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Abstract. Plant communities are good indicators for determining environmental factors. They can 

better define the environment than artificial detectors. Plant communities are sensitive to the 

environment changes that occur over the time. Plant communities are versatile indicators capable 

of simultaneously defining many parameters. Changes in the vegetation cover enable us to 

remotely detect planetary anomalies. We can use drones or satellites to accomplish this task. 

We have received several problems with the use of classical methods of synphytoindication to 

determine the boundaries and activity of geophysical anomalies. The first researches in the 

territory of the Ukrainian Polisia showed some disadvantages of this approach. Determination of 

anomaly characteristics by pre-existing environmental characteristics does not give an 

unambiguous result. We cannot be sure exactly what caused the deviations in the environment of 

the studied anomaly. These can be soil disturbances, anthropogenic factors or deeper processes in 

the depths of the planet or its space environment. We have to use the synobioindication of precisely 

those physical fields that deviate significantly beyond the normal range to accurately establish the 

anomalous zone. We need to investigate the influence of gravity, electric and magnetic fields on 

vegetation. We do not have a sufficient synphytoindication database for these parameters. To 

create synphytoindication database, we need to conduct a large series of laboratory experiments 

and field studies. 

We can only state that vegetation is changing at the epicenter of the planetary anomaly and at its 

borders today. This phenomenon is caused by changes in some edaphic, microclimatic and 

dynamic indicators. Fluctuations in soil moisture, its acidity, saturation by some ions, temperature 

indicators and their dynamics are particularly clear in the area of geophysical anomalies. The best 

indicator of the impact of geophysical anomalies is the integrated indicator of natural dynamics. 

However, we cannot unambiguously separate cosmic influences from anthropogenic ones. 

Вступ. Розвиток наукової картини світу будується на кількох принципах. По перше, в 

основі наукових знань лежать повторювані результати експерименту чи спостереження. По 

друге, опис цього результату приводить до створення математичної моделі [20, 23]. По 

третє, ця модель має узгоджуватись із іншими перевіреними моделями. Описуючи 

аномальні планетарні явища, ми отримуємо ряд перешкод на шляху до наукового опису 

явищ. Часто геофізичні аномалії не постійні в просторі і часі. Отримати багаторазову 

фіксацію таких феноменів не просто, а інколи технічно не можливо. Це все рівно, що на 

місці падіння метеориту розмістити прилади для спостереження за наступними ударами. 

Слід зазначити, що є також місця, де такі аномальні явища трапляються регулярно. 

Розмістивши в такому місці моніторинговий пост, ми збільшуємо шанси отримати надійні 
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результати. Однак, використовуючи інструментальний моніторинг, важко знайти сліди вже 

минулих аномалій. Для цього необхідно мати надійну високоточну модель, на основі якої 

ми зможемо прогнозувати наслідки взаємодії феномену із об’єктами середовища (ґрунти, 

гірські породи, антропогенні об’єкти, біота). Це спонукає нас проводити паралельні 

дослідження, в надії на те, що з часом буде накопичено достатньо інформації для побудови 

моделі придатної для практичного застосування. 

Аномалії можуть проявлятися у всьому спектрі відомих науці сил: від гравітаційних 

та електромагнітних, до слабких і сильних взаємодій [1, 5]. Живі організми – це складні 

самоорганізовані, саморегульовані та самовідновлювані системи. На найнижчих рівнях 

організації їхні функції здійснюються за рахунок квантових закономірностей, властивих 

зовнішнім електронним шарам атомів. Виходячи із такого визначення, живі організми 

будуть мало залежати від аномалій слабких і сильних взаємодій. Більш за все, значні 

аномалії в цих двох силах приведуть до загибелі живих систем, які знаходяться в зоні 

їхнього прояву. Тут ми зможемо спостерігати статистично вищі показники різних типів 

загибелі клітин чи окремих організмів, накопичення хромосомних аберацій чи інших 

клітинних ефектів. Спостерігаючи за такими статистичними відхиленнями, слід відкинути 

інші можливі впливи (радіацію, потужні електромагнітні чи теплові впливи, токсини, 

інфекції). 

