вересні). Дозрівання насіння настає за 30-35 днів після 

початку цвітіння. Плодоносіння починається у вересні і продовжується 1 - 1,5 

Рис.2. Динамика показників очерета на о-ві Полуночний ДБЗ 
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місяця. З початком плодоносіння інтенсивний відтік живильних речовин 

переходить до кореневищ, на яких формуються зимуючі пагони (пікулі).  

У випадку загибелі перших осінніх пікулів рослина не гине, а з більш 

глибинних сплячих бруньок відбувається формування пікулів другого 

порядку. Вони значно слабкіше перших, їх на одному кореневищі 

розвивається не один-два, як перших, а від 2-3 до 5-7. Це знижує можливості 

розвитку могутніх пагонів очерету, хоча загальна біомаса практично не 

зменшується, а іноді навіть збільшується. Це явище можна використовувати з 

метою формування заростей очерету з більш тонкими і низькими пагонами, в 

залежності від потреб комерційної заготівлі очерету.  

У дельті Дунаю розрізняють два типи очерету звичайного: очерет 

звичайний вар. плаваючий в середньому заввишки до 1,6 – 2,2 м і очерет 

звичайний вар. гігантський висотою від 3,0 до 5,0 м. Це диплоїдні та 

поліплоїдні морфи. Екологічні умови в місцях зростання обох типів очерету 

практично не відрізняються. Часто спостерігається їхнє взаємопроникнення.  

В українській частині  дельті Дунаю майже відсутні суцільні масиви 

однотипових заростей очерету. Дещо більші за площею чисті зарості очерету 

трапляються лише на приморських, а значно менші на руслових  ділянках та 

усередині островів. Отже, хоч угруповання очерету займають більше 60% 

території заповідника, його заготівля здійснюється  лише на площі - 7.5%.  

На розвиток очерету звичайного в дельті Дунаю спостерігається 

вплив освітленості та температури. Низька температура взимку призводить 

до гибелі пікулів першого порядку та затримку початку розвитку 

рослинності. Високі температури влітку, особливо якщо вони посилюються 

низьким рівнем води в Дунаю та відсутністю опадів, призводять до більш 

швидкого розвитку рослин та переходу від стадії вегетації до цвітіння та 

плодоносіння.  

Окрім температурного фактору на очерет досить сильно  впливає 

гідрологічний режим плавнів. На території Дунайського біосферного 

заповідника гідрологічний режим здебільшого є не регульованим і має суто 

природний характер (за винятком одамбованих Стенцівсько-Жебриянівських 

плавнів з функціонуючою системою шлюзів). Високий і тривалий повеневий 

період на весні затримує розвиток очерету звичайного, а його відсутність та 

короткочасність стимулює більш прискорений розвиток рослини.  

В екосистемах із штучним гідрорежимом (Стенцівсько-

Жебриянівськи плавні) тривала  (більше трьох місяців) підтримка рівня води 

в ранньовесняний період  на 25-30 см вище  кореневищного шару очеретяних 

заростей веде до загибелі молодих ростків внаслідок нестачі кисню для їх 

функціонування. Це веде до розрідження очерету і в кінцевому результаті 

може призвести до  деградації самих заростей.  

Іншим фактором що суттєво впливає на розвиток плавневої 

рослинності, особливо на очерет, є вогонь. В Україні щорічно свідомо 
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випалюють частину очеретяних заростей з метою очищення території від 

відмерлої органіки. Здебільшого це свідомо роблять володарі худоби і не 

свідомо – господарі садово-городніх ділянок, розташованих біля плавнів.  

При спалюванні біогенні елементи та шкідливі речовини не вилучаються із 

біогеохімічного колообігу, а, навпаки, посилюють процеси антропогенного 

евтрофування, тому загальний стан екосистем згодом погіршується.  

Помічено, що після пожежі у плавнях бурхливо розростаються осоки, 

рогіз, куга, а також бур’яни в найбільш підвищених ділянках прируслових 

гряд. Це відбувається в результаті підвищення кількості азотних сполук, які 

надходять у ґрунт разом з золою. Очерет стає м’ягким та зменшуються 

запаси його корисної сировини. 

Викошування очеретяних заростей з порушенням технології 

проведення зимової заготівлі очерету також знижує врожайність очерету, 

особливо у маловодні роки. Очерет дрібнішає, втрачає кондиційність для 

промислових цілей. Тоді його починають заготовляти влітку як сіно, а на 

викошені ділянки спрямовують худобу. Останнє посилює стресові 

навантаження на очеретяні зарості, і плавні перетворюються на сінокоси чи 

пасовища. У південних регіонах, в умовах інтенсивного сонячного 

випромінювання та випаровування, очеретяні зарості виконують 

компенсаційну функцію. Порушення природної структури плавнів згодом 

призводить до засолення ділянок, заростання бур’янами та погіршення  

довкілля людини. 

