
Український
фітоценологічний

збірник
Серія С 

Фітоекологія

'  “ u F Є

Ukrainian
Phytosociological
Collection

№ 1  ( 1 5 )

К иїв



‘Хло'ъй c&'Ti.
^  К И ЇВ С Ь К И Й  У Н ІВ Е Р С И Т Е Т  ІМ Е Н І  

ТАРАСА Ш ЕВЧ ЕН К А  

У К Р А ЇН С Ь К И Й  Ф ІТ О С О Ц Ю Л О П Ч Н И Й
Ц Е Н Т Р

K Y IV  T A R A S  SH E V C H E N K O  
U N IV E R S IT Y

U K R A IN IA N  P H Y T O S О CIO LO  GICAL  
C EN TR E

Український фітоценологічний збірник 
Ukrainian Phytosociological Collection

Випуск і  (15)

Серія А. ФТГОЕКОЛОГІЯ

Редакційна колегія 
В .А. Соломаха (головний редактор) 

Л.С. Балашов 
О.М. Байрак 
Ю.О. Зойтюк 

М .Ф . Бойко 
Я.П. Д ідух (заст. гол. ред.)

Д.В. Дубина
С.Я. Кондратюк 

В.В. Корженівський 
О.В. Костильов (заст. гол. ред.)

Л .Ф . Кучерява
О.О. Лаптев 

К.А. Малиновський 
Т.Д. Соломаха (відпов. секретар) 

В.Л. Ш евчик 
І. Яролімек 

Засновник і видавець 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ФІТОСОЦЮЛОПЧНИЙ ЦЕНТР 
Зареєстровано Міністерством України у 

справах преси та інформації 
(Свідоцтво КВ № 2018 від 5.05.96) 

Видається з 1996 р.

Issue 1 (15)

Ser. A PHYTOECOLOGY 

E ditond hoard:
V.A. Solomakha (ed itor in chief)
L.S. Balashov 
O.M. Bajrak 
Yu.O. Voityuk 
M.F. Boiko
Ya.P. Didukh (assistant editor)
D.V. Dubyna
S.Ya. Kondratyuk
V.V. Korjenevsky
O.V. Kostyliov (assistant editor)
L.F. Kucheryava
0 .0 . Laptev 
K.A. Malinovsky
T.D. Solomakha(managing secretary) 
V.L. Shevchyk
1. Jarolim ek 
Founder and Publisher 
UKRAINIAN
PHYTOSOCIOLOGICAL CENTRE 
Registered by the Ministry of Press and 
Information of Ukraine 
(Certificate KV № 2018 from 5.05.96) 
Published from 1996

Київ K yiv  
Фіпосоціоценпр Phytosociocentre

1999



Укр. фітоцен. зб . — Київ, 1999. — Сер. С, віш. 1 (15)

Зміст
ДідухЯ.П., Фіцайло Т.В., Плюта П.Г., Каркуцієв Г.М., Коротченко І. А. Еколого-ценотична 

диференціація рослинності Канівських дислокацій (між селами Зарубинці і Бучак) . . З 
ДідухЯ.П., Боратинський А. Еколого-ценотичні особливості Empetrum L. s. І. в Україні

та в Польщі .................................................................................................................................... 26
Стецюк Н.О., Байрак О.М. Оцінка методом фітоіндикації екологічної диференціації

рослинного покриву пониззя Ворскли ................................................................................... 35
Гончаренко І.В. Фітоіндикаційна оцінка степових асоціацій північно-східної частини

Лівобережного Лісостепу............................................................................................................ 47
Контар І.С. Екологічна диференціація рослинності відслонень кристалічних порід

Поліссі та Лісостепу України ..................................................................................................... 54
Жалдак С.Н., Котов С.Ф. Анализ влияния конкурентных взаимодействий на

продукционную деятельность растений в моноценозах SaHcornia europaea L..............  62
Дворецький Т.В. Вплив викошування на рослинність засолених луків Дунайського

біосферного заповідника (Д Б З ).................................................................................................63
Байрак О.М., Никифоров В.В., Гальченко Н.П., Некрасенко Л.А. Фітоценотичні та 

екологічні особливості ландшафтного заказника загальнодержавного значення
"Білецьківські плавні" (Полтавська область)..........................................................................78

Лисак Г.А. Екологічні особливості цєнопопуляцій перстачів (PotentillaL.) Волині . 86 
Кир’яченкс С.С. Вірус тютюнової мозаїки на рослинах Канівського природного

заповідника.................................................................................................................................... 90
Боговін А.В., Дудник С.В. Еколого-біологічний аналіз рослинності заплавних лук

Дніпра в умовах антропопресії................................................................................................. 93
Орлов О.О., ЯкушенкоД.М. Флористична класифікація лісів із участю Rhododendron 

luteum Sweet та радіоекологічна оцінка їх асоціацій в Поліссі України. Повідомлення 2.
Загальна та радіаційна екологія ценозів .............................................................................  101

Єна Ач.В., Ена /\л.В. Крымский палеоэндемик Silene jailensis N. Rubtz. как
ландшафтно-зкологический индикатор................................................................................ 108

Родіна 8.В. Екологічна диференціація рослинності на катені Лісникй-Дніпро ..... 115
Content

Didukh Ya. P., Fitsailo Т. V., Pluta P. G., Karkutsiev G. М., Korotchenko /. A. Ecological and
coenotical differention of the Kaniv dislocations' vegetation.................................................. 3

Didukh Ya.P., Boratynski A. Ecological and coenotical pecularities of Empetrum L. s. I. in
Ukraine and Poland .......................................................................................................................26

Stetciuk N.O., Bajrak O.M. The ecological estimation of the vegetation cover of the lower
course of Vorsklariver bythe method of the phytoindication............................................... 35

Goncharenko I.V. The ecological features of the steppe associations of the north-east of
I eft-Bank Forest-Steppe derived from phytoindication...........................................................47

Kontar I.S Ecological differentiation of vegetation of granite outcrops in Polyssiaand For
est -  steppe of Ukraine................................................................................................................54

Zlialdak S.N., Kotov S.F. The analysis of influence of competition interactions on produc
tion activityof plants in SaHcornia europaea L.monocoenosis................................................. 62

Dvoretsky T.V. The influence of mowing on the vegetation of salt meadows in Dunaisky
biosphere reserve............................................................................. .................................... ....... 68

Bujiak O.M., Nikiforov V.V., Galchenko N.P., Nekrasenko L.A. The phytocenctic and eco
logical peculiarites of the Bilechkivskyplavni landscape protected area (Poltavaregion) .. 78

l yc.uk 11. A. Ecological peculiarities of PotentillaL. populations in Vohlyn-region ...........86
Kyrjachenko S.S. TMV of Kaniv natural reservation p lants............................................... 90

tlufjovin A.M., Dudnyk S.l/. Ecologo-biological analysis of vegetation of flood plain mead-
» .  " I  the Dnipro under conditions of antropogenic pressing..............................................93

Orlov O.O., Yakushenko O.M. Floristic classification of forests with growing of Rhododen- 
i/mki liilm im  Sweet and radioecological evaluation of its associations in Polissyaof Ukraine.
I It 4 x ч I S Total and radiation ecologyof cenosis...................................... ............................ 101

Yww An.V., Yena Ai.V. Crimean endemic Silene jailensis N Rubtz. as landscape and ekco-
li и in il Indicator ...........................................................................................................................  108

llmiynn V.V. Ecological differentiation of vegetation on catenaLysniki-Dnieper .......... 115

©Київський університет імені Тараса Шевченка, 1999 
ISIIN *і 77(іЛ 9075-3 ©Український фітесоціологічниГі центр, 1999



Ukr. Phytosoc. Col. — Kyiv, 1999. — Ser. C, Iss. 1 (15)

ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНА ДИФЕРЕНЩ АЦІЯ 
РОСЛИННОСТІ КАНІВСЬКИХ ДИСЛОКАЦІЙ (МІЖ СЕЛАМИ 

ЗАРУБИНЦІ І БУЧАК)
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Didukh Ya. P ., Fitsailo T. V .,P lutaP. G .,Karkutsiev G. M .,Korotchenko I. A.: 
Ecological and coenotical differention o f the Kaniv dislocations' vegetation / /  
Ukr. Phytosoc. Col. — Kyiv, 1999. — Ser. C.lss. 1 (15) — P. 3 -2 6

Keywords: ecologic factors, syntaxons, phytocoenoindication, ordination, 
Kaniv m ountains,ecolog ic profiles.

Summary
Distribution of the Kaniv mountains' vegetation com m unities (the central 

Ukrainian fo rest-s teppe) depending on the changes of the edaphic and c li
matic factors has been established regularities of ecological factors ' changes 
have been set in. On the basis of the phytocoenoindicational methodics char
acteristics o f ecological and main syntaxons were calculated. It has been 
shown tha t the ecological areals o f the vegetation classes exceed to aconsid- 
erable extend creating phytocoenotic continuity.

Вступ
Україна посідає одне з перших місць у Європі за розораністю  земель. 

Природна рослинність у  цілому займає лише близько 30% її території,а в 
окремих регіонах — навіть біля 5%. Однією з найбільш освоєних є 
лісостепова зона, де екотопи природного типу хоча й зустрічаються ще 
доволі часто,але не займають великих площ. Тут збереглося досить мало 
таких місць, котрі б достатньою  мірою відбивали як зональні 
закономірності, так і регіонально-ландшафтну специф іку. І саме вони 
привертаю ть особливу увагу науковців як репрезентативн і об 'єкти  
екологічних досл ідж ень. Д о їх числа належать, зокрем а, Канівські 
дислокації,щ о тягнуться вздовж Д ніпра від с. Трахтемирів на півночі до с. 
Хмільна на півдні. Гори не утворюють єдиного масиву, а складаються з 
багатьох горбисто-пасмових підвищень, серед яких виділяється північне 
Трахтемирів-Бучацьке та південне Канівське купольне підняття (Денисик, 
Палієнко,1998). Канівське підняття, що має найвищу відмітку 253 м н.р.м., 
добре відоме з літератури завдяки опису природних умов Канівського 
заповідника. Трахтемирів-Бучацьке підняття знаходиться північніше, на 
території з найвищою відміткою 243 н.р.м., де й проводились наші 
дослідження, характеризується відносно добре збереженою природною 
рослинністю,яка репрезентує Центральний Лісостеп.

У ф ізико-географ ічному відношенні цей регіон належить до Канівсько- 
Ржищ івського ерозійного району, розташованого в південно-східній 
частині Київського лесового плато (Порьівкина, Сирота, 1961). Гірського 
вигляду місцевість набуває завдяки своєму окраїнному положенню на 
стику Придніпровської височини та Придніпровської низовини, розділених 
Дніпром, що підкреслює контраст між двома регіонами.

З
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Формуванню гірських краєвидів сприяють такожчітко виражена горбис- 
т ість і пасмовість поверхні. Дислокац ії підносяться над Дніпром на 130-160  
м, вони являють собою  платоподібні підняття п ідвищ еної л есової 
акумулятивної рівнини, що має хвилясту поверхню, почленовану досить 
густою ,глибокою  долинно-балковою  та яружною с іткою ,зі схилами крутіс
тю від 25-30° до обривистих. Протяжність окремих ярів,які розгалужені на 
дрібн іш і,сягає десятків кілометрів. Розгалуженість ярів на одиницю площі 
та глибина врізу тут чи не найбільша на Східно-Європейській рівнині, що 
зумовлює специфічний долинно-яружний типрельєф у (Маринич, 1985).

За геолог[чною будовою цей район є унікальною пам'яткою природи. В 
ньому трапляються нашарування осадових морських і континентальних 
порід  (тріасових, юрських, крейдових глин, палеогенових п ісковиків , 
четвертинних лесів,моренних,суглинистих,супіщ аних водно-льодовикових 
відкладів) р ізного віку, структури, й потужності, строкатість яких зумовлена 
скпадчатістю ,насуванням,зсувами,скидами. Вони прорізаються ярами, що 
зумовило інтенсивний розвиток зсувних,ерозійних та делювіальних проце
сів (Палієнко та ін ., 1971). У формуванні сучасного рельєфу прослідко- 
вується як дія льодовика й ендогенних чинників, так і вплив діяльності 
людини, яка спричиняє до інтенсифікації процесів ерозії. По днищ ах ярів 
течуть водотоки, в результаті чого інколи формуються досить потужні 
елювіальні відклади. Така орографічна строкатість, специфіка геологічних 
відкладів призвела до формування грунтів р ізного типу і потужності.

