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КОРМ КОЗУЛІ (CAPREOLUS CAPREOLUS L.)
У ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Подані результати посезонного вивчення харчування козулі протягом 3 років
за вмістом рубця. Перелічується 125 видів кормових рослин та характеризується ін-
тенсивність споживання їх органів посезонно. Висвітлюється роль основних рослин-
них угруповань Зони відчуження Чорнобильської катастрофи у харчуванні популяції
тварини. Особлива увага звертається на роль надземних органів енотери дворічної
(Oenothera biennis), які становлять 34 % середньорічного меню козулі та спожива-
ються нею протягом 9-10 місяців щороку. Оцінюється сучасний стан кормової бази
популяції та робиться прогноз її динаміки на найближчі 10 - 15 років.

ВСТУП

Дослідження харчування козулі, одного з найчисельніших видів ко-
питних тварин Зони відчуження Чорнобильської катастрофи, проводи-
лось одночасно із вивченням харчування кабана, і також як етап міжна-
родних радіоекологічних досліджень, тому використано єдину методику
[1, 2], викладену у нашій попередній статті у цьому збірнику. Для визна-
чення часток корму використано довідники та визначники [3-6]. Назви
видів рослин дані згідно "Определитель высших растений Украины" [3].
У необхідних випадках подані синоніми.

Ландшафтно-екологічні умови регіону досліджень уже описані у
роботі [7], а надзвичайно великий вплив популяції кабана у період
досліджень на рослинний покрив Зони відчуження показано в згаду-
ваній статті, тому тут розповідається тільки про деякі істотні для
життєдіяльності козулі моменти. Загалом же, внаслідок сукцесійних
процесів на перелогах утворилося рослинне вкриття із чергуванням вер-
бових, березових гайків та залугованих ділянок, найсприятливіше для
козулі [8].

КОРМОВІ ВИДИ РОСЛИН

У роботах, присвячених вивченню харчування козулі [10, 11], зви-
чайно оцінюють значення кормових видів (груп видів) рослин за ча-
стотою знахідок у вибірці та частці у загальному об'ємі, іноді дається
якісна оцінка значущості корму, наприклад, головний (основний), дру-
горядний (супутній), рідкий (випадковий) і т.п. Дані нашого вивчення
корму козулі у Зоні відчуження подані у табл. 1. Через значну кіль-
кість кормових видів вони об'єднані у групи за ознакою спільності спо-
живаних частин (органів) рослин. Особливо виділено види, які мають
найбільше значення у певні сезони чи протягом усього року. Це еноте-
ра дворічна (Oenothera biennis), сосна звичайна (Pinus sylvestris), осика
(Populus tremula), види верб разом (Salix spp.; переважно поїдаються
верби вушката (S.aurita) та сіра (S. сіпегеа)), верес звичайний (Calluna
vulgaris), чорниця (Vaccinium myrtillns).

Як показали польові спостереження, при утворенні снігового покри-
ву товщиною понад 8 - 10 см різко змінюється набір та співвідношен-
ня кормових об'єктів. Тому вжита у табл. 1 назва одного із зимових
періодів у харчуванні козулі "зима без снігу" дещо умовна.

Основні види кормових рослин козулі у Зоні відчуження, до яких
відносимо знайдені у кормі 10 % та більшої кількості модельних тварин,
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Таблиця 1. Сезонний спектр корму кооулі Зони відчуження, %

Кормовий

об'єкт

Дерева та кущі, в т.ч.
(сосна)
(осика)
(верби)

Чагарнички, в т.ч.
(верес)
(чорниця)

Дводольні трави, в т.ч.
(енотера)
(ін. синантропні
трави)

Однодольні трави
Гриби
Решта компонентів

Весна

п=17

28

(0)
(8)
(9)

2

(0)

(2)
65

(51)

(12)
3

0

2

Літо

п=11

19

(°)(2)
(8)

0

(0)

(0)
78

(45)

(4)

1

2

+

Осінь

п=19

21

(+)
(7)
(9)

4

(4)

(+)
69

(38)

(21)
3

4

0

Зима

бео снігу
п=10

22

(8)
(14)
(1)
16

(15)

(1)
50

( " )

(17)
5

+
7

Зима
оі снігом

п = 9

31

(51)
(2)
(9)

42
(14)
(24)

22
(2)

(20)
0

2

3

У середньому
оа рік
Л/=66

24

(8)
(?)