Зимове косіння плавневої рослинності в історичному періоді було 

пов'язано із заготівлею будівельного матеріалу (очерет висотою від 3,0 м і 

більше використовувався для будови стін домівок, а висотою 1,5-2,0 м для 

їхнього накриття) і як паливо на зимовий період року та приготування їжі. В 

даний час зимова заготівля очерету має переважно комерційний характер і 

зв'язаний з очеретом висотою 1,5-2,5м. Високий і товстий  очерет у невеликій 

кількості використовується для місцевого споживання, як і в старину, в 

якості будівельного матеріалу. Як паливо місцеві жителі в даний час 

практично очерет не використовують. 

Дослідження стану очеретяних заростей  у Стенцівсько-

Жебриянівських плавнях показали, що поступово зменшується дзеркало 

відкритої води у Стенцівський частині плавнів. Низькій рівень води  у 2011 

році в Дунаю та в СЖП призвів до початку процесів олуговіння на значній 

території плавнів. Здійснені гідромеліоративні роботи з 2009 по 2011 рр. у 

Стенцівській частині плавнів шляхом розчистки старих гирл та прокладання 

нових каналів призвели до дренажу значної частині плавнів. Вода проходить 

по каналам і не виконує  промивну функцію у плавневій частини з її 

потужними заростями очерету. Найбільша деградація плавнева рослинність 

зазнала на ділянках, де не впроваджується заготівля очерету та було відсутнє 

вилучення старої рослинності. На таких ділянках старий очерет складав до 

70-80 %, а фітомаса зеленого в середньому по угіддю склала 1.25 кг/м
2
,
 
при

 

тому що загальна фітомаса укосу на ділянках сильно коливалась від 1.4 до 
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5.1 кг/м
2
. Останні  показники спостерігалися на ділянках з поліплоїдною 

формою очерету, який складає дуже малий відсоток в площі очеретяних 

заростей СЖП. 

Острів Прорвін є частково одамбованим внаслідок утворення карт 

намиву та складання пульпи під час днопоглиблювальних робіт по гирлу 

Прорва та З’єднувальному каналу. До того ж на ньому випасається худоба: 

коні та корови. Завдяки цим двом факторам на острові сформовані одні з 

найбільших луків в українській частині дельти Дунаю. Останнє впливає на 

площу заготівлі очерету та обмеження, які ми надаємо в рекомендаціях по її 

впровадженню. Важливо на територіях де разом із заготівлею очерета є випас 

худоби залишати по периметру ділянки смуги рослинності зі старим 

очеретом шириною в 20-25 м. Це запобігає просуванню тварин в середину 

ділянки навесні під час розвитку пікулів очерету та розширенню площ 

лугової рослинності. На острові загальна продуктивність рослинності 

надзвичайно висока і складає в середньому 3.34 кг/м
2 

(максимальне значення 

- 5.16 кг/м
2 

, а мінімальне – 1.9). Мінімальні показники відмічені на ділянках 

сильно розбитих тваринами, що утримуються на острові протягом всього 

року. Останнє є причиною другого фактору впливу на рослинність –

постійних щорічних випалювань рослинності острова. Лише на невеликій за 

площею ділянці (біля 70 га, з яких 30 га зимою постійно викошується) очерет 

є практично моновидовим і має високі показники, на решті частині території 

острова очерет складає незначний відсоток у складі рослинності (від 15-20 до 

35%). Так в укосі  загальна фітомаса 4.9 кг/м
2
, а маса очерету лише 1.84 кг/м

2
. 

Загальна площа острова складає 973 га і в неї майже третину займають інші 

типи рослинності – чагарникова, солонцево-солончакова та лучна, а в них 

очерет майже відсутній. Загальна продуктивність очерету на острові Прорвін  

складає 9644 т. 

Зміна кліматичних умов призведе до суттєвих змін у складі плавневої 

рослинності.  Підвищення рівня воді веде до зниження частки очеретяних 

угруповань із збільшенням рогозово-комишових, а зниження рівня води – до 

формування засолено-лучних угруповань. 

 

Рис.3. Сценарій динаміки стану очеретяних заростей  



9 

 

при відсутності заготівлі очерету в умовах зміни клімату   

 

Рекомендації 
 

 Заготівля очерету повинна проводитися в період з середини 

листопада до 1 березня.  

 Під час здійснення робіт на території заповідника необхідно 

створювати умови попередження пожеж на ділянках заготівлі, 

збереження та під час перевезення очерету. З метою попередження 

виникнення пожежонебезпечної ситуації неприпустимо залишати 

рослинні рештки на території здійснення робіт, особливо в 

прируслових ділянках після закінчення заготівельного сезону.  

 Задля збереження плавневої рослинності та її здатності до 

відновлення допустиме викошування не більше 75 % площі 

відведених ділянок при дотриманні максимальної мозаїчності 

скошених та нескошених площ. Масив суцільного викошування не 

повинен перевищувати 200 м в довжину та 50 м в ширину.  

 Абсолютно недопустима заготівля очерету в радіусі 500 м від колоній 

чаплевих, косаря, коровайки, малого баклана та інших рідкісних 

колоніально-гніздуючих видів птахів.  

 Неприпустимо суцільне викошування рослинності повз край 

водойми. Ці зарості очерету виконують захисну берегоукріплюючу та 

біофільтраційну роль, а також є місцем тимчасового перебування 

тварин. 