Грунтовий покрив представлений середньо- та слаборозвинутими св іт
ло-сірими та сірими лісовими, опідзоленими чорноземними, дерновими 
грунтами на лесах та лесовидних суглинках, що займають найбільшу 
площу. Подекуди спостерігаються піщані відклади воднольодовикового та 
давньоалювіального походження, котрі різко контрастують з оточуючою 
територією. На них формуються дерново-слабопідзолисті грунти, покриті 
псамофітними угрупованнями, насадженнями сосни. По днищах ярів та 
балок на делювіальних шаруватих відкладах поширені дерново-лучні, а 
вздовж Дніпра, на його зниженій заплаві — алювіальні дерново-глейові 
грунти. В обводнених місцях локально формуються евтрофні торф 'яники. 
Інколи грунти змиті,і на поверхню виходять материнські породи.

Клімат території помірно-континентальний,середньорічна температура 
становить +8"С, кількість опадів — біля 500 мм на рік, але такі зональні 
показники досить істотно змінюються в увігнутих формах рельєфу в б ік 
підвищ ення вологості та зниження середньор ічних температур, що 
низначає специфіку м ікрокліматичних умов.

Згідно з геоботанічним районуванням територія дослідження лежить у 
межах Європейсько-Сибірської лісостепової області, Східно-Європейської 
провінції, П од ільсько-Середньопридніпровської підпровінції, Умансько- 
Канівського округу дубових, грабово-дубових л ісів та лучних степів 
(Геоботанічне районування..., 1977). Ще 200 років тому в регіон і 
поропажали корінні д іброви,а на плакорних ділянках зустрічались незначні 
с т о р о н і  острівці. Тепер природна рослинність збереглась переважно в 
пругах,балках та на схилах. Великий масив неморальних дубово-грабових 
ліоїн знаходиться біля с. Бучак, а типові остепнені луки та лучні степи — 
на схилах правого корінного берега Дніпра. Значну площу схилів балок 
займають пуки,насаджання Pinus sylvestris та Robinia pseudoacacia. Плескаті

4
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горби були розорані і зайняті посівами сільськогосподарських культур,але 
останніми роками значна частина таких земель не обробляється,внаслідок 
чого на них формуються перелоги.

Канівські гори — давній сільськогосподарський район,один з осередків 
праслов'янської цивілізації, де на невеликій території знайдено пам'ятки 
багатьох епох суспільства, починаючи з палеоліту. Тут вперше відкрито 
середньодн іпровську ( ІН  тисячоліття до н.е.) і ранньослов 'янську 
зарубинецьку культуру (III ст. до н.е. — II ст. н.е.), знайдено рештки 
поселень венедів,антів,полян,русичів,щ о будували укріплення (городищ а).

Дуже суттєвим моментом у взаємодії людини з природою було 
будівництво Канівської ГЕС. Підпор підземних вод спричинив підтоплення 
значних територій, перезволоження окремих горизонтів, різкої активізації 
зсувів та обвалів. Катастрофічних розмірів набув безпосередній розмив 
пухких берегів річок. Інтенсивність зносу берегового уступу в окремих 
місцях становить 5 -1 0  м /рік.

Всі наведені вище природні й антропогенні чинники призводять до 
інтенсифікації акумулятивно-денудаційних процесів,які впливають на хід та 
швидкість сукцесій. У цьому зв 'язку  актуальним стає дослідження їх з 
метою стабілізації та відновлення природних екосистем.

Якщо в південній частині Канівських дислокацій зусиллями М. Біля- 
ш івського.М . Ш арлеманя, В. Вернадського та інших природодослідників, 
свого часу, були створені Канівський природний та Ш евченківський 
культурно-історичний заповідники,де проводились багаторічні комплексні 
дослідження, то північна частина їх (Трахтемирів-Бучацький комплекс), не 
менш цікава, залишилася поза увагою  ботаніків. У перспективі тут 
планується створити регіональний ландшафтний парк, тому проведені 
нами еколого-геоботанічні дослідження становлять значний інтерес.

Методика та; об'єкт досліджень
Для оцінки ценотичного різноманіття,видового багатства й екологічної 

специфіки синтаксонів був закладений еколого-ценотичний профіль і 
виконано детальний геоботанічний опис д ілянок. При цьому 
дотримувалися правила, що профіль повинен не лише репрезентувати 
послідовні закономірності екологічних змін усіх типів рослинності, а й 
відбивати частоту трапляння. За таких умов цінність проф іля,як правило, 
зростає зі зб ільш енням гетерогенності угруповань та зменшенням 
довжини профіля. В цьому відношенні профіль, закладений через Канівські 
дислокації, є досить еф ективним. Оскільки закласти профіль, де в 
необхідній кількості були б представлені всі типи угруповань, практично 
неможливо, для доповнення даних, статистичної достов ірності оп и 
сувались також ділянки, що лежали поза профілем.

Екологічні профілі можна звести до трьох типів:
1) закладений профіль чітко документований, витриманий у масштабі і 

напрямку (такі профілі, як правило, чітко фіксуються на місцевості, 
закладаються, наприклад, у заповідниках і є елементом моніторингу змін 
рослинного покриву);

2) профіль закладений у певному напрямку, але без додержання масш
табу, він відображає головні закономірності зміни рослинного покриву 
залежно від певних екологічних факторів. (Такі профілі закладаються в
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місцях з відносно добре збереженою  рослинністю, на диф еренційованих 
територіях, де чергуються відносно одноманітні плакорні ділянки з різним 
градієнтом умов середовища);

3) профіль сформований шляхом закладки та опису окремих, часто 
досить віддалених д ілянок,які рангуються відповідно до зміни головного 
екологічного чинника. (Такий підхід використовується при дослідженні 
територій, значною мірою антропогенно трансформованих, з локально 
пош иреними природними ділянками).

Профіль закладено на правому березі Дніпра, паралельно руслу, від с. 
Зарубинці до с. Бучак. Він відноситься до профілів другого  типу, оскільки 
рельєф характеризується чергуванням довгих платоподібних вершин, 
часто зайнятих одноманітними с ільськогосподарським и угіддям и, 
перелогів та глибоких каньйоноподібних балок, схилів різної крутості, на 
яких формується значна кількість різноманітних угруповань, розташованих 
вузькими смугами впоперек схилу. Через те, що місцями трапляються 
невеликі д ілянки степів та псамоф ітних угруповань, ми не змогли 
витримати масштаб для всіх типів угруповань і намагались відобразити 
загальні закономірності їхнього розподілу в рельєфі.

О скільки ф лористична класиф ікація рослинності не розроблена 
однаково детально для всіх типів угруповань,то на основі виконаних описів 
можлива ідентифікація їх на рівні союзів.

Всього на профілі виконано 80 геоботанічних описів,які віднесено до 
11 класів рослинності. Вміщені в легенді назви конкретних угруповань 
даються через знаки “+ ” та що відображає їхню ярусну структуру.

Геоботанічні описи одночасно служили матеріалом для розрахунку 
екологічних показників за даними ф ітоіндикаційних шкал, розроблених 
нами (Д ідух,Плюта,1994). Ці показники,нанесені відповідно до угруповань 
профілю, відображають градієнт змін екологічних умов. Застосування 
ординаційного аналізу допомогло встановити амплітуду і залежність зміни 
угруповань від екологічних факторів, а також кореляцію між останніми.

Для характеристики  водно-пов ітряного  режиму м ісцезростань 
використано опубліковані експериментальні дані і результати здійснених 
нами вимірів вологозапасу грунтів під час проведення комплексних 
експедиційних досліджень. Вологість грунту в польових умовах визначали 
за допомогою  приладу ВПГ-1 (Дідух, Каркуцієв, 1994; Каркуцієв, 1996). 
Оскільки вологість м ісцезростань оцінювали на основі одноразового, 
вимірювання, в подальшому польові матеріали обробляли з урахуванням 
перехідних коеф іцієнтів співвіднош ення одиничних вологозапасів із 
середніми багаторічними за період вегетації (за даними агрометеостанції 
□ с. м. т. М иронівка і агрометеопоста в с. Єрківці).

Результати досліджень
Представлені на профілі (рис. 1) угруповання відносяться до 11 класів 

(Соломаха,1996):
Potamctea Klika in Klika et Novak 1941

PotametaliaW . Koch 1926 
Nymphaeion albae Oberd. 1957 

Phrngmiti Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941
M agnocaricetaliaPign. 1953

ß
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Caricion gracilis (Neuhause 1959) Bal.-Tul. 1963 
PhragmetaliaW. Koch 1926 

Phragmition com m unis W. Koch 1926 
Typhetum  latifoiiae Soy 1927 

Nasturtio-GiycerietaliaPignatti 1957 em Kopecky1961 in Kopeckyet Hejny'1965 
Phalaroidion arundinaceae Kopeckv1961 

M olinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 
ArrhenatheretaliaPawl. 1928 

Festucion pratensis S ipaylova,M irk.,Shelyag e tV .S l. 1985 
A gropyre tea repen tis  O berd ., Th. M ull, e t Gors in Oberd. e t al. 1967 

Agropyreta liarepentis Oberd.,Th. Mull, et Gors in Oberd. et al 1967 
Convolvulo-Agropyrion repentis Gors 1966 

F estuco -B ram etea  B r .-B i. e t R.Tx. 1943 
Festucetalia valesiacae B r.-B I. e t R.Tx. 1943 

C irs io-Brachypodion pinnati Hadac et K lika1994 em Krausch 1961 
Thymo m arschalliani-C aricetum  praecocis Korotchenko, Didukh 1997 

Fragario v irid is—Trifoüon montani Korotchenko, Didukh 1997 
M edicago rom anicae-Poetum  angustifoliae Tkachenko, Movchan et 
V.SI. 1937 

Festucion valesiacae Klika 1931 
Botriochloetum  ischaemii (Krist. 1937) L. Pop 1977 
S tipetum  capillatae Dziubaltowski 192-5 

Festucetea vag inatae Soy 1968 em V icherek 1972 
Festucetalia vaginatae Soy 1957 

Festucion beckeri Vicherek 1972 .
T rifo lio -G e ran ie te a  Th. M ull. 1961 

OriganetaliaTh. M uller 1961 
Trifolion medii Th. M uller 1961 

A lnetea g lu tinosae B r.-B I. e t R.Tx. 1943 em M uller e t Gors 1958 
A inetaiiaglutinosae R.Tx. 1937 em Mull, et Gors 1958 

Alnion glutinosae (Male.) 1929 M eijer Drees 1936 
Salioetea purpurae M oor 1958 

Saliceta iiapurpureae M oor 1958 
Saiicion albae Th. M uller et Gors 1958 

Q uerco -Fage tea B r.-B I. e t V lieger 1937 
Fagetaliasylvaticae Pawl. 1928 

Carpinion betuli Issler 1931 em Maer 1937 
Hobinietea Ju rco  ex Hadac e t Sofron 1880 

Chelidonio-Robinieta lia Jurko ex Hadac et Sofron 1980 
Chelidonio-Roblnion Hadac et Sofron 1980

Синтаксони представляють майже всі типи рослинності цієї територ ії— 
а саме: лісову, степову, лучну,болотну, прибережно-водну і водну.

Водна рослинн ість (Cl. Potam etea) на профілі представлена 
угрупованням з домінуванням Potamogeton natans L. та участю Nuphar lutea 
(L.) Sm ith,Etodea canadensis M ichx .Jyp h a  angustifolia L. (виділ !).