(?)
10

(5)

(4)

60
(34)

(15)
2

2

2

П р и м і т к и : Н компонент у кількості, меншій 0,5 %; n(N) — досліджена вибірка

подані у табл. 2, де у колонці 2 вказано кількість тварин, у рубцях яких
було знайдено дану рослину.

Як видно із табл. 1 та 2, основним кормовим видом козулі є енотера
дворічна, різні органи якої знайдені у рубцях 56 % досліджених тварин
та становлять 34 % середньорічного меню. Дещо рідше зустрічають-
ся види верб (крім вказаних вище, верби гостролиста (Salix acutifolia),
козяча (S. caprea), чорнична (S. myrtilloides), та у 10 % тварин визначи-
ти вдалося тільки рід (Salix spp.)) — у 48 % тварин та осика — у 32 %
тварин, але вони дають тільки по 7 % середньорічного меню. Значення
сосни (знайдена у 29 % досліджених козуль та дає 8 % середньорічного
меню), вересу (15 та 5 % відповідно) та чорниці (11 та 4 %) особли-
во велике взимку. У 15 % досліджених тварин в кінці весни та влітку
знайдено листки та зелені пагони беріз повислої (Betula pendula) та
пухнастої (В. pubescens). Біля 35 % кормових видів козулі — це си-
нантропні види [12], які разом складають 10 % середньорічного меню.
Найчастіше серед них поїдаються грабельки звичайні (Erodium cicuta-
rium), осот польовий (Cirsium arvense), перстач сріблястий (Potentilla
argentea), жовтець повзучий (Ranunculus repens), фіалка польова (Viola
arvense). У вмісті рубця 25 % тварин виявлено гриби. Визначено Lec-
cinum scabrum, Boletus edulis, Tricnoloma collosum із порядку Boletales,
Telephora terrestris із порядку Aphyllophorales та Russula sp. із порядку
Russalales. Знайдені у багатьох тварин пирій повзучий (Elytrigia repens)
та частинки мертвих рослин (бадилля — "растительная ветошь") зви-
чайно не перевищують 5 % вмісту рубця однієї тварини і випадково
захоплюються з головними кормовими об'єктами.

Другорядне кормове значення мають види (групи видів), котрі знай-
дені у 4 - 9 % досліджених тварин. З них у дуба (Quercus robur),
деревію майже звичайного (Achillea submillefolium), полинів гіркого
(Artemisia absinthium) та віникового (A. scoparia), хамерію вузьколисто-
го (Chamerion angustifolium), нечуйвітра волохатенького (Hieracium рі-
losella), звіробою звичайного (Hipericum perforatum), перстачів прямо-
го (Potentilla erecta) та норвежського (P. norvegica), конюшин гібридної
(Trifolium hybridum), гірської (Т. montanum) та невизначених (Trifolium
sp.), фіалок польової та триколірної (Viola tricolor) поїдаються листки,
верхівки стебел, квітки та незрілі плоди, а у лободи білої (Chenopodium
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Таблиця 2.

Кормовий
вид

рослини

Betula spp.
Calluna vulgaris
Genista tinctoria
Pinus sylvestris
Populus tremula
Salix spp.
Vaccinium myrtillus

Cirsium spp.
Erodium cicutarium
Oenothera biennis
Potentilla spp.
Sedum acre
Elytrigia repens
Бадилля рослин
Гриби

Основні

Корм
онайдено

в п рубцях

кормові ]

Весна

Дерева, кущі
11
10
7
19
21
32
7

г

7
7

37
11
7
15
24
15

ЛЗ,По2

ЛЗ По2
Л2-3 Поі
Л2-3 По2

>ослини кооулі Зони відчуження

Літо Осінь

та чагарнички
Л2,По2

ЛЗ По2
ЛЗ Поі

ЛІ-2
По2

Л2,П2,По2
В1

Л2-3 Поі
Л2-3 Поі

Поі-2

Грав'лнисті рослини
ЛІ

ЛЗ

Лі-2
1

ЛІ

СцЗ

ЛІ-2

Л2
Л2-3 Сц2

Сц ПІ
Л2 П2-3

ЛІ

Т2

Зима
бео снігового

покриву

ПоЗ

Л2
Поі
По2
ПоЗ

Л2
Л2-3

ЛрЗ ПІ
Л2-3
ЛІ-2

ЛІ-2 В1
2

ТІ

Зима
оі сніговим
покривом

В2,По1
ПоЗ

ЛЗ-2 По2
По2 В2

По2
ПоЗ

ЛІ

Лр2 ПІ

Л2 В2
2

ТІ

П р и м і т к и : А. Кормові об'єкти: Л — надоемна фотосинтеоуюча частина рослин
(листки та частини стебел, пагонів); Лр —листки прикореневої рооетки; П — плоди, насіни-
ни; По — одерев'янілі пагони деревних рослин; Сц — суцвіття та окремі квітки, пуп'янки
іа частинами стебел, пагонів; В — мертві неопалі частини рослин (бадилля); Т — талом
грибів.