Підвищений показник руйнування структур на клітинному чи субклітинному рівні 

призводить до зміни функцій усього організму. Це проявлятиметься в відмінах розмірів чи 

пропорцій тіла, реакціях на зміни в навколишньому середовищі, поведінці, тощо. Для 

доведення зв’язку між соматотропічними (пов’язаними із будовою тіла), фізіологічними та 

етологічними (поведінковими) змінами із порушеннями на клітинному рівні слід проводити 

біохімічні, каріологічні та інші генетичні види досліджень. 

Існують певні статистичні пороги, на яких зміни на нижньому рівні організації 

проявляються на вищих рівнях. Часом, вони можуть досягнути популяційно-видового 

рівня, що призведе до перебудови упаковки еконіш в екосистемі. За аналогією із 

результатами радіобіологічних досліджень, ми знаємо про існування видів із більшою і 

меншою радіочутливістю [19]. Під дією відчутних доз радіації, радіочутливі види будуть 

втрачати конкурентоздатність, а радіостійкі набувати більше можливостей, що призведе до 

витіснення перших із зайнятих ніш та зміни видового складу і зв’язків між організмами в 

екосистемі. Те саме може відбуватися під дією інших аномальних явищ. Ми 

спостерігатимемо статистично іншу структуру екосистем в аномальних зонах в порівнянні 

із аналогічними екосистемами поза їхніми межами.  

Стійкість організмів до аномальних впливів, частіше за все обумовлена здатністю до 

ліквідації їхніх наслідків або високими порогами їхнього виникнення [15, 16, 17]. 

Найчастіше аномальні впливи призводять до накопичення клітинних токсинів. Руйнування 

окремих атомів чи іонізація молекул призводить до утворення і накопичення численних 

нетипових речовин або вільних радикалів. Особливості електронних оболонок деяких 

атомів таких молекул, дає їм можливість приєднуватися і змінювати будь-яку субклітинну 

структуру. Найбільш це відчутно та небезпечно, коли жертвою такої взаємодії стають ДНК 

чи РНК. В більшості випадків генетичний апарат втрачає здатність функціонувати і клітина 

гине (проліферативна (втрата здатності до поділу) або інтерфазна (припинення 

життєдіяльності) загибель клітин). Рідше, це призводить до утворення життєздатних 

мутацій. Такі мутовані клітини утворюють клони із аномальним ростом, що з часом 

проявиться зовні (дефекти в будові тканин і органів, пухлини). Масовий характер 

клітинного ураження може проявлятися і на рівні всього організму. Наприклад, значна 

кількість токсинів в тварин із замкнутою кровоносною системою може викликати 
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запалення судин, яке призведе до порушень в роботі серцево-судинної системи і навіть 

викликати порушення психофізичних функцій (наслідки порушення мозкового кровообігу). 

У рослин це може проявлятися в змінах роботи транспортної системи, дезорієнтації точок 

росту, що призводить до  аномального росту організмів та утворенні нетипових біоморф 

(покручене гілля та стовбури або їхнє розміщення не відповідає гравітаційному градієнту 

тощо).  

Тип і характер змін функціонування конкретного організму неможливо передбачити. 

Дефектні організми можуть зустрічатися і поза межами аномальних зон. Їхня поява носить 

ймовірнісний характер. Однак, в аномальних зонах кількість таких організмів зростає 

відповідно до степені зміни показників. Найчутливішими до шкідливих впливів є складні 

клітини рослин і тварин, з відносно швидким поділом. Саме тому, як індикатор часто 

використовують зміну кількості лімфоцитів у тварин. Однак, цей показник може 

змінюватися і через інші причини. Серед рослин дуже чутливими є представники лілійних 

(Liliaceae) та амарилісових (Amaryllidaceae). Підрахунок кількості хромосомних аберацій в 

проростаючому насінні цибулі (Allium) є одним із дешевих та надійних біоіндикаторних 

методів визначення аномального впливу фізичних полів [19]. Однак, як і в 

інструментальних дослідженнях, ми можемо фіксувати аномалію лише на момент 

вимірювання. В той час, як дослідження структури екосистем може вказувати на більш 

тривалі процеси. Оригінальна методика моделювання динаміки розроблена в лабораторії 

теорії екосистем Житомирського державного університету імені Івана Франка дозволяє 

розширювати досліджуваний період до більш як 12 років [10, 11, 21].  