П рибережно-водні угруповання (Cl. Phragm iti-M agnocaricetea) складені 
з  Phragmites australis (Cav.) Trin. ex S teud.,Typha latifolia L .C arex acuta L. зо 
середжені в заплаві Дніпра при безпосередньому впливі річки (виділ II). В
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Умовні позначення:
1 — Acer platanoides L.; 2 — Ainus glutinosa (L.) Gaertn.; 3 — Betula pendula Roth; 4 — 

Pinus sylvestris L.; 5 — Carpinus betulus L.; 6 — Populus alba L.; 7 — Robinia pseudoacacia 
L.; 8 — Salix fragilis L.; 9 — Tilia cordata Mill.; 10 — Ulmus glabra Huds.; 11 — Pyrus com
munis L.; 12 — Sambucus ebulus L.; 13 — Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. Ex Woloszez.) 
Klaskova; 14 — Genista tinctoria L.; 15 — Amorplia fruticosa L.; 16 — Impatiens noli-tangere 
L.; 17 — Mercurialis perennis L.; 18 — Convallaria majalis L.; 19 — Galium odoratum  (L.) Scop.; 
20 — Aegopodium podagraria L.; 21 — Steliaria holostea L.; 22 — Carex pilosa Scop.; 23 — 
Galeobdolon luteum  Huds.; 24 — Festuca ovina L.; 25 — Helichrysum arenarium  (L.) Moench; 
26 — Stenactis annua Nees; 27 — Agrostis vineaiis Schreb.; 28 — Festuca valesiaca Gaud.; 
29 — Elytrigia repens (L.) Nevski; 30 — Bytrigia intermedia (Host) Nevski; 31 — Carex prae
cox Schreb.; 32 — Stipa capiiiata L.; 33 — Festuca pratensis Huds.; 34 — Lotus ucrainicus 
Klok.; 35 — Botriochloa ischaemum  (L.) Keng; 36 — Medicago romanica Prod.; 37 — Poa 
angustifolia L.; 38 — Agrostis tenuis Sibth.; 39 — PotentiHa impolita Wahlenb.; 40 — Corylus 
avellana L.; 41 — Glyceria fluitans (L.) R. Br.; 42 — Agrostis stolonifera L.; 43 — Eupatorium 
cannabinum  L.; 44 — Chenopodium majus L.; 45 — Poa nemoralis L.; 46 — Teucrium 
chamaedrys L.; 47 — Salvia nemorosa L.; 48 — Meiica transsllvanica Schur; 49 — Bromopsis 
inermis (Leys.) Holub; 50 — Bromopsis riparia (Rehm.) Holub; 51 — Carex acuta L.; 52 — 
Dactylis glomerata L.; 53 — Koeleria sabuletorum  (Domin) Klok.; 54 — Juncus atratus Krock.; 
55 — Carex distans L.; 56 Carex vulpina L.; 57 — Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud.; 
58 — Typha latifolia L.; 59 — Typha angustifolia L.; 60 — Potamogeton natans L.; 61 — 
Tliymus marshallianus Willd.; 6 2 — Rumex acetosella; 63 — Carex hirta L.; 64 — Medicago 
falcata L.; 65 — Anisantha tectorum  (L.) Nevski.; 66 — Calamagrostis epigeios (L.) Roth; 67 

Equisetum an/ense L.; 68 — Carex acutiformis Ehrh. Грунти: 69 — алювіально-піщані, 
супіщані та супіщаносуглинисті; 7 0 — торфово-болотні; 71 — мулисто-болотні 
глейові; 72 — сірі супіщані; 74 — алювіально-глейові. Екологічні фактори: 75 — 
вологість грунту (Hd); 7 6 — вміст карбонатів (Са); 77 — азотний режим (/Vf); 78 - 
кислотність грунту (/?с); 79 — загальний сольовий режим (7г); 80 — морозність {Сг)\ 81
— континентальність (Кл); 82 — термічний режим (7т); 83 — гумідність (О т).
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Класи рослинності: I — Potametea; II — Phragmitii-Magnocaiicetea; III — Molinio- 
Arrenatheretea; IV — Agropyretea; V — Festuco-Brometea; VI — Festuceteavaginatae; VII
— Trifolio-Geranietea; VIII — Alnetea glutinosae; IX — Salicetea purpurae; X — Querco- 
Fagetea; XI — Robinitea

цих угрупованнях, крім названих домінантів, зростають звичайні водно- 
болотні види: Oenanthe aquatica (L.) Poir.,Lycopus europaeus L.,Bidens tripar
tita L.,Stachys palustris L.,Lythrum saiicaria L.,Agrostis stolonifera L.,Iris pseuda- 
corus L., Carex distans L.

Лучна рослинність класу M olinio-Arrhenatheretea, як видно з рисунку, 
займає вирівняні ділянки і майже вся зосереджена в заплаві (виділи III). 
Загальне проективне покриття лучних ділянок — 100%. Разом з Festuca 
pratensis Huds. (15-40% ) як співдомінанти виступають Poa angustifolia L. 
(20-30% ), Lotus ucrainicus Klok. (20 -25% ), Carex contigua Hoppe, C. hirta L. 
(10-15% ). Постійними для цих угруповань є Trifolium repens L.,7. pratense L., 
Prunella vulgaris L.,Daucus carota L., Medicago lupulina L.,Dactylls glomerata L., 
Genista tinctoria L., Vicia tetrasperma (L.) Schreb., Hypericum perforatum  L., 
Eryngium campestre L.

Угруповання кл. Agropyretea repentis поширені переважно на схилах та 
платоподібних ділянках (виділ IV) на місці зведених сільгоспугідь.

Домінантами в цих угрупованнях виступають Elytrigia repens (L.) Nevski 
(20 -50% ) з участю Dactyiis glomerata (20 -2 5 % ),типовими представниками 
є Poa pratensis L., Bromopsis inermis (Leys.) Holub, В. riparia (Rehm.) Holub, 
Achillea submillefoiium  Klok. et Krytzka, Medicago romanica P rod.,Cichorium inty- 
bus L., Vicia cracca L.,Cerastium arvense L.,Chondrilla juncea L.,Glechoma hed- 
eracea L., Falcaria vulgaris Bernh., Festuca pratensis.

Степові фітоценози кл. Festuco-Brometea поширені на верхніх частинах 
схилів (виділ V). Союз Fragario viridis—Тrifolio montani характеризується у г
рупованнями з домінуванням у травостої Poa angustifolia, що має покриття 
15-50%  (при загальному проективному покритті 90-100% ). Співдомінантами 
на різних ділянках виступають Medicago romanica (до 20%), Thymus mars- 
chailianus Willd. (15-20% ), Elytrigia intermedia (Host) Nevski (15-20% ). Досить 
вагому роль у травостої відіграють Chamaecytisus ruthenicus (Fisch, ex 
Wolosczc.) Klaskova, Agrostis vinealis Schreb., Teucrium chamaedrys L., Galium 
verum L., Festuca ovina L., Potentilla Impolita Wahlenb., Koeleria cristata (L.) Pers., 
Lavatera thuringiaca L., Helichrysum arenarium (L.) Moench.

Угруповання союзу C irsio-Brachypodion pennati представлені асоціа
цією Thymo m arschalliani-Caricetum  praecocis, вони поширені на невеликій 
площі у верхній частині схилів, переважно південної експозиції. Загальне 
проективне покриття в цих угрупованнях — близько 100%. Покриття Carex 
praecox Schreb. коливається в межах 15-40% , а співдомінантів — Elytrigia 
intermedia, Poa angustifolia, Festuca ovina, Phleum phleoides (L.) Karst., Stipa 
capillata L. — у межах 10-20% . Досить поширені лучно-степові види: Galium 
verum, Teucrium chamaedrys, Thalictrum minus L., Chamaecytisus austriacus (L.) 
Link, Fragaria viridis Duch., Filipendula vulgaris Moench, Carex contigua, 
Agrimonia eupatoria L., Eryngium campestre, Pimpinella Saxifraga L.

Більш сухі, ніж попередні, середні та верхні частини схилів південної екс
позиції з супіщаними грунтами займають угруповання асоціації Botriochlo- 
etum ischaemi. Покриття едифікатора (Botriochioa ischaemum (L.) Keng) — 
15-40%  (при загальному проективному покритті 95-100% ), а співдомінантів
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на різних ділянках — Medicago готапіса, Otites borysthenica (Gran.) Klok., Stipa 
capillata, Poa angustifolia, Elytrigia intermedia — 10-30% . У складі цих ценозів 
найчастіше трапляються такі степові види, як Stachys recta L., Melica transsil- 
vanica Schur, Onobrychis arenaria (Kit.) DC., Artemisia pontica L., Allium sphaero- 
cephaton L., Salvia nemorosa L., Thymus marschailianus, Phieum phleoides, 
Campanula sibirica L., Festuca ovina, Thesium linophyllon L.

Степові угруповання асоціації Stipetum  capillatae займають невеликі 
д ілянки у верхній та середній частинах південних і південно-східних схилів 
різної' крутості (25-30°) на дуже сухих грунтах. Покриття Stipa capillata — 
20 -40 % . Значну участь (15 -20% ) у складі травостою беруть співдомінанти
— Elytrigia intermedia, Pop angustifolia, Bromopsis inermis, меншу роль (5-10% ) 
в ід іграю ть Festuca valesiaca Gaud., Thymus marschailianus, Teucrium 
chamaedrys. Незначну доміш ку утворюють Asperuia cynanchica L., Stachys 
recta, Euphorbia cyparissias L., Aster ameiloides Bess., Thalictrum minus, 
Onobrychys arenaria, Veronica incana L., V. austriaca L., Centaurea scabiosa L., 
Dianthus fischeri Spreng.

Псамофітні степові ділянки представлені угрупованнями класу Festu се- 
tea vaginatae (виділ VI). Домінантами тут виступають (при загальному, 
проективному покритті 30 -95% ) — Festuca ovina (25 -45% ), Koeleria sabule- 
torum  (Domin) Klok. (10-25% ), Calamagrostis epigeios (L.) Roth (до 80%). У 
ранзі співдомінантів (10-15% ) визначені: Chamaecytisus ruthenicus, Agrostis 
vineaiis, Potentilla impolita, Poa angustifolia, Rumex acetosella L.,Jasione montana 
L., Botriochloa ischaemum. Д о числа постійних видів, що мають покриття 
1-5% , належать: Artemisia dniproica Klok., Knautia arvensis (L.) Coult., Carex 
praecox, Verbascum lychnitis L., Chondriila graminea Bieb., Echinops sphaero- 
cephalus L.,Tragopogon podolicus (DC.) A rtem cz.,!. ucrainicum  A r te m c z Galium 
verum, Hieracium pilosella L., H. echioides Lumn., Heiichrysum arenarium  (L.) 
Moench, Sedum acre L .,S. sexanguiare L.,Minuartia leiosperma Klok., Poa bul- 
bosa L., Arenaria serpyllifolia L.

Класу Trifo lio-G eran ie tea (загальне проективне покриття 60-100% ) 
відповідають угруповання (виділ VII) з домінуванням Bromopsis riparia (40%) 
або Meiica transsiivanica (30 -35% ), які зростають поряд з ковиловими 
ценозами на верхніх та середніх частинах схилів південної і південно- 
східної експозиції. Співдомінантами виступають Anisantha tectorum  (L.) 
Nevski, Salvia nemorosa, Agrimonia eupatoria. Типовими представниками e 
Euphorbia virgultosa Klok., Centaurea pseudomaculosa Dobrocz., Coronilla varia 
L., Genista tinctoria, Potentilla argentea L., Tragopogon major Jacq., Cirsium 
arvense (L.) S cop .,Cynoglossum officinale L .,Vicia tenuifolia Roth. Класифікація 
цих угруповань розроблена незадовільно.

Л ісова рослинність має як природне,так і штучне походження.
На зниженнях, де грунтові води підходять ближче до поверхні,поширені 

вільхові угруповання класу Alneteaglutinosae (виділ VIII). Деревостан двох'я
русний — перший ярус складений з Ainus glutinosa (L.) Gaertn. (зімкненість
— 0 ,5 -0 ,6 , висота 16-18 м, вік — 20 -25  років), другий — з Betula pendula 
Roth (зімкненість — 0 ,1 -0 ,2). Підлісок майже відсутній, подекуди зустрі
чається Swida sanguinea (L.) Opiz. У трав’яному ярусі (загальне проективне 
покриття — 85 -90% ) домінує Carex acutiformis Ehrh. (20 -25% ), співдомінує 
Carex elongata L. (15-20% ), зростають також Lysimachia vulgaris L., Iris pse-
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udacorus L,,Bidens tripartita, Poa palustris L,,Lycopus europaeus, Geum rivale L., 
Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch, Calystegia sepium (L.) R. Br.

Угруповання класу Salicetea purpurae займають ділянки заплави з б ід
ними алювіальними наносами та ділянки в пониженнях рельєфу, що пері
одично заливаються водою (виділ IX). В деревостані домінує Populus alba 
L. (з ім кнен ість— 0 ,3 -0 ,5),співдомінують Salix alba L. (з ім кнен ість— 0 ,1 -0 ,2 ) 
та Betula pendula Roth (0,3). У розрідженому підліску зустрічаються Corylus 
avellana L., Ainus glutinöse (L.) Gaertn., Salix fragilis L., S. caprea L., Amorpha 
fruticosa L. Чагарниковий ярус складений з Rubus caesius L .,місцями може 
бути досить густим (зімкненість до 0,4). Травостій має загальне проектив
не покриття — 30 -100% , у ньому домінують Bidens tripartita, Poa nemoralis 
L., Sambucus ebulus L. (20 -25% ),зростають також(покриття 10-15% ) Agros- 
tis stolonifera, Carex pseudocyperus, C. vulpina L., Oenanthe aquatica (L.) Poir., 
Carex hirta, Elytrigia repens, рідше трапляються Juncus effusus L., Phleum 
pratense, Ranunculus repens L., Lotus ucrainicus, Plantago major L., Trifolium 
repens L., Prunella vulgaris, Epilobium palustris L., Stachys palustris L. тощо.

Угруповання широколистяних лісів, що приурочені до багатих сірих 
л ісових та дерново-п ідзолистих грунтів (виділ X), представлені 
синтаксонами класу Querco-Fagetea. Деревостан диференційований на 
два п ід ’яруси (зімкненість — 0 ,7 -1 ,0 ).