Б. Значення кормового об'єкту: 1 — випадковий корм; 2 — другорядний корм (участь
у кормі менш 15%); 3 — основний корм (складає більше 50% корму, більше ніж у 30% тварин)

album), гірчаків малого (Polygonum minus) та шорсткого (P. scabrum)
восени та взимку поїдаються плоди.

Кількість часток видів рослин, знайдених у вмісті рубців козуль
Зони відчуження 1 - 3 рази, різна. Види вологих луків плакуни вер-
болистий (Lythrum salicaria) та прутовидний (L. virgatum), перестріч
гребінчастий (Melampirum cristatum), дзвінець пізній (Rhinantus serot-
inus), розхідник плющовидний (Glecoma hederacea), давали ЗО - 80 %
вмісту рубця у 1 - 2 досліджених козуль. У плакунів поїдаються у
другій половині літа суцвіття та верхівкові листки. У двох видів ро-
дини Ранникових (Scrophulariaceae) влітку поїдається верхня частина
суцвіття, а в кінці вегетаційного сезону — плоди, причому оглянуті
рослини об'їдалися двічі за вегетаційний сезон. Пізньої осені у кормі
знайдено листя розхідника. Перелічені види з різних причин малочи-
сельні у Зоні відчуження і утворюють тільки невеликі зарості. Інші
види із цієї групи зустрічаються у кормі в кількостях, менших ЗО %.
У дерев, чагарників та чагарничків бруслини бородавчастої (Euonimus
verrucosa), крушини ламкої (Frangula alnus). багна fLedum palustre),
жостіра проносного (Rhamnus cathartica), брусниці (Rhodococcum vi-
tis-idaea), робінії звичайної (Robinia pseudacacia) у різні періоди поїда-
ються листки та пагони, а у яблуні домашньої (MaJus domestica) та
груші (Pyrus communis) ще й плоди. У парила звичайного (Argimo-
nia eupatoria), котячих лапок дводомних (Anthenaria dioica), гикавки
сірої (Berteroa incana), череди трироздільної (Bidens tripartita), осотів
польового, городнього (Cirsium oleraceum), болотного (С. palustre), при-
бережного (С. rivulare) та щетинистого (С. setosum), звичайного (С.
vulgare), в'язіля строкатого (Coronilla varia), жабника польового (Fila-
go arvensis), гадючника оголеного (Filipendula ulmaria), підмаренників
північного (Galium boreale) та невизначеного (Galium sp.), сухоцвіта
лісового (Gnaphalium sylvaticum), ромашки непахучої (Matricaria perfo-
rata), квасениці звичайної (Oxalis acetosella), жовтеців їдкого (Ranuncu-
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lus acris) та невизначеного (Ranunculus sp.), щавелю кінського (Rumex
confertus), червеця багаторічного (Scleranthus perennis), чистеця болот-
ного (Stachys palustris), зірочника середнього (Stellaria media), пижми
(Tanacetum vulgare), кульбаби лікарської (Taraxacum officinale), горошку
шорсткого (Vicia hirsuta), барвінку малого (Vinca minir), булавоносця
сіруватого (Coryneforus canescens), щучника дернистого (Deschampsia
caespitosa), костриці червоної (Festuca rubra), ожики волосистої (Luzu-
la pilosa), осок (Carex sp.), дріоптериса чоловічого (Dryopteris filix-mas)
поїдаються листки, квітки, плоди в невеликих кількостях.