 В умовах без морозного періоду бажано використання традиційних 

ручних способів заготівлі очерету або використання спеціалізованої 

техніки з тиском на ґрунти до 0,1 кг на см². При цьому пропонується 

використання традиційних ручних способів заготівлі очерету без 

складування його в місцях заготівельних робіт. 

 На ділянках з м’якими органічними ґрунтами заготівлю очерету слід 

проводити тільки при його достатньому промерзанні. По льоду 

допустиме використання всіх технічно прийнятних механічних 

засобів заготівлі та транспортування очерету. 

 Вивіз заготовленого очерету безпосередньо з водно-болотних угідь 

повинен бути завершений до середини березня, а з місць тимчасового 

складування очерету з підвищених ділянок, розташованих по 

периметру угідь, до кінця березня. 

 Строки початку та припинення сезону можуть бути перенесені на 1-2 

тижні в залежності від кліматичної ситуації року та розвитку біоти 

(початок гніздування птахів, розвиток пікулів очерету та ін.). 

  

Висновки 
1. Зарості очерету (Phragmites australis Trin. ex Steud) у дельті Дунаю є 

головним середовище утворюючим фактором і саме вони 
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виконують бар'єрну функцію на шляху надходжень розчинених 

органічних, мінеральних речовин та твердого стоку з усього 

водозбірного басейну, формують фоновий ландшафт водно-

болотного угіддя, підтримують багате біорізноманїття дельти, 

виконують найважливішу біофільтраційну функцію.  

2. Очерет звичайний з родини Злаки Poaceae є багаторічною 

кореневищною рослинною, а її наземні пагони - однорічні. Стебла 

що відростають щорічно накопичуються в плавневих екосистемах і 

прискорюють сукцесійні процеси.   

3. Накопичення рослинного опаду в плавневих екосистемах з часом 

призводить до втрати їх екологічної та природоохоронної цінності.  

В дунайських дельтових угіддях традиційно протягом століть 

практикували заготівлю очерета, сінокосіння та випалювання. Це 

забезпечувало вилучення або швидку утилізацію мертвої органіки, 

що сприяло відновленню плавневих угідь. Але, враховуючи певну 

природоохоронну та екологічну небезпеку вогню в плавневих 

екосистемах, перевага в їх збережені повинна бути в використанні 

зимової заготівлі очерету. 

4. Заготівля очерету в зимовий період завжди була і залишається 

традиційним видом господарської діяльності населення дунайських 

дельтових угідь. З кінця 90-х років минулого століття в українській 

частині дельти Дунаю цей вид діяльності став однією з важливих 

складових економічного розвитку регіону.  

5. Зимова заготівля очерету є важливою складовою раціонального 

використання ресурсів плавневих екосистем. Найбільшим 

комерційним попитом в теперішній час користується очерет в якості 

кровельного матеріалу. В майбутньому він може стати привабливим 

в якості сировини для виготовлення брикетів для опалення або 

біопалива.  

6. Заготівля очерету в водно-болотних екосистемах є важливим 

регулятивним механізмом, який дозволяє збільшити продуктивність 

плавневих угідь, де вилучається мертва органіка, до п'яти разів в 

порівнянні з захащенними ділянками. При цьому в екосистемі 

плавнів відбувається збільшення кисню, зменшення вуглекислого 

газу, різних забруднюючих речовин у воді і повітрі, та багато інших 

процесів, які мають не тільки регіональне значення, але і біосферне. 

7. Зимове мозаїчне скошування плавневої рослинності збільшує 

промивну здатність плавнів, що сприяє поліпшенню екологічного 

стану водно-болотних угідь, збереженню і навіть збільшенню їх 

біологічного різноманіття.  

8. Вилучення відмерлої органічної маси знижує ризик виникнення 

пожеж та збільшує репродуктивну здатність плавнів.  

9. Заготівля очерету – це один із напрямків підтримки економіки 

регіону, створення значної кількості робочих місць (їх вже є більше 
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1000 навкруг Дунайського біосферного заповідника), що є особливо 

актуальним в умовах непростого економічного сьогодення. Такий 

значний рівень зайнятості місцевих жителів зменшує тиск на 

природні комплекси дельти і рівень браконьєрства та покращує 

охорону природи в цілому. До того ж раціональне невиснажливе 

використання ресурсів очерету повністю узгоджується з загально 

прийнятими міжнародними стратегіями функціонування біосферних 

резерватів планети.  

10.  Зміна кліматичних умов призведе до суттєвих змін у складі 

плавневої рослинності.  Підвищення рівня воді веде до зниження 

частки очеретяних угруповань із збільшенням рогозово-камишових, 

а зниження рівня води – до формування засолено-лучних 

угруповань. 

 

 

Провідний науковий співробітник 

Дунайського біосферного заповідника, 

Кандидат біологічних наук, Жмуд О.І. 

Проект выполняется при финансовой поддержке Европейской комиссии через тематическую программу  

по окружающей среде и устойчивому управлению природными ресурсами, включая энергию (ENRTP) 
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