Перший під’ярус утворює Carpinus betulus L. (зімкненість — 0 ,7 -0 ,9 , 
висота 20 м), другий — Tilia cordata Mill. (з ім кнен ість— 0 ,1 -0 ,2 , висота — 
18 -20  м) з дом іш кою  Acer platanoides L. (на деяких ділянках він займає 
панівне положення) та ,подекуди,Cerasus avium (L.) Moench. У зрідженому 
підліску зростають Acer campestre L ,,Quercus robur L.,Fraxinus excelsior L., 
Ulmus glabra Huds., Euonymus verrucosa Scop. У трав’яному ярусі (загальне 
проективне покриття — 25 -65% ), утвореному неморальними видами, 
домінують на різних ділянках Aegopodium podagraria L. (35-40% ), Stellaria 
holostea L. (25 -30% ), Carex pilosa Scop. (15-20% ), Galeobdolon luteum Huds. 
(15-20% ), Mercurialis perennis L. (45-50% ), Convallaria majalis L. (15-20% ), 
зростають також Polygonatum multiflorum  (L.) All., Campanula trachelium L., 
Viola mirabilis L., Pulmonaria obscura Dumort., Lathyrus niger (L.) Bernh., Asarum 
europaeum L., Milium effusum L., Allium ursinum L., Corydalis solida (L.) Clairv.,
C. cava (L.) Schweigg. et Koerte,Circaea lutetiana L.

Вторинні насадження з Pinus sylvestris L. та Robinia pseudoacacia L. 
представлені ф ітоценозами класу Robinietea. Угруповання з Pinus sylvestris 
(виділ XI) мають деревостан зімкненістю  0 ,7 -0 ,8 ,заввишки 8 -1 5  м і віком 
близько 2 5 -3 0  років. У зрідженому підліску зростають Acer platanoides,
A. negundo, Ulmus carpinifolia та поодинокі екземпляри Swida sanguinea (L.) 
Opiz, Amorpha fruticosa L., Quercus robur. У трав’яному ярусі (загальне 
проективне покриття не перевищує 10%) відмічені Poa nemoralis L., Elytrigia 
intermedia, Hypericum perforatum, Pimpinella saxifraga, Solidago virgaurea L., 
Hypopytis monotropa Grantz., Galium aparine L., Achillea submillefolium, 
Cucubalus baccifer L.

Деревостан угруповань з домінуванням Robinia pseudoacacia (виділ XI), що 
займають найбільш еродовані ділянки лесових схилів та днищ ярів, має 
зімкненість 0 ,6-1 ,0. Підлісок сформований з Ulmus glabra, Sambucus nigra L., 
Crataegus leiomonogyna Klok. інколи зустрічаються Rosa canina L. та Malus prae
cox (Pall.) Borkh. У травостої (загальне проективне покриття — 30-45% ) 
домінує Chelidonium majus L. (20-30% ) чи Galium aparine (15-20% ). З покрит
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тям 1-5%  (місцями до 10%) зростають Urtica dioica L., Dactylis glomerate, 
Polygonum convolvulus L., Humulus lupulus, Elytrigia repens, Carex contigua, 
Allium oleraceum, Anthriscus sylvestris (L.) H o ffm .,Geum urbanum L.

Така мозаїчність рослинності зумовлена складністю геоморфологічних 
умов і спричиненою цим строкатістю грунтового покриву, гідротермічних 
режимів і мікроклімату в цілому.

Едафічний ареал рослинних угруповань профілю "Зарубинц і-Б учак" 
досить широкий (рис. 1),що пояснюється наявністю великої р ізноманітнос
ті екотопів у дуже розчленованій горбкуватій місцевості. Вологість грунту 
(Hd) 'коливається від 8,52 бала (середньостеповий режим зволоження в 
ценозі з домінуванням Festuca valesiaca) до 16,71 бала (субболотний 
режим зволоження в угрупованні Potamogeton natans).

Показники різних факторів коливаються в неоднакових межах. Між 
зм іною  одних факторів спостерігається кореляція, м іж зм іною  інших її не
має. Зокрема, між зміною вологості та вмістом азоту наявна пряма коре
ляція, а відносно карбонатів (Са), засолення (7г) та кислотності (Яс) — зво
ротна. Високі показники перших двох факторів і відповідно низькі значен
ня інших, характер ні для боліт та вільхових лісів, свідчать про переважання 
акумулятивних процесів,накопичення органіки, але низьку ємність і повіль
ний кругообіг. Зворотна залежність вказує на швидку деструкцію  органіки, 
переважання денудаційних процесів. Більш-менш рівні (горизонтальні) ізо- 
клини притаманні лісам, які характеризуються високою ємністю біо
логічного кругообігу, врівноваженими процесами акумуляції та деструкції.

О собливості водно-повітряного режиму м ісцезростань рослинних 
угруповань на більшій частині профілю чітко пов’язані з характером 
пагорбково-хвилястого рельєфу місцевості. На узбережжі Канівського 
водосховища і в улоговинах ярів та балок, де коренемісний шар грунту 
підживлюється грунтовими водами, зустрічаються мокрі болотно-лучні, 
сирі та вологі лісо-лучні екотопи з мулисто-болотними глейовими, алюві
ально-глейовими, лучними оглеєними супіщ ано-суглинистими грунтами. 
Середні запаси продуктивної вологи тут дорівнюють 180-240 мм, пороз- 
ність аерації грунту — 19-32% . Водночас на схилах ярів та балок і на 
вододілах широко розповсюджені сухуваті лісо-лучні і лучно-степові 
екотопи з сірими суглинистими і лучно-чорноземними суглинистими 
грунтами, а середні запаси продуктивної вологи становлять 7 0 -9 5  мм, 
порозність аерації грунту — 55-65% .

У деяких місцях на схилах і платоподібних вододілах, заліснених як 
природною рослинністю, так і штучними насадженнями, зустрічаються 
свіжі лісо-лучні екотопи з сірими супіщ ано-суглинистими і суглинистими 
грунтами,а середні запаси продуктивної вологи дорівнюють 100-127 мм, 
порозність аерації грунту — 45 -54% .

Місцями біля підніжжя схилів зустрічаються сильно- і середньозмиті Піща
но-супіщані грунти з сухуватими лучно-степовими екотопами (середні запа
си продуктивної вологи — 61-77  мм,порозність аерації грунту — 62-69% ).

У тих випадках, коли в мікрозниженнях коренемісний шар грунту не під
живлюється грунтовими водами,трапляються свіжі лісо-лучні екотопи з алю
віальними і дерновими супіщано-суглинистими грунтами (середні запаси 
продуктивної вологи — 105-135 мм, порозність аерації грунту — 42-52% ).
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В цілому, даній території притаманні переважно свіжі і сухуваті лісо- 
лучні м ісцезростання з с ірим и і лучними суп іщ аними, супіщ ано- 
суглинистими і суглинистими грунтами.

Трофність грунту (Тг) змінюється від 6,24 бала для відносно бідних 
грунтів під насадженнями Robinia pseudoacacia і Pinus sylvestris до 9,02 бала 
для багатих грунтів в угрупованні з домінуванням Carex distans і Juncus atra- 
tus.

Спостерігаються два едафічних градієнти послідовного заміщення 
ценотаксонів при наростанні вологості грунту: один при вищій трофності 
(7 ,25 -8 ,25  бала), другий на фоні зниженої трофності (6 ,25 -7 ,9  бала). 
Перший ряд у напрямку наростання вологості представляють класи 
F es tuco -B rom e tea - >  Trifo lio-G eran ie tea - >  Agropyretea repentis ->  Moli- 
n io-Arrhenatheretea - >  Q uerco-Fagetea - >  Phragm iti-M agnocaricetea ->  
Alnetea giutinosae - >  Potametea, другий — класи Festucetea vaginatae 
(частково він входить в перший ряд) - >  R ob in ie tea->  Salicetea purpurae. 
Межею між лісовими і трав’янистими угрупованнями в цьому регіоні 
служить вологість грунту 10 балів (дуже сухий гігротоп для лісу).

В цілому, законом ірності розподілу рослинних угруповань за градієн
том вологості відповідають описаним у  літературі для сірих лісових

Рис. 2. Едафічний ареал рослинних угруповань профіля 
"Зарубинці-Бучак" в координатах трофності (7г) і

- вологості (Hd) грунту.
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чорнозем них грунтів  Л ісостепу  (Больш аков, 1950; Готшалк, 1959; 
Алифанов,Молчанов, 1960; Лошакова, 1981 ).

Ординацію рослинних угруповань на осях вологості і кислотності (Яс) 
грунту показує рис. 3. Наявна досить чітка лінійна залежність між 
наростанням pH і вологості, хоча ценоареали класів і перекриваються. 
Вибудовується такий екокпин: F estuco -B rom etea - >  T rifo lio -G eran ie tea- >  
Agropyre tea repentis - >  M o lin io -A rrh ena th e re te a  - >  Robinietea - >  
Q uerco-Fagetea ->  Salicetea purpurae - >  Phragm iti-M agnocaricetea - >  
Alnetea glutinosae - >  Potametea. Клас Festucetea vaginatae стоїть окремо 
від усіх інших, перекриваючись з ними тільки невеликою частиною свого 
ареалу. Його ценози, займаючи сухі піщані гігротопи (9 -1 0  балів), в той 
же час мають найширший діапазон Яс — від 8,2 до 6,0 бала. Це відповідає 
pH „я  =  6 ,6 -5 ,5  (слабокислі і кислі грунти). Всі інші класи, разом узяті, 
займають менший діапазон Не: 8 ,9 -7 ,4  бали. Л ісові угруповання в цьому 
ряду займають середню позицію.

т

8-

Рис. 4. Едафічний ареал рослинних угруповань 
профіля "Зарубинці-Бучак" в координатах 
азотного (N1) і водного режиму (Неї) грунту.
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В координатах вологості й азотного режиму грунту (№) простежується 
чіткий екоклин рослинних угруповань з позитивною кореляцією між цими 
факторами (рис. 4). Ряд класів має вигляд, аналогічний попередньому, 
тільки на початку його стоїть РевШсеїва уадіпаїае. Лісові угруповання 
даного регіону і трав’янисті ценози перезволожених м ісцезростань (Ріігад- 
тШ -М адпосагісе Іеа, Ро1:ате1:еа, частково М оііпіо-Аггґіепаїїіегеїеа) приуро-

чені до найбагатших на азот грунтів, хід залежності м іж Неї і Л/ґ дуже 
близький до встановленого нами на об ’єктах північної і західної частини 
лісостепової зони — Лисої гори на Івано-Ф ранківщ ині (Дідух,ГІлюта,1990), 
середньої Ворскли (Дидух и др.,1991), Холодного Яру (Дідух та інш.,1992).

Це свідчить про наявність закономірних змін цих факторів у даному 
географічному регіоні.

Побудова ординаційних матриць дозволяє оцінити розташування 
ценотаксонів у полі трофності і кислотності грунту (рис. 5). Зокрема, для 
трав’янистих угруповань наявна позитивна кореляція міжцими факторами,
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Рис. 7. Едафічний ареал рослинних 
поеань ппофіля "Заоубинці-Бучак" в

в до її 12 із 14 їв їв п  на
що відзначалося нами раніше, особливо для об ’єктів лісової зони (Дідух, 
Плюта,1994). Для лісових угруповань існує ряд трофогенного заміщення, 
який мало залежить від коливань кислотності.

Залежність загальної трофності грунту від азотного режиму ілюструє 
рис. 6. Для лісових угруповань вона розмита, а для трав ’янистих намі
чається такий екоклин з позитивною кореляцією: Festuceteavaginatae ->  
F es tuco -B rom e tea  - >  T rifo lio -G e ran ie te a  - >  A gropyre tea repen tis  - >  
M olin io -A rrhena there tea->  P hragm iti-M agnocarice tea ->  Potametea.

Найтісніші з в ’язки в групі едафічних факторів спостерігаються між 
вологістю грунту і вмістом у ньому карбонатів (Са) (рис. 7). Кореляція 
негативна і дуже близька до лінійної. Екоклин має такий вигляд: 
F es tuco -B rom e tea  - >  T rifo lio -G e ran ie te a  - >  Festucetea vag inatae - >  
Agropyretea repentis - >  M olin io-Arrhenatheretea - >  Robinietea - >  Quer- 
co-Fagetea - >  Salicetea purpurae - >  Phragm iti-M agnocaricetea - >  Alnetea 
glutinosae - >  Potametea. Як бачимо, ряд практично не відрізняється від 
попередніх (рис. 2 -4 , 6), за винятком місця Festucetea vaginatae, що,

Ка
9 ,5
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7,6-

6,5 7,5 8 .5  О т
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Рис. 8. Кліматичний ареал рослинних угрупо
вань профіля "Зарубинці-Бучак” в координатах 
континентальності (Кп) і омброрежиму [От).
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очевидно,пояснюється значною різнофакторною порушеністю зібраних тут 
угруповань (перелоги,змиті грунти, пасовища тощо), а також приуроченіс
тю їх до піщаних і супіщаних грунтів.