Завдяки польовим спостереженням, до кормових видів козулі у Зоні
відчуження прилучаємо дрік германський (Genista germanica), малину
(Rubus idaeus), ожину несійську (R. nessensis), ожину сизу (R. saxatilis),
паслін солодко-гіркий (Solanum dulcamara), горобину звичайну (Sor-
bus aucuparia), буяхи (Vaccinium uliginosum), калину (Viburnum opu-
lus), полин звичайний (Artemisia vulgaris), роговик польовий (Cerastium
holosteoides), лобода міська (Chenopodium urbicum), цикорій (Cichorium
intybus), жовтушник лакфіолевидний (Erysimum cheiranthoides), зніти
шорсткий (Epilobium hirsutum), болотяний (Е. palustre) та рожевий
(E. roseum), герань маленьку (Geranium pussilum), гравілати річковий
(Geum rivale) та міський (G. urbanum), нечуйвітер зонтичний (Ніегасі-
um umbellatum), плакун гісополистий (Lythrum hyssopifolia), перестріч
гайовий (Melampirum nemorosum), перестріч лучний (M. pratense), ку-
колицю білу (Melandrium album), редьку дику (Raphanus raphanistrum),
щавель кислий (Rumex acetosa), віскарію звичайну (Silene vulgaris), кро-
пиву дводомну (Urtica dioica), вероніку довголисту (Veronica longifo-
lia), пахучу траву звичайну (Anthoxanthum odoratum), грястицю збірну
(Dactylis glomerata), плоскуху звичайну (Echinochloa crusgali), костри-
цю овечу (Festuca ovina), мишій сизий (Setaria glauca), мишій зелений
(S. viridis), кладонію оленячу (Cladonia rangiferina).

Таким чином, до кормових видів козулі у Зоні відчуження входять
14 видів дерев, кущів та чагарничків, 97 видів дводольних трав, 11 видів
однодольних трав, 1 вид папоротників, 1 вид лишайників, 3 види мохів
та 5 видів грибів.

Привертає увагу поїдання козулею у Зоні відчуження восени та
взимку видів рослин, які у роботах [10, 13, 14] характеризуються як
глистогінні — деревію майже звичайного, парила звичайного, полинів
гіркого та віничного, бруслини бородавчастої, розхідника плющови-
дного, нечуйвітра волохатенького, звіробою звичайного, перстача срі-
блястого, пижма. Ці рослини знайдені у 70 % досліджених тварин за
вказані сезони. У деяких тварин вони становлять 50 - 65 % вмісту
рубця. Також восени польовими спостереженнями встановлено поїдання
полину звичайного та пасльону солодко-гіркого, які, згідно із довідни-
ком [14] теж містять глистогінні речовини.

ОСОБЛИВОСТІ КОРМУ КОЗУЛІ
У ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ

У огляді харчування козуль Євразії [10] даються назви 880 видів
вищих судинних рослин, які поїдаються цими тваринами. Із них біля
380 видів можуть рости у Чорнобильській Зоні відчуження. Нами вста-
новлено 127 видів вищих судинних рослин та 5 видів грибів, або ж біля
33 % потенційних кормових видів рослин. Це співставно із даними, на-
веденими у [9] для близьких за кліматичними умовами Біловезької Пущі
у Білорусі та лісових заповідників у Білгородській та Курській областях
Росії.

На відміну від них, співвідношення лісових та нелісових територій
у нашому регіоні майже рівне 1:1. Нелісові території — це переваж-
но перелоги на грунтах дуже легкого механічного складу, що є другою
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та найважливішою відміною. Одержані нами результати вивчення хар-
чування козулі цілком відображають вказані відміни при збереженні
типових для усього ареалу виду співвідношень між деревно-кущовими,
чагарниковими, дводольними та однодольними трав'яними видами.

Головною особливістю є надзвичайно велика доля (50 % усього сере-
дньорічного меню) синантропних трав'яних видів. Про те, що рудераль-
ні види рослин у вегетаційний сезон є улюбленим кормом козулі Зони
відчуження Східноуральського радіоактивного сліду у Росії, повідомляє
А.А.Данілкін [15]. Коли виходити із наведеного списку кормових видів
[10], у Зоні відчуження Чорнобильської катастрофи вперше зафіксовано
у кормі козулі енотеру дворічну, полин гіркий, прутняк лозний, булаво-
носець сіруватий, чистець болотяний.

Критичний період у харчуванні та життєдіяльності козуль Чорно-
бильського регіону настає при утворенні снігового покриву глибиною
15 - 20 см та більше. Основою корму в ці часи стають глиця сосни, паго-
ни кущових верб, осики та інших видів. Взимку козуля часто розшукує
та їсть листки осики, беріз, верб, дуба, які залишаються на деяких ро-
слинах вказаних видів та зламаних вітром влітку і завислих гілках цих
видів. Чагарнички верес та чорниця в регіоні, переважно через дії лю-
дини у доаварійні часи, мають обмежене поширення, але у екотопах, де
вони збереглися, активно поїдаються козулями. У деяких місцях разом
із чорницею росте багно болотяне, зелені листки та верхівкові пагони
якого теж поїдаються козулею.