Застосований нами метод дослідження змін в екосистемах будується на принципах 

синфітоіндикації (біоіндикації за допомогою рослинних угруповань). Він має переваги над 

іншими, тому що фіксує зміни в життєвих циклах великої кількості організмів різних видів. 

Згідно із законом великих чисел це призводить до збільшення надійності статистичного 

результату. По друге, це фіксація багаторічних змін, тривалість яких визначається віком 

рослин в екосистемі. По третє, він оцінює систему зв’язків в екосистемі, через те що 

рослинне угруповання найжорсткіше пов’язане як із оселищем (ґрунтовими та 

мікрокліматичними умовами) та із енергетичним потоком (рослини стоять біля його витоків 

як основні продуценти) [3]. 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження було опробування класичних 

методів синфітоіндикації для встановлення меж та активності планетарних аномалій. Для 

реалізації мети було поставлено ряд завдань:  

 провести польові дослідження в районі геофізичних аномалій; 

 закласти еколого-ценотичний профіль (зріз із фіксацією рослинних угруповань та умов 

середовища) та створити серію стандартних геоботанічних описів на ньому. 

 здійснити синфітоіндикаційний аналіз (математичну обробку даних біоіндикації за 

допомогою рослинних угруповань) геоботанічних описів 

 встановити залежність між характеристиками планетарної аномалії та геоботанічними 

параметрами. 

 визначити проблеми та перспективи застосування синфітоіндикації для характеристики 

планетарних аномалій. 

Матеріали та методи дослідження. Матеріалами дослідження є 5 стандартних 

геоботанічних описів закладених на еколого-ценотичному профілі в районі висоти 281 

Словечансько-Овруцького кряжу. Дослідження проводилися стаціонарним способом [6]. 

Класифікація рослинних угруповань здійснювалася за принципами еколого-флористичної 

класифікації Браун Бланке [18]. Синфітоіндикаційний аналіз здійснювався за принципами 

закладеними Я.П.Дідухом та П.Г.Плютою [3]. Для характеристики едафічних і 
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мікрокліматичних факторів використовувалася уніфікована шкала Дідуха-Плюти. Для 

оцінки інтегрованого антропогенного впливу – шкала Дідуха-Хом’яка [2, 8, 13]. 

Динаміка екосистем описувалася згідно із синфітоіндикаціною шкалою інтегрованого 

показника природної динаміки розробленої в Лабораторії теорії екосистем [10, 11, 21, 22]. 

Обрахунки проводилися з використанням пакету синфітоіндикаційних програм Simargl 

1.12 (версія 10/20) [14]. Показники факторів позначалися згідно із роботами Я.П.Дідуха: 

багаторічний режим зволоження (HD), змінність зволоження (FH), кислотність (RC), 

загальний сольовий режим (SL), вміст карбонатів (CA), вміст доступного нітрогену (NT), 

аерація едафотопу (AE). терморежим (TM), омборежим (OM), континентальність (KN), 

кріорежим (CR), освітленість (LC)); антропогенний фактор (показник рівня антропогенної 

трансформації рівний показнику гемеробії (HE)); інтегрований показник природної 

динаміки (ST) [2, 3, 8, 10, 11, 13, 21, 22]. 

Основний матеріал. Аномалія «Вишка», знаходиться біля однієї із вершин 

Словечансько-Овруцького кряжу (Житомирська область, Овруцький район, Україна). Це 

висота 281 в центрі його лесової частини. Геоморфологічною основою є Овруцький грабен. 

Всі породи відносяться до Овруцької вулканогено-осадової серії. В основному це 

коростенські граніти. В основі розрізу збраньковської свити залягають малопотужні 

кварцові піщаники а також міндель-кам’яні базальти, діабази. Над ними знаходяться чорні 

філітові сланці та буровато-сірі піщаники потужністю десь біля 10 м. Ще вище залягають 

ігнімбритові породи. Основні породи грабену: кварцитовидні піщаники та кварцити, інколи 

з шарами порфіритів, трахиандезитів, ортофирів. На основі лесів сформовано ясно сірі 

лісові ґрунти [2]. За 1 км на південний захід від досліджуваної ділянки в долині річки Білка 

на денну поверхню виходять потужні (більше 0,4 м) поклади бурого залізняка. Підземні 

води знаходяться під великим тиском і виходять на денну поверхню потужними потоками. 