Отже, відтворення екоклину в різних едафічних координатах за значної 
континуальності ценоареалів свідчить про об ’єктивний екологічний зміст 
класів флористичної класифікації, кожен з яких займає певну екологічну 
нішу. їхні параметри можуть бути встановлені за допом огою  
фітоіндикаційних шкал.

Особливості мікроклімату екотопів можна простежити за  рисунками 4 
та 9. Помітно, що з пом ’якшенням континентальності (Кп) наростає і 
гумідність (От) (рис. 8). У відносно найсуворіших (для даної місцевості)

умовах зростаю ть ценози Р е зШ с о -В го те їе а  і ТгіТоііо—Сегапіе іеа, у 
найм’якіших — ліси Оиегсо-Радеіеа, Аіпеїеа дІїЛіпозае,а такожРоІате1:еа. 
Інші угруповання щільною групою розмістилися в центрі графіка. Слід 
відзначити, що дані фітоіндикації добре узгоджуються з безпосередніми 
вимірами показників  водно -теплового  режиму (Константинов, 
Сакали,1967; Раунер и др.,1974; Голубова, 1979),

Досить чітка ординація, якщо брати окремі описи (угруповання), прос
тежується в координатному полі терморежиму (Тт) і кріорежиму (Сг) 
(рис. 9), що підтверджується експериментальними дослідженнями (Обо- 
ленський,1926; Щ ербань, 1961; Ф едосеев,1967). Для всіх ценотаксонів,за 
винятком двох, характерне майже повне накладання екоареалів. Окремо 
на максимальному кінці градієнта розміщуються ценози Оиегсо-Яадеіеа.а 
угруповання Рев1:исе1:еауадіпа1:ае займають майже дві третини загального 
ірадієнта, починаючи з мінімальних значень. З ареалами інших ценотак- 
сонів Ревіисеїеауадіпаїае перекриваються менш як на половину. В лісах 
провідну роль від іграє потужний кліматичний вплив едифікатора, в трав'я
нистих угрупованнях РезШсеІва уадіпаїае найбільшою мірою на форму
вання мікроклімату впливає рельєф. В інших угрупованнях вплив цих двох 
чинників взаємно врівноважується, внаслідок чого мікрокліматичні ареали 
мають таке значне накладання. Крім того, на пом'якшення і зближення
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мікрокліматичних показників впливають водні маси водосховища (Коліс
ник, 1962).

Для визначення структури і функції екосистем іноді важливіше оцінити 
ш видкість обміну чи переносу речовин, ніж їх кількість в даний час у 
даном у місці. Ф іто індикац ійний метод дає можливість судити про 
інтенсивність циркуляції речовин в екосистемах. На основі показників 
ф ітоіндикації можна сказати, що інтенсивність біологічного кругообігу, 
виходячи з його чинників (Дажо, 1975), найбільша при вищих значеннях 
балів терморежиму, омброрежиму, кріорежиму, нітрорежиму, середніх — 
гідрорежиму грунту (11 -13  балів) і ацидорежиму (5 -7  балів), низьких і 
середн іх  значеннях континентальності, троф ності грунту і вм істу 
карбонатів. Виходячи з вищенаведених даних, можна зробити певні 
висновки про екологічні особливості рослинності Канівських дислокацій.

Висновки
На профілі представлені типові рослинні угруповання і більшість типів 

м ісцезростань, характерних для Центрального Лісостепу України. Не трап
ляються тут дуже сухі гігротопи,екотопи з родючими грунтами чорнозем
ного типу, засолені, а також на екстразональних грунтотворних породах.

Встановлені регіональні ценоклин і екокпин, які відтворюються в 
координатах різних едафічних факторів.

Розраховано характеристики екологічних ніш головних синтаксонів в 
розмірностях фітоіндикаційних шкал. Показано, що екологічні ареали 
класів рослинності значною  м ірою  перекриваю ться, і це створю є 
фітоценотичний континуум.

1. Листяні ліси характеризую ться високою  єм н істю  біологічного 
кругообігу,зрівноваженими процесами акумуляції та деструкції органічних 
речовин,плавними коливаннями показників екологічних факторів.

2. Вторинні насадження сосни та робінії (сі. ЯоЬіпіеІеа) хоча й 
сприяють стабілізації екосистем (можливо, саме РІоЬіпіа сприяє виділенню 
мінеральних форм азоту в грунт унасл ідок діяльності азотфіксуючих 
бактерій),але азот не акумулюється в шарах грунту, і через значну крутість 
схилів змивається у понижені форми рельєфу, виноситься за межі 
екосистеми. Ємність кругообігу менша, ніж  у листяних лісах, протікає 
швидше і менш рівномірно. В місцях накопичення органічних речовин 
швидко концентруються нітрофіли,а в м ісцях з н о с у — грунт оголюється.

3. Вільхові ліси характеризую ться надмірним зволоженням, 
переважанням акумулятивних процесів (з накопиченням гумусу), процесів 
оглеєння, достатньо високим вмістом мінеральних форм азоту, внаслідок 
доступу кисню і рівномірного розкладу органічних речовин.

4. Вербово-тополеві ліси характеризуються дуже нерівномірним зво
ложенням,різко змінним характером процесів як акумуляції,так і денудації.

5. Лучні та піщані степи мають низьку ємність біологічного кругообігу, 
тому процеси акумуляції та д е стр укц ії орган ічних речовин тут 
неврівноважені, спрямовані на відчуження останніх. Пояснюється це тим, 
що в умовах сухості екотопів, ш видкого розкладу органічних речовин 
(специф іка  грунтів і крутість схилів) процеси д еструкц ії значно 
перевищують процеси акумуляції.
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6. На луках в умовах достатньої’,але різкої сезонної зміни зволоження 
спостерігаються процеси деструкції,акумуляції й денудації,які чергуються 
протягом року, що теж спричинює низьку ємність, неврівноваженість 
біологічного кругообігу.

7. На болотах в умовах перезволоження і уповільнення окисно- 
відновлювальних процесів, зниження терморежиму та накопичення солей 
спостерігається акумуляція органічних речовин, яка не супроводжується 
вивільненням мінеральних форм азоту. Внаслідок цього тут мають місце 
низька ємність і уповільнення процесів біологічного кругообігу.

8. Водні та прибережні екосистеми в умовах режиму водосховища 
характеризуються постійною та інтенсивною денудацією, що не сприяє 
формуванню ст ійких ценозів, тому останні мають низьку ємність 
біологічного кругообігу,який протікає дуже інтенсивно.

Таким чином, акумуляція переважає у понижених формах рельєфу, 
лісових екосистемах і болотах, деструкція — в сухих умовах грунту, 
денудація — на підвищених формах рельєфу і місцях з позитивним рухом 
мод. Це впливає на інтенсивність і ємність біологічного кругообігу, перебіг 
енергетичних процесів в екосистемах.
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ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧШ ОСОБЛИВОСТІ E M P E T R U M  L. S. L. 
В УКРАЇНІ ТА В ПОЛЫЩ
Я .П . Д ідуX і, А. Боратинський2

’ Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 252601 Київ, МСП-1, вул. 
Т ерещенківська, 2

2Інститут дендрології ПАН,Польща,62035, м. Курник,вул. Паркова,5

Didukh Ya.P., Boratynski A. Ecological and coenotical pecularities of 
Empetrum L. s. I. in Ukraine and Poland / /  Ukr. Phytosoc. Col. — Kyiv, 1999. — 
Ser. C,lss. 1 (15) — P. 2 6 -3 5

Keywords: Empetrum, ecological factors, syntaxons, phytocoenoindication, 
ordination, Ukraine, Poland.

Summary
Empetrum nigrum  s. I. in Poland and Ukraine is presented by two sub

species: E. nigrum  ssp. nigrum  and E. nigrum  ssp. hermophroditum. They d iffe r 
in m orphology,genetic traits,geographycal and ecological characteristics. Both 
of them are presented in Ukraine although the firs t one is more w idelyspread. 
E. nigrum  ssp. hermophroditum  grows in alpine,subalpine belts and oligo troph- 
ic marshes between mountains and E. nigrum  ssp. nigrum occurs toge ther with 
the first one but onlyon the marshes. Their econiche on the territory of Ukraine 
is narrower than on the te rrito ry of Poland.

Вступ
Рід Empetrum  L. привертає увагу ботан іків  в таксоном ічном у, 

географ ічному та екологічному аспектах, а результати його вивчення 
широко обговорюються в літературі. Зокрема, дискусійним є питання 
обсягу виду та внутрішньовидової систематики. З типового Empetrum 
nigrum L. у 1880 р. була виділена форма Е. nigrum L. f. hermaphroditum
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Lange,пізніше — різновидність var. hermaphroditum  (Lange) Sorensen, підвид 
subsp. hermaphroditum  (Lange) B ocher,а в 1927 p. описано самостійний 

нид — E. hermaphroditum  (Lange) Hagerup. У зведенні "Ф лора СССР"
В.М. Васильєв (1949) визнав цей вид і навіть відніс до різних рядів:
H. nigrum — ряд D ioicaV. Vasil., H. hermaphroditum — ряд Hermaphrodite V. 
Vassil., проте останній він наводить лише для Арктики та півночі Європи. 
Якщо в ранніх флористичних зведеннях для України ("Ф лора УРСР") та 
Польщі ("Rosliny Polskie") вказувався лише один вид — Е. nigrum L. 
(Карнаух,1955; Szafer et al., 1950),то у "Визначнику рослин України" (1965) 
наводиться E. nigrum  var. hermaphroditum  (Lange) Sorensen, а пізніше
A,I. Барбарич (Определитель..., 1987) подає вже два види: Е. nigrum та
I . hermaphroditum  Hagerup (Е  nigrum ssp. hermaphroditum (Hagerup) Bocher) 
з одного місцезнаходження (Закарпатська обл., Тячівський р -н , с. Вел. 
Уі олька на схилах вапнякового походження), хоча цей вид на вапняках 
ніколи не зростає. У "Визначнику рослин Українських Карпат" (1977) 
поводиться лише один Е. nigrum  L.

Польські (Browicz,Zielinski, 1973),чеські (Dostal,1989) та німецькі (Rothma- 
Іог, 1976) ботаніки розділяють ці два таксони. К. Зажицький показав їхню 
морфологічну різницю й специфіку географічного поширення в Польщі.
B.І. Чопик (1976) для високогір'я Карпат наводить лише E. hermaphroditum, а 
К.А. Малиновський (1980) приймає широке тлумачення виду Е. nigrum s.І., 
хоча в синтаксономічній схемі рослинності використовує для назви таксонів
І , hermaphroditum. Нами ці два таксони розглядаються на рівні підвидів.

Е. nigrum ssp. nigrum  та Е. nigrum ssp. hermaphroditum відрізняються тим, 
що перший є дводомною одностатевою рослиною, в якої тичинкові і 
маточкові квітки знаходяться окремо,а другий є однодомною двостатевою 
рослиною. На фоні плодів у Е. nigrum ssp. hermaphroditum завжди помітні 
.іасохлі тичинки. Плагіотропні пагони в Е. nigrum ssp. nigrum  довгі (іноді 
монад 1 м), листки рихло розміщені. У Е. nigrum ssp. hermaphroditum  плагі- 
о іропн і пагони вкорочені,розгалужені,листки еліптичні. Е. nigrum  ssp. nig- 
шт е диплоїдом (2п =  26),а Е. nigrum  ssp. hermaphroditum  — тетраплоїдом 
(2п =  52). Отже, з цього можна зробити висновок, що анцестрольним є 
перший, а похідним другий підвид, що сформувався в екстремальних 
умооах.а саме в плейстоценовий період.

Доказом останнього є характер поширення цих рослин. Так, Е. nigrum 
v,|>. nigrum — амфіатлантичний рівнинний бореально-арктичний підвид, що 
поширений в Північній Америці (по узбережжю Атлантичного океану),Північ
ній Європі та Західному Сибіру (Browicz, Zielinski, 1973) і зрідка у вигляді 
окремих локалітетів заходить на гірську територію. В Європі основна час- 
іипа ареалу припадає на низинні території півночі. Південна межа суціль
ною  ареалу прилягяє до 53" пн.ш. і в Польщі йде від Щ еціна на заході 
(н.чдовж Дравського, Кашубського та Мазурського поозер'я) до Августова 
і ні сході,далі — через центральну частину Білорусі,тобто не доходить до Ук
раїни. Росте як на приморських дюнах, в соснових борах так і на оліго- 
мп.іотрофних торф'яниках. Після перерви ареалу в центрі Польщі цей під- 
пид з'являється у вигляді окремих локалітетів на передгірських торф'яниках 
іа it горах (у Судетах,Татрах,Східних Карпатах) і в аналогічних умовах в Ук
раїнських Карпатах. Тут він зустрічається разом з Е. nigrum ssp. hermaphro- 
illtum.