РОЗПОДІЛ ВПОЛЬОВАНИХ ЕКЗЕМПЛЯРІВ КОЗУЛІ
ПО УГРУПОВАННЯХ РОСЛИННОСТІ

Завдяки відомим особливостям поведінки козулі [9] тварин впольо-
вували звичайно на місці годівлі чи поблизу від них, тобто там і тоді, де
їх можна було побачити. Посезонний розподіл впольованих екземплярів
по основних угрупованнях рослинності приведені у табл. 3. Окремою
колонкою показана кількість видів кормових рослин із виявлених за час
досліджень, котрі доступні козулі у цьому угрупованні.

Більшість досліджених козуль (63 %) впольовано у рослинних угру-
пованнях, де зосереджені синантропні види рослин — на перелогах та

Таблиця 3. Рооподіл впольованих ехоемпллрів кооулі
по угрупованнях рослинності Зони відчуження

Угруповання

рослинності

Соснові сухотравно-лишайникові
та брусницево-зеленомошні ліси
Соснові чорницево-довгомошні
ліси
Дубово-соснові та грабово-дубові
ліси
Чоряовільхові болотянотравні
лісн
Позаплавні луїи
Заплавні луки
Болота
Культурно-польова рослинність
в умовах природного зволоження
Багаторічні перелоги в умовах
природного зволоження
Багаторічні перелоги в умовах
впливу меліоративних систем
Евакуйовані села

Насиченість
кормовими

видами

15

11

11

14
25
35
9

6

48

32
35

Весна

0

0

1

0
3
0
0

0

8

2
3

Літо

0

0

0

0
4
0
1

0

4

0
2

Осінь

1

0

0

2
2
2
0

0

7

3
2

Зима
вео

снігу

2

1

0

0
2
0
0

1

3

0
2

Зима
аі

снігом

3

2

0

0
0
0
0

0

2

0
1

Усього
впольовано

тварин

6

3

1

2
11
2
1

1

24

5
10
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в евакуйованих селах. Біля 20 % тварин добуто на заростаючих ку-
щовими вербами луках. У решті рослинних угруповань впольовано по
1 - 3 козулі або ж нічого. Це може бути показником невеликої ролі цих
угруповань у харчуванні виду, за винятком соснових чорницево-довго-
мошних лісів, у яких козулі концентруються при утворенні на нелісових
територіях снігового покриву товщиною більше 15 см.

Таким чином, найбільшу кормову цінність для козулі Чорнобильсь-
кої Зони відчуження мають перелоги та евакуйовані села, дещо меншу —
вологі луки із заростями верб вушкатої та сірої. Лісові рослинні угрупо-
вання мають невелику кількість кормових видів, які, до того ж, стають
з часом малодосяжними. Але в певні періоди вони мають винятково
велике кормове значення.

КОРМОВІ СТАЦІЇ КОЗУЛІ У ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ

Соснові сухотравно-лишайникові, соснові та сосново-бере-
оові брусницево-оеленомохові ліси. Головним кормовим видом у
багатосніжні зими тут стає сосна звичайна, верес по узліссях, галяви-
нах, вздовж доріг. Іноді з-під снігу козулі викопують лишайники, гриби.
У малосніжні зими тут поїдаються рослини із зимово-зеленими листка-
ми, головним чином булавоносець сіруватий та очиток їдкий. Влітку
та восени поїдаються гриби. Найбільші зарості вересу у Зоні відчужен-
ня зосереджено саме у цій стації. Максимально ж можливе поширення
вересу у регіоні — 15 - 20 % площі цих лісів [16].

Вологі та сирі соснові, дрібнолистяно-соснові ліси іо пере-
важанням у чагарничково-трав'яному покриві чорниці. Кормо-
вими видами тут є сосна у молодняках та чорниця, багно, крушина,
горобина, гриби у всі вікові періоди розвитку лісу. Особливо важлива
роль цієї стації при утворенні снігового покриву, товщого за 15 см. У
такі часи козуля може об'їдати до 80 - 90 % приросту пагонів чорниці
останнього вегетаційного сезону, але вони успішно відростають знову
наступного літа. Загроза зменшення площі чорничників зникла після
припинення осушувальних робіт. Пожежі 1992 р. у ці екотопи прак-
тично не проникли. Вірогідність збільшення площ під чорничниками
невелика, тому що едафічно придатні ділянки заселені більш конкурен-
тноздатними рослинами.