Завдяки цим джерелам П.А.Тутковський порівнював цю місцевість із Єловстоунівським 

національним парком.  

 

 
Рис. 1. Дефекти накопичення лігніну в берези (Betula pendula Roth), що привели до його 

деформації. Район аномалії «Бесідка». Макарівський район. Київської області 
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Рис. 2. Відмирання особин берези (Betula pendula Roth) в епіцентрі геофізичної аномалії 

«Вишка». Овруцький район Житомирської області, Фото 3. Збільшення проективного 

покриття узлісної рослинності на межі геофізичної аномалії «Вишка». Овруцький район 

Житомирської області 

Досліджувана ділянка представлена тридцятирічними насадженнями Betula pendula 

Roth на бортах лесової балки та на відстані до 100 метрів від схилу [12]. Експозиція ділянки 

південна, не більше 5°. Діаметр домінуючих дерев 0,3-0,4 м., висота 8-10 м. Вищеназваний 

вид висаджувався разом із Alnus glutinosa (L.) Gaertn. та Lupinus polyphyllus Lindl., які мали 

за допомогою підвищення вмісту нітратів своїми симбіотичними бактеріями підвищувати 

швидкість росту дерев. Рослинність представлена асоціацією Frangulo-Rubetum plicati 

Neum. in R.Tx. 1952 союзу Lonicero-Rubion silvatici Tx. et Neumann ex Wittig 1977, порядку 

Rubetalia plicati Weber in Pott 1995, класу Lonicero-Rubetea plicati Haveman, Schaminée et 

Stortelder in Stortelder et al.1993. Під час експедиції в серпні 2018 року на досліджуваній 

території було зафіксовано 29 видів вищих судинних рослин. Найчастіше зустрічаються 

Betula pendula, Agrostis tenuis Sibth., Festuca ovina L., Pinus sylvestris L., Quercus robur L., 

Salix caprea L.  

У межах території нами було закладено еколого-ценотичний профіль із п’яти 

стандартних геоботанічних описів (табл. 1). Перший опис знаходиться в центрі аномалії. 

Про це місце говорять як покази свідків, так і реакція окремих видів рослин. Тут 

спостерігається найвища концентрація мертвих дерев >80%. В другому описі – 25%, в решті 

мертві дерева відсутні. Досить яскраво проявляються відмінності в проективному покритті 

чагарничковго ярусу сформованого Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova. 

В центрі аномалії (опис №1) вид відсутній. У другому його проективне покриття зростає до 

20%, у третьому – до 70%, а у четвертому спадає до 5%. Це типовий екотонний 

(розташований на межі) вид узлісь або лук на пізніх стадіях сукцесії [9]. Такий розподіл 

його проективного покриття корелює із об’ємом мортомаси (відмерлими рештками 

рослин). В зоні максимальної дії геофізичної аномалії цей вид практично відсутній. Така 

само картина спостерігається в добре сформованих багатоярусних непорушених лісах. А в 

перехідній зоні цей вид почуває себе найкраще. Таким чином він може слугувати 
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індикатором межі геофізичної аномалії в певних едафо-динамічних, пов’язаних із стадією 

розвитку,  умовах.  

Також досить характерною ознакою є зміна трав’яного покриву. По перше, в епіцентрі 

аномалії воно мінімальне, а на її межі максимальне. Це насамперед пов’язано із 

порушенням гідрологічного режиму ґрунту, який в центрі зони діє згубно як на трави так і 

на дерева, а на периферії завдає шкоди тільки деревам. З цієї причини в епіцентрі виживали 

виді стійкі до порушення такого режиму: Solidago canadensis L. та Lotus corniculatus L. На 

периферії аномалії зростає проективне покриття Leontodon autumnalis L. 

Досить характерними є коливання числа видів. Воно зростає від першого опису до 

третього а потім знову знижується. Тут діють три фактори. По перше, вплив аномалії – 16 

видів, опис №1. По друге, узлісний (екотонний) ефект – 21 вид, опис №3.  По третє, вплив 

інвазій Robinia pseudoacacia L., яка рухається із півночі [7].  