27



Укр. фітоцен. зб. — Київ, 1999. — Сер. С, вип. 1 (15)

Е. nigrum  ssp. hermaphroditum  — аркто-альпійський підвид, південна 
межа поширення якого на рівнині збігається з 70 ‘ пн.ш. В горах він 
приурочений до наскельних відслонень альпійського й субальпійського 
поясів та боліт, розташованих в улоговинах. В Польщі він відзначений в 
Судетах (Карконоські,Бистрицькі гори),Бескидах,Татрах,Східних Карпатах 
(Бещ ади),а в Україні — в Карпатах.

Таким чином, у горах зустрічаються обидва підвиди, проте перший 
приурочений до висоти 800-1500  м н.р.м.,а другий — 1100-2130 м н.р.м., 
тобто вони мають певне перекриття на г ірських  торф 'яниках, що 
знаходяться в улоговинах, зниженнях (Browicz, Zielinski, 1973). Більшість 
місцезнаходжень в Українських Карпатах відноситься до Е. nigrum ssp. her
maphroditum, а не до £. nigrum ssp. nigrum, як вважалося раніше. Останній 
ф іксується лише на верхових болотах біля Ясині (болото "Чорне Багно"), 
Ворохти (850 м н.р.м . біля Тартака), с. С инев ір -Н егровц і (болото 
“ Глуханя” ),можливо,с. Старий М ізуньтощ о.

В еколого-ценотичному відношенні ці підвиди займають різні екотопи. 
На рівнинній частині Польщі Е. nigrum ssp. nigrum  росте вздовж берега 
Балтійського моря на піщаних дюнах, в соснових борах, на болотах, тобто 
має ш ироку екологічну амплітуду. В його м ісцезростаннях виділяється 
специфічна асоціація Empetro nigri-P inetum . Залежно від вологості та 
трофності грунтів виділяється чотири субасоціації: Empetro nigri-P inetum  
ciadinietosum (досить сухі та бідні піщані грунти), E. n .-P . piroletosum  (сухі 
та бідні), Е. п. typicum (свіжі, середнього багатства), E. n .-P . ericetosum 
(вологі) (W ojterski, 1964). Крім того, були наведені асоціації Salici empetre- 
tum nigri,Carici arenariae-Em petretum  (сухі угруповання на пісках), Vaccinio 
u lig inosi-Em petretum  (вологі угруповання) та угруповання E. n.-Vaccinium  
vitis-idaea(M arkow ski, 1997). Такі угруповання в Україні відсутні.

У болотних угрупованнях,які належать до асоціацій Em petro-Trichopho- 
retum austriaci та Empetro herm aphroditi-Sphagnetum  fusci зустрічаються 
обидва підвиди. Такі болота формуються в депресіях пенеплену, оточені 
горами, не мають експозиції та нахилу,але через формування торф'яників 
ніби підняті, опуклі. Вони розвиваються в зоні максимуму опадів і 
живляться цими опадами, бо води, що стікають з гір, інколи прорізують 
торф 'яник, але участі в його живленні не беруть. Поверхня торф 'яника 
буває м ісцями навіть підсушена, його прир іст уже уповільнюється, 
гальмується; процес приросту зрівноважений з розкладом, що свідчить 
про крайній ступінь оліготрофізації. М інералізація в цих кліматичних 
умовах через високу вологість, низьку температуру (середньорічна біля 
1'С) та кислі оліготрофні умови теж не відбувається. В місцях розкладу 
торф 'яника зустрічається Pinus тидо Turra. Таким чином, формуються 
оліготрофні болота з розвинутими купинами,наявністю розрідженого ярусу 
Pinus тидо або його відсутністю, купинами сфагну {Sphagnum mageilanicum,
S. fuscum, S. acutifolium, S. recuivum), серед дернин якого трапляються 
обидва підвиди. В цих угрупованнях зустрічаються вже типові види класу 
Vaccin io-P iceetea (Vaccinium uliginosum, V. myrtiHus, Trientalis europaea) та 
класу Sheuchzerio-Caricetea fuscae (Carex fusca, C. iimosa, Juncus filiformis, 
Calliergon stramineum) (Matuszkiewicz W .,Matuszkiewicz A., 1974).

Зовсім іншими є умови зростання Е. nigrum  ssp. hermaphroditum  у складі 
класу Loiseleurio-Vaccin ietea Egger 1951 в альпійському та субальпій
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ському поясах на висоті 1100-2000 м н.р.м. Поширені вони малими 
плямами на відносно сухих карнизах відслонень скель, крутих схилів, 
кислих кристалічних пород, як правило, на північних схилах, і дуже рідко — 
на південних. Порода досить подрібнена, грунти скелетні нерозвинуті, з 
пключенням гумусу,котрий в таких умовах погано розкладається. Взимку 
сніг зі скель здувається сильним вітром, тому вони промерзають і внас
лідок сильної інсоляції швидко висихають (хіонофоби), характеризуються 
доброю аерацією. За таких екстремальних умов при короткому вегетатив
ному періоді формуються низькі чагарничкові угруповання з плагіотропни- 
ми вкороченими пагонами,притиснутими до поверхні. Ці угруповання роз
ріджені, домінантами в них виступають Vaccinium uliginosum, V. myrtillus, 
I mреtrum nigrum  ssp. hermaphroditum. Центральною асоціацією, де зуст
річається Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum, є Em petro-Vaccinietum  
Br. Bl. 1926,але він заходить і в сусідні асоціації Rhododendretum myrtifolii
і.т Vaccinietum myrtiili. У вологіших умовах такі угруповання заміщуються 
rinetum  mughi. За літературними даними (Browicz.Zielinsky, 1973),місцями 
серед останніх угруповань виступають плями, що відносяться до ас.
I m petro-Vaccinietum . Формування їх пов'язують з впливом антропоген
ного чинника і розглядають як фазу дигресивної сукцесії. За відсутності 
.пиропогенного фактора вони заросли б Pinus тидо.

Синтаксономічна; схемам де зростають підвиди Е. nigrum s.І. 
(таблиця). 

Empetrum nigrum ssp. nigrum
Oxycocco-Sphagnetea B r.-B l. et R. Tx. 1943

Sphagnetaliamagellanici Kostner et Flosner 1933 
Oxycocco-Em petrion hermaphroditi Nardh. 1936 

Empetro herm aphroditi-Sphagnetum  fusci Du Rietz 1926 
Empetro-Trichophoretum austriaci (Zlatn. 1928) Jenik 1961 em Mat. 1974 

Vjiocinio-Piceetea B r.-B l. 1939  
Vaccinio-P iceetalia B r.-B l. 1939 

Dicrano-Pinion Libb. 1933 
Empetro n igri-P inetum  (Libb, et Giss. 1939 n.n.) Wojt. 1964 

Nnido -Calluneta Prsg 1949  
Q illuno-U liceta lia(Q uant. 1935) R. Tx. 1937 

Empetrion boreale Bocher 1943 
Salici-Em petretum  nigri R. Tx. 1955 
Carici arenariae-Em p’etretum R. Tx. et Kawamura1975 
Vaccinio u lig inosi-Em petretum  M arkowski,1997

Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum
Oxycocco-Sphagnetea Br.-B l. et R. Tx. 1943

.phagnetaliamagellanici Kostner et Flosner 1933 
O xycocco-Em petrion hermaphroditi Nardh. 1936 

Empetro herm aphroditi-Sphagnetum  fusci Du Rietz 1926 
Em petro-Trichophoretum austriaci (Zlatn. 1928) Jenik 1961 em Mat. 1974 

і чтоісигіо—Vaccinietea Egger 1951
I m petretaliaherm aphroditi Schrub. 1960 

Hhododendro-Vaccinion B r.-B l. 1926
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Em petro-Vaccinietum  В г.-В І. 1926 
Vaccinietum myrtilli Pawl, et Wal. 1940
Rhododendretum myrtifolii (Pushkaru e ta l. 1956) Kriczfalushy et al. 1991

Об'єкт та методика досліджень
О б'єктом дослідження були рослинні угруповання Польщі та України, 

поширені як на рівнині вздовжБалтійського моря на півночі Польщі,так і в 
горах (Судети,Татри,Карпати) Польщі та України,де вони зустрічаються в 
альпійському — субальпійському поясі й на оліготрофних болотах, розта

шованих у зниженнях улоговин та

О т

Рис. 1. Розподіл рослинних угрупо
вань з участю Empetrum nigrum  L. s. і. 
залежно від зміни терморежиму (7 т )  та 
омброрежиму (От) клімату

Угруповання з участю Е. nigrum  ssp. 
nigrum: 1 — рівнинної частини Польщі; 2 — 
боліт українських Карпат. Угруповання з 
участю £  nigrum  ssp. hermaphroditum; 3 — 
гірських боліт Польщі; 4 — гірських 
вершин Польщі; 5 — гірських вершин 
Українських Карпат.

Рис. 2. Розподіл рослинних угрупо
вань з участю Empetrum nigrum  s.l. 
залежно від зміни кріорежиму (Сг) та 
омброрежиму (От) клімату.

ЗО

передгір 'їв. Для порівняльного ана
л ізу були використані літературні 
джерела (Wojterski, 1964; Jenik, 1961; 
Кричфалуший и др., 1991), а також 
рукописні матеріали,люб'язно нада
ні Т.Л. Андрієнко та С.Ю. Попови
чем, і власні геоботанічні описи. 
Всього використано 287 описів,котрі 
репрезентують усі типи екосистем і 
регіонів. На основі введених до бази 
даних геоботанічних описів  і 
розробленої в Інституті ботаніки ім 
М.Г. Холодного НАН України (Дідух, 
Плюта, 1994) програми ф ітоіндикації 
розраховано бальні значення показ
ників  найважливіш их екологічних 
факторів, а також побудовано орди- 
наційні матриці, що дозволяють оц і
нити як- екологічні амплітуди видів, 
їхню специф іку й екологію , так і за 
лежність між зм іною  екологічних 
факторів.

Фітоіндикаційна оцінка 
екологічних факторів 

зростання Е. nigrum s.l.
Широкий ареал,різні висотні межі 

зростання Е. nigrum ssp. nigrum та Е  
nigrum  ssp. hermaphroditum зумов
люють значну амплітуду коливання 
показників екологічних факторів. На 
основі застосування методів фітоін
дикації було встановлено, що ці два 
підвиди добре відрізняються еко
логічно. При цьому була встановлена 
і залежність між зміною факторів.

Найбільш вагомим глобальним 
фактором, що зумовлює поширення 
Empetrum nigrum s.l. є терморежим,
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Рис. 3. Розподіл рослинних угрупо- 
пань з участю Empetrum nigrum s.і. 
іалежно від зміни терморежиму (Тт) та 
нініинентальності (Кп) клімату.

Рис. 4. Розподіл рослинних угрупо
вань з участю Empetrum nigrum s.і. 
залежно від зміни вологості екотопів 
(Hd) та вологості клімату (От).

оскільки підвиди в основному приурочені до альпійської та арктичної зон.
Мі + іміною терморежиму — Тт (радіаційні бали) і зміною омброрежиму —
і >ш (іум ідності-аридності клімату) існує зворотна залежність (рис. 1). 
Амплітуда терморежиму коливається від 4,5 до 7,7 бала, що відповідає — 

37,5 ккал-см‘2-рік_1 — мікротермні та субмікротермні умови існування 
ц п і іо .ч ів  (оскільки арктичні типи ценозів тут не аналізувалися). Амплітуда 
ОМОрорежиму коливається від 8,3 до 10,4 бала, що відповідає достатнім 
умінігім зволоження (0 -6 00  мм).

Підносно найтеплі і найсухіші умови зростання характерні для Е. nigrum 
■■Іі nigrum, що росте в Поозер'ї (Польща),а найхолодніші та найвологіші

— для Е. nigrum ssp. hermaphrodi- 
tum альпійського поясу Карпат та 
інших гірських систем. Дещ о 
вологішим,але теплішим мікроклі
матом відрізняються м ісцезрос
тання Е. nigrum ssp. nigrum та
Е. nigrum  ssp. hermaphroditum  у 
межигір ’ї Карпат.

В цілому аналогічна лінійно- 
зворотна залежність спостеріга
ється між зміною ом бро- От та 
кріорежиму — Сг (морозності клі
мату) (рис. 2). При цьому показ
ники морозності досить низькі: 
5 ,5 -7 ,5  бала (-1 0 —-16 'С ). Найсухі- 
ший мікроклімат, де найсильніше 

сг промерзають екотопи, характерні
г*ис.. 5. Розподіл рослинних угруповань для рівнин Польщі, а найвологіший

■ участю Empetrum nigrum s.l. залежно від з найменшим промерзанням — для 
і м і і і и  вмісту карбонатів у грунті (Са) та українських та польських боліт, що 
Н Ні ірожиму (Сг).