У дубово-соснових та дубових лісах козуля знаходить листя та
пагони дуба, бруслини, крушини, подекуди ростучої тут чорниці, гриби.

У чорновільхових болотянотравних лісах пагони кущових
верб, крушини стають досяжними цим тваринам після утворення до-
статньо міцної криги. На купинах у цей же час поїдають залені листки
деяких трав (види розхідників, гравілатів та ін.), пагони подекуди
ростучої тут чорниці.

На заплавних зачагарованих луках влітку та восени кормом ко-
зулі стають листки та пагони кущових верб, листки осотів польового
та прибережного, листки та суцвіття знітів шорсткого та болотяного,
восени листки, плоди та пагони дроку красильного, влітку та на почат-
ку осені — квітки, приквітки та плоди плакунів верболистого, прутови-
дного та гісополистого, перестріча гребінчастого та лучного, дзвінця
пізнього та ін. Взимку, після утворення міцної криги на водоймах поїда-
ються пагони верб, які ростуть понад ними, зелені взимку прикореневі
листки перстачів прямого та норвезького.

На перелогах під впливом меліоративних систем та трав'яних
болотах ростуть усі види кормових рослин, вказані для заплавних лук,
а також види жовтеців (найчастіше поїдається жовтець повзучий, рід-
ше — жовтець їдкий та ін.), кульбаба лікарська, нечуйвітер зонтичний,
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деревій майже справжній, гірчаки малий та шорсткий, перстачі срібля-
стий та норвезький, а на аривинах та покопах кабана — синантропні
види та хамерій вузьколистий. По підвищених місцях у невеликій кіль-
кості зустрічається енотера. Листки та пагони кущових верб поїдають-
ся завжди, коли вони доступні.

Рослинне вкриття перелогів із природним зволоженням тепер добре
деференційоване за едафічними умовами. Ці умови характеризуються
термінами української лісотипологічної школи [17] як суборові та скла-
дносуборові. Рослинне вкриття цих типів перелогів більшу частину ро-
ку має різні аспекти та різну кормову цінність. Ми оцінюємо співвідно-
шення площ суборових та складносуборових перелогів як 1 : 2.

Суборові перелоги із природним зволоженням мають розрід-
жений травостан (проективне вкриття 40 - 80 %), утворений 1 - 2 -
річними синантропними видами з участю злаків — пирію повзучого,
куничника наземного (Calamagrostis epigeios), булавоносця сіруватого,
кипця сизого (Koeleria glauca), метлюга звичайного (Арега spica-venti),
мітлиці тонкої (Agrostis tenuis). На поверхні грунту завжди є подушечки
мохів та лишайників. З'являється також чисельний, але нерівномірний
самосів та підріст берези повислої, досить рідкий — сосни. Тут зосе-
реджені основні кормові запаси синантропів — енотери, полину гірко-
го та віничного, грабельок звичайних, фіалок польової та триколірної,
деревію майже звичайного, а по мікрозниженнях — осотів польового,
щетинистого та звичайного, пижма звичайного, а також хамерія вузь-
колистого (іван-чаю). За нашими спостереженнями ці перелоги є кор-
мовою стацією більшої частини популяції козулі у Зоні відчуження біля
10 місяців у році.

На складносуборових перелогах із природним зволоженням
травостан має зімкнутість 90 - 100 %. Домінантом завжди є пирій по-
взучий, могутні та багаточисельні підземні пагони якого утворюють
щільну дернину товщиною 2 - 4 см (в кращих умовах — товщий шар).
На поверхні грунту більшу частину року існує шар підстилки. Кормові
види козулі зосереджені переважно на зривинах кабана. Це енотера,
осоти польовий, щетинистий та звичайний та інші синантропні види
рослин, а також хамерій вузьколистий. У перехідних смугах до перело-
гів суборового ряду ростуть пижмо та деревій майже справжній. У не-
великих кількостях на зривинах у мікрозниженнях з'являються сходи,
підріст верб та осики, але вони дуже пошкоджуються самцями козулі
при міченні ділянок, а тому не мають кормового значення. Кормове
значення цих перелогів значно нижче, ніж суборових перелогів із при-
роднім зволоженням. Але триваюче вселення хамерію вузьколистого
через зривини кабана буде підвищувати їх кормову цінність у період
вегетації рослин цього виду (травень - серпень).