Незважаючи на те, що максимальне проективне покриття цього виду в 4 описі, але 

сусідство із її суцільним масивом є більш шкідливим. Robinia pseudoacacia має велике 

число симбіотичних нітробактерій. Це призводить до зростання рівня нітратів у ґрунті. 

Види нітрофіли краще реагують на надлишок нітратів, витісняючи своїх конкурентів. Це 

призводить до різкого скорочення видового різноманіття. З цієї причини в описі № 5 

найнижче число видів – 14. Отже, чисельність видів в районі закладеного еколого-

ценотичного профілю залежить від дії аномалії, узлісного ефекту опосередковано із нею 

пов’язаного та впливу інвазійних видів. 

Синфітоіндикаційний аналіз вказує на деякі парадоксальні дані (табл. 2). Наприклад, 

показники багаторічного режиму зволоження ґрунту в епіцентрі аномалії вищі (HD=12,12 

бали) ніж за його межами, однак, темпи всихання дерев тут проявляються найкраще. Це 

можна пояснити найсильнішими коливаннями рівня зволоження (FH=6,72 бали) та 

порушеннями роботи системи переміщення води в самих живих організмах. Також в 

епіцентрі аномалії ми спостерігаємо найменший рівень рН (RC=6,28 бали), найнижчий 

загальний сольовий режим (SL=5,8 бали), карбонатів (CA=5,7 бали). Вміст нітратів 

(NT=4,94 бали), з причин описаних вище, регулюється насамперед інвазією Robinia 

pseudoacacia L. Також в межах аномалії спостерігається помірна аерація ґрунту (AE=6,28), 

що ставить під сумнів причину високого показника антропогенного фактора через надмірну 

рекреацію. Рекреація завжди супроводжується витоптуванням, що веде до зниження 

аерації. В межах аномалії ми спостерігаємо високий показник антропогенної трансформації 

(HE=7,43), але без ознак рекреації [1, 6, 11]. Важко сказати, чи ця едафічна аномалія 

пов’язана із ерозійними процесами, чи антропогенною діяльністю чи ці показники 

змінилися в результаті більш глобальних глибших планетарних процесів. Вони 

відхиляються від середнього в межах профілю від 0,9% до 3,6%, що лише трохи виходить 

за межі похибки вимірювання (3%). Отже едафічні умови наврядчи могли спричинити 

такий вплив на рослинність. 
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Табл. 1. Фітоценотична таблиця еколого-ценотичного профілю  

в районі геофізичної аномалії «Вишка» 

Номер опису 1 2 3 4 5 

Затіненість крон  % 35 45 55 60 80 

Зімкненість чагарникового ярусу % 15 10 15 15 30 

Зімкненість чагарничкового ярусу % 0 20 70 25 0 

Проективний покрив трав’янистого ярусу % 45 55 50 50 50 

Проективний покрив мохово-лишайникового ярусу % 5 5 5 5 0 

Кількість видів 16 18 21 19 14 

D.s. As. Frangulo-Rubetum plicati       

Betula pendula Roth. 1 3 3 4 4 

Betula pendula (III) 3 1 1 +  

Populus tremula L. (IV) 2 1 1 +  

Quercus robur (IV) r + + + + 

Rubus idaeuc  L.     2 

Frangula alnus Mill.    +  

D.s. All. Lonicero-Rubion silvatici       

Agrostis tenuis Sibth. 2 2 2 2 2 

D.s. Cl. Robinietea      

Robinia pseudoacacia L. (IV)   + 2  

Rubus caesius L.   + 2  

Chelidonium majus L.     + 

Geum urbanum  L.     + 

Impatiens parviflora DC.     + 

Urtica dioica  L.     + 

Інші види      

Festuca ovina  L. 3 3 3 3 2 

Salix caprea  L. 2 1 1 1 1 

Pinus sylvestris (IV) + + + + + 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 1 1 1 1  