З і
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зустрічаються в гірських улоговинах. 
На відміну від попередніх кліматичних 
факторів, у зміні континентальності 
(Кп) не проявляються якісь закономір
ності (рис. 3), і угруповання з різних 
регіонів,екотопів перебувають у межах 
7 ,0 -8 ,5  бала (115-130% ), тобто е 
субкріофітними.

Кліматичні чинники в певною мі
рою корелюють з едафічними (рис. 3), 
оскільки останні залежать від особли
востей клімату. Разом з тим, кожен з 
них має свою специфіку. Так, воло
гість клімату (омброрежим) не збіга-

■ ється з вологістю екотопів, у яких 
зустрічається Е. nigrum  s . і. (рис. 4), а

Рис. 6. Розподіл рослинних угрупо- між такими чинниками, наприклад, як 
вань з участю Empetrum nigrum  s.l. кріоклімат (Сг) та вміст карбонатів у 
залежно від зміни вологості (Ш ) та ГруНТ| (Са), відсутня будь-яка залеж- 
кислотності ( с). ність; кожен із них виступає самостійно
(рис. 5).

Один із найважливіших едафічних чинників, який зумовлює розподіл 
рослинних угруповань— вологість грунту. Амплітуда коливання показників 
цього фактора для угруповань з участю Е. nigrum  s.l. досить велика: від 11 
до 16 балів, тобто від мезофітного св іжого з повним промочуванням 
кореневмісного шару (Wnp =  100-145  мм) типу грунту до гігроф ітного 
сирого зі сталим капілярним зволоженням грунту (Wnp =  185-235  мм) типу 
грунту. Найвологішими є угруповання карпатських боліт України та 
Польщі, а найсухіш ими — альп ійсько-субальп ійські ценози, які не 
перекриваються з болотними. Це ще раз підтверджує наведені вище 
факти про наявність двох оптимумів для кожного підвиду Empetrum nigrum

Рис. 7. Розподіл рослинних угруповань 
з участю Етреігит під п іт  з. І. залежно від 
зміни вологості (Ж ) та вмісту мінеральних 
форм азоту (М) в грунті.

Рис. 8. Розподіл рослинних угрупо
вань з участю Empetrum nigrum  s.l. 
залежно від зміни вмісту солей (Тл) та 
мінерального азоту (Nt) в грунті.
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Рис. 9. Розподіл рослинних угруповань Рис. 10. Розподіл рослинних 
з участю Empetrum nigrum  s.l. залежно від угруповань з участю Empetrum nigrum 
зміни вмісту карбонатів (Са) та s.l. залежно від зміни вмісту солей (Гг) 
мінерального азоту (Nt) в грунті. та кислотності (Де) грунту.

Рис. 11. Розподіл рослинних угруповань Рис. 12. Розподіл рослинних 
з участю Empetrum nigrum  s.l. залежно від угруповань з участю Empetrum nigrum  
:іміни вмісту карбонатів (Са) та кислотності s.l. залежно від зміни вмісту солей (7г) 
(Rc) грунту. та карбонатів (Са) у грунті.

ні фактором зволоження. Між зволоженням і кислотністю (Rc) грунту 
шлановлена зворотна лінійна залежність (рис. 6). При цьому найвологіші 
Полотні угруповання є найбільш кислими (3 -4 ,5  бала,або pH =  3 ,7 -5 ,0 ),а 
нпйсухіші гірські ssp. hermaphroditum  та рівнинні ssp. підгат зростають на 
менш кислих грунтах (3 ,5 -6 ,5  бала, або pH = 4 ,5 -5 ,5 ). Досить цікавою є 
обернено лінійна залежність між вологістю (Hd) та вмістом мінеральних 
форм азоту (Nt) у грунті (рис. 7). Для більшості раніше досліджених нами 
об'єктів встановлена пряма лінійна залежність (Дідух, Плюта, 1994). Однак 
у даному випадку в умовах досить кислого середовища при значній 
пологості органічні речовини не розкладаються,а перетворюються в торф.
V цілому ж, вміст мінеральних форм азоту дуже низький (2 ,5 -4  бали,
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0,05-0 ,2% ). Чим менш кисле середовище, тим органічні форми азоту 
краще розкладаються і перетворюються в мінеральні. Доказом цього є 
залежність між вмістом азоту (Л/t) та солей (Тг) в грунті (рис. 8) чи вмісту 
карбонатів (Са) (рис. 9), оскільки між кислотністю  (Яс) та вмістом солей 
(рис. 10),зокрема карбонатів (Са) (рис. 11 ),чи карбонатів і солей в цілому 
(рис. 12) існує пряма лінійна залежність. У всіх наведених ординаційних 
матрицях лівий нижній кут займають угруповання карпатських боліт Украї
ни та гір Польщі,де зростають обидва види. При цьому,на відміну від попе
редніх граф іків,амплітуда болотних угруповань є досить вузькою (0 ,5 -1 ,5  
бала),тим часом як у  гірських петроф ітних,а особливо рівнинних угрупо
вань вона значно ширша (2 -3  бали). Цікавим є те,що за кліматичними показ
никами ssp. hermaphroditum та ssp. nigrum досить чітко відрізнялися, а за 
трофністю вони подібні і накладаються. Мабуть,саме тому ці види ростуть хо
ча й у різних територіально або за вологістю місцях,але в досить бідних еда- 
фічних умовах. Наявність двох оптимумів,виявлених за зміною вологості (Hd), 
за режимом трофності не спостерігається,й едафічні умови їх досить подібні.

Висновки
На основі всебічних досліджень встановлено, що Б. nigrum  s. І. в Польщі 

та Україні представлений двома підвидами: Е. nigrum  ssp. nigrum  та Е. nig
rum ssp. hermaphroditum,які часто розглядають як самостійні види — відпо
відно Е. nigrum та Е. hermaphroditum. Вони відрізняються за морфологією та 
генетичними ознаками, географ ією поширення (ареалами) й екологією 
екотопів. На відміну від загальноприйнятого уявлення про широке роз
повсюдження Е. nigrum , в Україні більш пош иреним є Е. nigrum  ssp. her
m aphroditum,що зростає в альпійському та субальпійському поясах і трап
ляється на оліготрофних болотах м іж горами.тим  часом як другий типовий 
підвид — Е. nigrum ssp. nigrum — зустрічається зр ідка разом з першим під
видом лише на болотах. Ф ітоіндикаційний аналіз даних,зібраних у Польщі 
й Україні,показав,щ о поширення їх визначають кліматичні фактори (терм о- 
о м б р о - та кріорежимом),а не континентальність. Кожен із підвидів зростає 
у двох досить різних типах екосистем: Е. nigrum  ssp. nigrum  — у приморсь
ких псамофітних бореальних та гірсько-мохових болотних екотопах; Е  nig
rum ssp. hermaphroditum  — типовий хіонофоб — на скелястих аркто-альпій- 
ських та гірських болотно-мохових екотопах. Таким чином,на оліготрофних 
болотах зустрічаються обидва підвиди. Показник вологості в цілому хоча й 
має ш ироку амплітуду,але для кожного конкретного екотопа є постійним і 
нелімітуючим фактором. Грунт нерозвинутий, порушений або торф 'янис
тий. Для обох підвидів показники трофності одинакові — кислі,бідні на по
живні речовини грунти,зволоження оліготрофного типу. Все це зумовлює 
відносно вузьку екологічну нішу зростання Empetrum , яка в Україні вужча, 
н іж у  Польщі. Однією з важливих умов поширення цих підвидів є послаб
лення ценотичної конкуренції з боку інших видів,що підтверджує теорію від- 
тіснення реліктів (Дидух,1988), в яку вкладаються всі наведені вище факти.
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ДІ [ФЕРЕНЦІАЦП РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ПОНИЗЗЯ 

ВОРСКЛИ
И.О . Стецюк, О .М . Байрак

ІІиінавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 314000, 
И'ии.иш.вул. Остроградського,2

' .lolciuk N.O., Bajrak О.М. The ecological estimation of the vegetation 
own і of the lower course of Vorsklariver by the  method o f the phytoindica- 

ii' mi / /  Ukr. Phytosoc. Col. — Kyiv,1999. — Ser. C,lss. 1 (15) — P. 35 -47
K eyw ords : syntaxons,natural vegetation,phytoindication,ecological factors,

ii.wnt course o f Vorsklariver.

Summary
I ho questions ecological sim ilarity of plant cover o f the lower course of 

т . kin river by the  method of the phytoindication are presented. The mean 
шипінні, and am plitudes of leading ecological factors on the ecoprofile for 

/it l.m ins  are analysed: edaphic is the soil humidity (Hd), salt contents (Tr),
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acid ity(R c),carbonate contents (Са), nitrogen contents (Nt), c lim a tic -— conti- 
nentally (Kn), hum idity (Om), ciimate therm ie mode (Tm).

Особливості природних умов
Пониззя Ворскли, лівої притоки р. Дніпра, розташоване в південно- 

східній частині Полтавської області на півдні Кобеляцького району. На 
півночі пониззя Ворскли обмежується впадінням в неї притоки Кобелячки 
(в районі м. Кобеляки), а на півдні — впадінням Ворскли в Дніпро; тут 
проходить і адміністративна межа Полтавської області, із заходу і сходу 
регіон досліджень обмежений поширенням природної рослинності в 
долині Ворскли (10).

У природному відношенні пониззя Ворскли являє собою територію, 
розташовану на межі л ісостепової і степової зон.

Згідно з геоботанічним районуванням України (6) по Ворсклі проходить 
границя між Придніпровським округом  (1) Л івобережнопридніпровської 
підпровінції Східноєвропейської провінції Європейської широколистяної 
області і Павлоградським округом смуги різнотравно-типчаково-ковило- 
вих степів Приазовсько-Чорноморської степової підпровінції Причорно
морської степової провінції Європейсько-Азіатської степової області.

Особливості розташування регіону і знаходження його на межі ф ізико- 
географічних, агрокліматичних, геоботанічних зон зумовлюють специфіку 
грунтів, перехідний характер кліматичних умов, багатство і комплексність 
рослинного покриву.

Природна рослинність у пониззі Ворскли добре збереглася на заплаві 
та другій боровій терасі. На заплаві вона представлена переважно 
своєр ідним и галоф ітними луками, болотами та псамоф ітними 
комплексами; на плакорі — добре виявлена в яружно-балкових системах, 
де репрезентовані зональні типи рослинності — байрачні діброви та 
ділянки різнотравно-типчаково-ковилових з фрагментами чагарникових 
степів. Цінними у ботанічному відношенні є гідрофільні екотопи — стариці, 
затоки, болота-блюдця серед соснових насаджень на боровій терасі.

Матеріал та методика
З метою вивчення законом ірностей  просторово-територ іального  

розподілу рослинності в пониззі Ворскли на околицях біостаціонару 
Полтавського педагогічного університету закладений єколого-ценотичний 
профіль завдовжки 3,8 км (див. рисунок ). Цей профіль охоплює всі 
елементи рельєфу і репрезентує  загальний характер розподілу 
рослинного покриву яружно-балкових систем на лесових терасах,заплави 
Ворскли та частково борової тераси залежно від грунтово-гідрологічних 
умов та висоти мезорельєфу.

Протягом 1994-1996 pp. на профілі було виконано 236 геоботанічних 
описи, які використано для розробки домінантної класифікації регіону д о с 
ліджень (10) та вивчення синтаксономії різних типів рослинності на флорис
тичній основі (2 ,3 ,4 ,8 ,9  ) методом перетворення фітоценотичних таблиць. 
На профілі (рисунок) вказані асоціації за класифікацією Браун-Бланке.

Екологічні особливості диф еренціації рослинного покриву пониззя 
Ворскли визначали шляхом ф ітоіндикаційної оцінки екологічних факторів 
угруповань, заф іксованих на профілі. Вона полягає в порівнянні оцінок
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(Стлів) амплітуди толерантності видів рослин до певних екологічних 
Ф іікгор ів  та подальшому розрахунку відповідних абсолютних показників чи 
••ікісних характеристик цих факторів. Одержані списки видів цих асоціацій 
міодили у валову таблицю і обробляли на ЕОМ за прийнятою методикою 

(/) .  Кожен опис характеризується режимами за такими основними 
фмкюрами, як радіаційний баланс (Т т ), континентальність клімату (Сп), 
мміі і карбонатів у грунті (Са), вологість (Hd), вміст азоту (Nt), кислотність 
ірунгін (Rc), гумідність (О т ), морозність (Сг), загальний сольовий режим 
( 11). У таблиці наведені усереднені показники (бали) екологічних факторів 
інщ , ісоціацій.щ о виявлені за профілем.

Фітоценотичнаї характеристика: профілю
Н цілому профіль має напрямок з півночі на південь. Однак з метою

11.ми її>инішого набору ценозів  типових елементів долини Ворскли, 
'І'і'.імацію  профілю місцями дещо змінювали.