На вулицях евакуйованих сіл ростуть та поїдаються козулею ено-
тера, полин гіркий та віничний, лобода біла та міська. У невеликих
кількостях також поїдаються яблука, листки та пагони дерев та кущів.
По зривинах кабана ростуть усі синантропні види, які їсть козуля, але
через, порівняно із суборовими перелогами, невелику площу кормове
значення цієї стації значно менше.

ОСОБЛИВОСТІ ЕНОТЕРИ ДВОРІЧНОЇ
ЯК КОРМОВОЇ РОСЛИНИ

У енотери дворічної після першого сезону вегетації залишається зе-
леними центральна частина прикореневої розетки листків, щільно при-
тиснутих до поверхні грунту. Якщо осінь та зима м'які, вологі, із сніго-
вим покривом, то зберігаються доволі великі листки до 4 - 5 см довжини.

111



У сухі, морозні, безсніжні сезони зеленими залишаються листочки дов-
жиною менше 1 см, щільно притиснуті один до одного у центрі розетки.
Козуля починає їсти прикореневі листки рослин енотери першого ро-
ку вегетації восени після перших заморозків, а також безсніжною чи
малосніжною зимою. При шарі снігу понад 10 см іноді викопують їх з-
під снігу. Поїдання листків минулорічного відростання продовжується
після сніготанення аж до початку нового вегетаційного сезону. Після
його початку кормова роль енотери знижується, внаслідок як виснажен-
ня козулею запасів самої рослини, так і появи нових кормових об'єктів.
Після досягнення стеблами рослин другого року вегетації висоти 15 -
25 см (звичайно, у другій половині травня) значення енотери у хар-
чуванні козулі Зони відчуження стає винятково великим (табл. 1). У
другий вегетаційний сезон поїдається найм'якша, найніжніша частина
верхівок стебел та гілок (пагонів), на яких протягом вегетаційного се-
зону з'являються листки та пуп'янки, квіти, зав'язі, незрілі плоди. У
невеликих кількостях пізньої осені та взимку у рубцях знайдено пло-
ди та насіння. Взимку без снігу дві тварини разом із прикореневими
листками з'їли корені (3 та 8 % вмісту рубця), верхня частина яких
подекуди виступає над поверхнею грунту.

При поїданні листків прикореневої розетки іноді вигризається цен-
тральна частина розетки із верхівковою брунькою. Але тоді пророста-
ють бокові бруньки від короткої кореневищної частини підземного ор-
гану рослини. Звичайно вона має блідо-буряковий колір та зморшкувату
контрактильну поверхню, на відміну від гладенької білої чи блідо-бурої
кореневої частини. Рослини другого року вегетації об'їдаються 2 - 3
рази протягом вегетаційного сезону. На пагоні нижче місця об'їдання
із листових пазух починають рости бруньки, на яких встигають утво-
ритися пуп'янки, квітки та плоди. Після другого - третього об'їдання
залишаються декілька цілих плодів, які потім нормально визрівають.
В той же час навіть у невеликих групах рослин енотери залишається
непошкодженим 10 — 40 % екземплярів.

Крім козулі, надземні частини енотери поїдають і інші тварини.
Ми неодноразово спостерігали поїдання лосем її квітуючих рослин
влітку. Восени, після заморозків на грунті, знаходили сліди спасання
листків прикореневої розетки лосем та благородним оленем. У безсніж-
ні періоди зими знаходили сліди поїдання прикореневих листків зайцем,
полівками. Т.А.Работнов повідомляє [18], що надземна частина еноте-
ри поїдається домашніми тваринами, плямистими оленями, а її корені
охоче їдять домашні свині.