Leontodon autumnalis L. + 2 + +  

Achillea submillefolium Klok. et Krytzka + + + +  

Hieracium pilosella L. + + + +  

Lupinus polyphyllus Lindl. + + + +  

Polytrichum commune Hedw. + + + +  

Veronica officinalis L. + + + +  

Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova  2 4 +  

Pinus sylvestris L. (IIІ) 1 +   2 

Lotus corniculatus L. + + +   

Serratula coronata L.  + + +  

Pinus sylvestris L.  1   + 

Solidago canadensis L. 2     

Chamaerion angustifolium (L.) Holub   +   

Euonymus verrucosa Scop.   +   

Dryopteris filix-mas (L.) Schott.    +  

Pyrus communis L.     + 
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Мікрокліматичні фактори показують досить неоднозначну картину. Так терморежим 

(TM=7,84 бали) і континентальність (KN=8,41) мають відносно низькі показники. 

Омборежим (аридність-гумідність) навпаки має найвищі показники (OM=13,42). Решта 

факторів не проявляють закономірностей розподілу відносно аномалії. Величини 

показників кліматичних факторів коливаються від 0,7% до 2,1%.  

 

Табл. 2. Результати синфітоіндикаційного аналізу на території  

еколого-ценотичного профілю в районі аномалії «Вишка» 

Опис  
Показники факторів середовища (бали) 

HD FH RC SL CA NT AE TM OM KN CR LC HE ST 

1 12,12 6,72 6,28 5,80 5,70 4,94 6,28 7,84 13,42 8,41 7,74 7,02 7,43 8,81 

2 11,75 6,52 6,44 6,27 5,77 4,75 6,28 7,84 13,37 8,79 7,61 7,10 7,16 9,34 

3 11,48 6,45 6,77 6,50 5,89 4,93 6,11 8,18 13,09 8,85 7,75 7,04 7,25 9,30 

4 11,74 6,48 6,48 6,26 5,88 4,93 6,24 8,20 13,36 8,68 7,81 6,86 7,22 9,81 

5 11,95 6,39 6,95 5,97 5,97 5,32 6,32 8,08 13,39 9,11 7,55 6,66 7,27 11,38 

 

Оскільки, аномальні впливи відбиваються насамперед на енергетичному обміні, то 

вони сповільнюють процес накопичення первинної продукції (фітомаси). Таким чином, 

знижується швидкість автогенної сукцесії. Часто в інших аномальних зонах ми також 

спостерігаємо ефект «криволісся». З цієї причини в епіцентрі (опис №1) ми маємо найнижче 

значення інтегрованого показника природної динаміки (ST=8,81 бали). Добре відомою є 

обернено лінійна залежність між антропогенною трансформацією та цим показником. 

Однак, тут показники кореляції в 3-4 рази нижчі (r=0.24).  

Антропотолерантні рослини є стійкими до різноманітних аномальних впливів. Вони 

легко переносять механічні порушення а також нетипові величини фізичних полів 

(гравітаційних, магнітних, електричних, іонізаційного випромінювання). Таким чином нам 

важко встановити, де порушення відбулося під впливом типової антропогенної 

трансформації, а де це є реакцією на аномальні геофізичні показники. 

Висновки. Рослинність реагує на геофізичні аномалії та на їхні межі. Це проявляється 

в порушенні росту аж до загибелі крупних фанерофітів, а також у поширенні окремих видів 

рослин та зміні домінантів в угрупованнях.  

У зоні аномалії міняються едафічні показники пов’язані із розчинами солей та кислот, 

а також деякі мікрокліматичні параметри (терморежим, континентальність, омборежим). 

Важливо в процесі майбутніх досліджень визначити зв'язок між космічними, внутрішніми 

геофізичними явищами та вищеназваними параметрами середовища. 

У зоні геофізичних аномалій зростає частка синантропної, пов’язаної із людино 

флори. Це перешкоджає виокремити вплив людини на рослинні угруповання та вплив 

незалежних від неї геофізичних процесів. Для розв’язання цієї проблеми потрібно провести 

велику серію польових досліджень аномальних зон, а також серію лабораторних 

експериментів, в яких можна буде спостерігати за змінами в рослинах при контролі 

основних фізичних параметрів.  

Оскільки спостерігається залежність між просторовою структурою аномальної зони 

та рослинністю перспективним виглядає використання дистанційних методів дослідження 

земної поверхні із використанням безпілотних систем та супутників. 
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