Очевидно, надземні частини енотери стали кормом місцевої попу-
ляції козулі вже давно, принаймні енотера звична рослина з'явилася
у регіоні понад 150 років тому [20]. Л.Павлович у роботі "О кормо-
вых травах дикорастущих и возделываемых на Украине", виданій у
1876 р. у Харкові, дає опис енотери та пропонує дослідити можли-
вості її культивування [21]. Цьому сприяло також значне скорочення
площ місцезростань аборигенних видів родини Онагрових (Опадгасеає)
внаслідок осушення перезволожених земель та штучного заліснення не-
розорюваних ділянок в останні десятиріччя перед аварією. Після підто-
плення раніше меліорованих земель, почала зростати чисельність знітів
болотного та шорсткого . У хамерію вузьколистого (іван-чаю) до аварії
та у перші роки після аварії було мало придатних за багатством грун-
ту та відсутністю конкурентів ділянок (зрубів, згарів). Найпридатніші
для нього у регіоні грунти були зайняті під ниви, які потім швидко за-
росли пирієм та іншими видами, насіння яких було у грунті. Дернина
товщиною 2 — 6 см та густий травостан виключали чи значно ускла-
днювали розселення цього анемохора. Та в останні 3 - 4 роки зростаюча
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у Зоні відчуження популяція кабана почала активно розривати дерни-
ну на перелогах у пошуках личинок хрущів, мишей, полівок, бурозубок,
ящірок та коренів енотери. З'явились ділянки субстрату, вільного від
дернини пирію, на яких сходи хамерію встигали вирости та утворити
систему підземних пагонів, конкурентноздатних із підземними пагона-
ми пирію. Зараз усюди, де оселилися рослини хамерію, його підземні
пагони проросли за периметр зривин кабана на 2 - 3 м вглиб заростей
пирію. Енотера та хамерій, що ростуть поряд, об'їдаються приблизно
з однаковою швидкістю.

Вражаючий факт незнаходження енотери у кормі козулі до цього
часу, при величезному співпадінні ареалів європейської та сибірської ко-
зуль із циркумполярним ареалом виду рослини, можна пояснити тільки
тим, що дослідження харчування тварин проводились на територіях, де
не спостерігалося поєднання оптимальних для енотери дворічної фак-
торів — грунтів легкого механічного складу, розрідженого трав'яного
покриву та такого своєрідного "рільника" як дикий кабан, яке склалося
у Зоні відчуження Чорнобильської катастрофи.

Пагони хамерію вузьколистого у Зоні відчуження об'їдаються 1-2
рази за вегетаційний сезон. Утворення пуп'янків та квітування у нього
в регіоні звичайно починається на 10 — 15 діб пізніше, ніж у енотери,
а закінчується у кінці серпня — на початку вересня. Ріст верхівко-
вих бруньок стебел (пагонів) енотери продовжується до перших осінніх
заморозків (найчастіше у кінці серпня — на початку вересня. Ріст
верхівкових бруньок стебел (пагонів) енотери продовжується до пер-
ших осінніх заморозків (найчастіше — у першій декаді жовтня). Таким
чином, кормова придатність для козулі у енотери може тривати до 9 -
10 місяців, у той час як у хамерію вона не перевищує 3 — 3,5 місяці.

З урахуванням поїдання її надземних органів іншими видами ко-
питних, а коренів диким кабаном, енотеру необхідно впроваджувати як
цінну кормову рослину у мисливські господарства, що мають ділянки
незаліснених піщаних грунтів.

НАПРЯМКИ ДИНАМІКИ КОРМОВОЇ БАЗИ КОЗУЛІ
НА НАЙБЛИЖЧУ ПЕРСПЕКТИВУ (10 - 15 РОКІВ)

Через вихід крон сосни з кормової зони козулі, значення більшості
теперішніх лісових кормових стадій буде зменшуватися. Площа та роль
чорничників залишиться на сучасному рівні.

Зменшення кількості та запасів кормових трав'янистих видів на
суборових перелогах із природним зволоженням, внаслідок заростан-
ня березою та штучного заліснення, буде компенсуватися збільшенням
запасів синантропних кормових видів та хвої сосни на лісокультурних
площах, а також збільшенням площ під хамерійом та енотерою на скла-
дносуборових перелогах із природним зволоженням.

Запаси кормів на заплавних луках та перелогах в умовах впли-
ву меліоративних систем будуть зберігатися на приблизно однаковому
рівні, тому що вихід підростаючих вербняків із кормової зони козулі
буде компенсуватися появою нових. На згаринах очікується розширен-
ня площ, зайнятих вересом, хамерієм, природне поселення чи посадка
сосни, що буде збільшувати кормову цінність та значення цих тери-
торій.

Таким чином, у найближчі 10 - 15 років очікується перерозподіл
запасів кормових видів козулі по кормових стаціях при збереженні за-
гальних запасів кормів у Зоні відчуження.

Основні запаси кормів козулі у Зоні відчуження зосереджені на пе-
релогах та зачагарованих луках. Половина її кормового раціону скла-
дається із синантропних видів, в першу чергу енотери дводомної.

Враховуючи споживання надземних частин енотери козулею та
іншими видами копитних, а коренів кабаном, рекомендуємо вирощува-
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ти п на кормових полях мисливських господарств, котрі мають ділянки
незаліснених піщаних грунтів.
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