11111 > 111 и й в ідр ізок профілю пересікає з південного заходу на південний 
ід тр и то р ію  Лучківського ландшафтного заказника загальнодержавного 

ні.ічпііня.який включає чергування степових ділянок та байрачних лісів на 
11| и іи>му корінному березі Ворскли. Він починається від добре освітленого 
< <млу північно-східної експозиції, зайнятого степовими угрупованнями 

"in  іу A :;lragaio-S ti pion ( I,II). Далі профіль проходить через масив широко- 
ііі и г.іію го лісу з домінуванням Quercus robur. Такі м ісцезнаходження дібров

11 пік і орні для смуги степових дібров в умовах підвищеної континен- 
I ііііііМ О СТІ.

і.ородні частини схилів балок зайняті ценозами сою зу T ilio-Acerion з
.... іінушінням різних видів (IV — Stellaria holostea, що в нижніх частинах
' • і мін 1.1 днищ  ярів змінюється Aegopodium podagraria — V). У лісі,який зай- 
.........иірхні частини схилів,послаблюється роль Tilia cordata і посилюється

I mxlnus excelsior. Такі лісові ценози (асоціація Mercuriali perennis-
i і и іп в іи т  excelsiori) формуються на багатих відмінах опідзолених грунтів 
■ и> і>ііііжмо південних експозицій. Невеликі фрагменти вказаних угрупо-
ii іні, іус ірічаються і на заплаві багатих перегнійно глеєвих перезволоже
ні ірунгах. Характерним для байрачних дібров є трапляння на верхніх 

- 1іу н і- схилах з дуже сухими чорноземними слабопідзолистими грунтами
і .... і' них для регіону угруповань Aegonycho-Quercetum  robori (5). Але зде-
........... її ці схили зайняті похідними угрупованнями з підліском із Euony-

....  /і mucosae та значним проективним покриттям Poa nemoralis та Меііса
, і,і (III,VIII).

11,1 іуі і їй підрізок профілю орієнтований з північного заходу на південний' 
пі і роирезентує ценози корінного берега. Як видно з рисунка, добре

■ пі п інні схили зайняті угрупованнями лучних (сою з Fragario 
iihii Itlln lion  montani) та справжніх (союз A stragalo-S tip ion) степів з 
і і"  и 11 аіишм Elytrigia intermedia, Festuca valesiaca, Crinitaria villosa (IX.X.XI)
и ' і р у т о в о м у  покриві під ними формуються типові чорноземи на 

' ч 111 и и і їй, дрібнопилуватій основі, а в умовах підвищеної крутості степова 
.....німії,п. розвивається, на змитих суглинистих чорноземах зі слабкою

■ * п і ' і ні * j їм і іістю  і постійним протіканням ерозійних процесів.
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На уступ і кор інно го  берега неш ирокими смугами трапляються 
угруповання класу Salicetea purpurea (XIII), які формуються в добре 
зволожених умовах та на багатих мулистих грунтах.

Далі на північ профіль пересікає заплаву Ворскли (правий берег), її 
русло. На лівому березі заплави він орієнтований з південного заходу на 
північний схід,і на ньому нанизуються всі типові заплавні ценози. У групо
вання остепнених лук з переважанням Festuca pseudovina (XXII) розм іщ у
ються вище ценозів справжніх лук, займаючи найбільш підвищені ділянки 
центральної частини заплави (рідш е притерасної) та прируслового 
піщаного валу.

На ділянках з близьким заляганням грунтових вод, що поширені на 
середньовисоких і низьких рівнях притерасної та центральної частин 
заплави,формуються ценози засолених лук (сою з Scorzonero-Juncion ger- 
ardii) з переважанням Festuca orientalis, Carex distans, Juncus gerardii 
(XVIII—XXI). Під ними формуються лучні дерново-глеєв і засолені грунти (як 
правило, солонцюваті та солончакуваті). Досить часто у виїмчастих 
зниженнях з п ідвищ еними показникам и засолення трапляються 
угруповання Schoenoplectetum  tabernem ontani (XXVIII).

Значною мірою на профілі представлені ценози псамоф ітних степів, 
котрі зустрічаються на прирусловому валу. Найвищі ділянки піщаних горбів 
(переважно південної експозиції) та середньозарослі піски займають 
угруповання асоціації Veronico dillenii—Secalietum з переважанням Thymus 
pallasianus, Secale sylvestre (XXIII), Festuca beckeri (XXIX).

Далі профіль проходить через угруповання водної рослинності, 
приуроченої до берегів Ворскли (XIV, XXXVI). її ценози формуються на 
піщаних, рідше на черепашниково-піщаних, мулистих грунтах.

На л івому березі Ворскли профіль проходить через територ ію  
заповідного урочищ а Сокільське, котре являє собою  старий масив 
заплавної д іброви. Воно займає всю частину заплави від русла до борової 
тераси. На сердньовисоких елементах рельєфу переважає липово- 
дубовий ліс з ірочниковий (IV), а в зниженнях — яглицевий (V).

У масиві з численними старицями і протоками часто трапляються 
неширокі смуги угруповань дрібнолистяних лісів,а саме синтаксони союзу 
Salicion alba(XXXV), котрі займають зниження прируслової частини заплави 
та середньовисокі вершини грив поблизу старорічищ із сірими дерново- 
опідзоленими алювіальними грунтами.

У зниженнях притерасної частини заплави невеликими ділянками 
трапляються ценози класу Alnetea glutinosae (XLII). Вони зростають в 
умовах доброї аерації поверхневого шару грунту (чи торфу), багатого на 
поживні речовини,та великого зволоження,яке збільшується в напрямку з 
півночі на південь регіону. В притерасній частині заплави розміщуються 
високотравні (порядок Phragmitetalia) та рідше осокові болота (порядок 
M agnocaricetalia) з переважанням Glyceria maxima, Carex acutiformis, Typha 
latifolia, T. angustifolia (XXXVII—XLII). Евтрофні болота формуються в умовах 
багатого  водно-м інерального живлення. Phragmites austra lis формує 
болотні ценози і в умовах значного засолення.

З притерасся профіль виходить на борову терасу, яка є заліснена 
середньовіковими культурами сосни та внаслідок випасання представлена 
переважно антропоф ільними угрупованнями,
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Таблиця 1.
Фітоіндикація режимів екологічних факторів рослинного покриву пониззя 

ГЗорскли (усереднені бали)
Асоціація (за Браун-Бланке) Са Неї N1 Т т Сп Ріс О т Сг Тг

А
І Б^реШ т реппаїае 8.67 8.73 4.65 8.68 9.98 8.64 6.74 7.76 7.93
II 5аМо петогово- 

Резіисеїит уаіезіасае
8.02 9.25 4.70 8.87 9.36 8.79 6.56 7.93 8.37

III МегсигіаІІ регеппів- 
Ргахіпеїит ехсвІБІогі

6.32 11.51 6.35 8.75 8.32 8.36 7.87 8.38 6.78

IV БІеНагіо Ітоіовіеа- 
Асеге1:ит ріаіапоісііз

5.90 11.90 7.00 8.61 8.15 8.08 7.49 7.90 6.64

V 6.05 11.96 6.96 8.63 8.56 8.15 7.96 8.07 6.49
VI - “ . .■ - 5.28 11.86 6.69 8.65 8.23 8.04 7.88 7.96 7.50
VII МегсигіаІІ регеппіз- 

РгахіпеШт ехсеївіогі
6.30 11.32 6.02 9.00 8.50 8.50 7.82 8.50 6.89

VIII . “ . “ - « . 6.02 11.76 5.86 8.73 8.04 8.19 7.48 7.86 6.56
Б
IX Ре5І:исо уаІеБІасае- 

вИреІит саріїїаіае
9.03 7.90 4.31 8.64 9.21 8.83 6.46 7.77 8.37

X ТИуто тагсИаІІІапі- 
Сгіп ііагіе іит уіііозае

9.23 7.55 4.51 8.56 9.43 9.00 6.33 7.60 8.58

XI Месіісадо готапісае- 
Рое іит апдивИоІіае

9.25 7.57 4.53 8.54 9.41 9.01 6.33 7.56 8.58

XII ІІгіісо сііоісае- 
Тапасеїит уиїдагів

7.07 11.60 6.94 8.69 8.82 8.30 7.22 7.42 7.55

XIII М уозоМ о раїивігіз- 
Баїісеїит аІЬае

5.31 13.07 6.64 9.05 8.76 8.37 7.63 8.35 8.45

XIV 1_етпо -НусІ госИагіеІит 
тогвив-гапае

5.03 13.60 7.06 8.93 8.75 8.04 7.08 7.78 7.38

в
XV РЬгадті1;е1ит

с о т т и п із
4.20 16.43 6.39 8.59 8.47 8.31 8.09 7.68 8.48

XVI ТурИеІит апдизМоІіае 4.19 17.97 6.58 8.66 8.89 8.54 7.97 8.05 8.49
XVII ЕІеосЬагіІо раїизігіз- 

Е іуігідіеіит герепііз
4.50 16.35 5.92 8.60 8.81 8.67 7.71 7.97 9.08

XVIII АдгоБІІеІит з!оІопі(егае 4.87 13.43 5.74 8.48 8.84 8.90 7.50 7.80 9.66
XIX “ “ _ “ 5.01 13.76 6.15 8.38 8.62 8.56 7.83 7.40 9.14
XX Резіисеїит гедеііапае 5.08 12.42 6.10 8.04 8.78 9.11 7.56 7.70 10.2

7
XXI Оипсеїит дегагсііі 4.49 12.13 6.00 8.39 8.86 8.76 7.32 7.84 9.58
XXII Адгозііо уіпеаііз-

С а іатад гоз ііе іит
ерідеіов

6.23 10.68 5.33 8.33 8.80 8.25 7.40 7.72 8.27

XXIII Уегопіоо СІІІІЄПІІ- 
Зесаііе іит

8.04 8.65 3.99 9.13 9.53 8.07 6.88 8.13 8.15

XXIV Сіусегіеіит та х іт а е 4.26 17.26 7.05 8.83 8.90 8.63 8.12 7.87 8.91
XXV МугіорЬуІІо-МирИагеІит 6.96 20.34 7.01 8.69 8.54 8.24 7.58 7.54 9.10
І
XXVI Сегаїоріїуііе іит

сіетегзі
8.42 20.72 6.90 8.73 8.55 8.12 8.00 7.09 9.07

■ XVII Резіисеїит гедеііапае 4.98 12.28 5.95 8.69 8.51 8.46 7.51 8.12 8.84
■XVIII ЗсЬоепорІесІеІ и т  

ІаЬегпетопІапі
4.56 16.18 6.30 8.31 9.19 8.07 7.60 7.17 9.40
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Продовження табл.1.

XXIX Veronico dillenii- 
Secalietum

7.52 8.42 4.33 9.18 9.47 7.79 6.78 8.54 7.80

XXX Agrostio vinealis-
Calamagrostietum
epiqeios

5.72 9.59 4.91 9.06 9.28 7.66 7.17 8.44 7.78

XXXI Festucetum reqelianae 4.84 12.50 4.65 7.59 8.47 8.58 8.65 7.38 8.22
д
XXXII Agrostietum stoloniferae 4.83 14.11 6.04 8.50 8.79 8.09 7.62 7.63 8.32
XXXIII Koeierio-Agrostietum

vinealis
5.59 11.62 5.13 8.14 8.62 7.45 7.70 7.61 7.42

XXXIV Caricetum acutiformis 5.61 11.93 6.75 8.72 8.28 8.15 7.80 8.18 6.42
XXXV Salici-Populetum 5.76 11.99 6.33 8.73 8.14 7.98 7.46 7.73 6.52
XXXVI Lemnetum minoris 5.09 14.04 6.80 8.43 8.52 8.25 7.61 7.91 6.81
XXXVII Potentillo argenteae- 

Poetum angustifoliae
6.87 10.57 5.68 8.40 8.56 8.25 7.86 7.55 7.88

XXXVII
1

Caricetum acutiformis 5.60 11.81 6.58 8.62 8.28 8.10 7.64 7.66 6.52

XXXIX Typhetum latifoliae 4.12 17.69 6.62 8.88 8.63 8.39 8.04 7.63 7.14
XL Scirpetum lacustris 4.06 17.24 6.17 8.85 8.45 8.32 8.00 7.90 6.88
XLI Salicetum pentandro- 

cinereae
4.50 18.53 7.59 8.43 8.71 9.00 7.79 8.36 8.94

XLII Ribo niqriAlnetum 4.27 17.25 7.43 8.53 8.23 8.44 7.90 7.83 7.82
XLI II Chelidonio -Aceretum 

negundi (var. Pinus 
sylvestris)

7.91 8.72 4.34 8.91 9.07 8.14 7.24 8.11 7.61

Амплітуда фактора 5.19 13.17 3.60 1.58 1.94 1.67 1.32 1.45 3.85

Примітка: А -  яружно-балкова система та схил корінного берега Ворскли; Б -  
заплава (правий берег); В -  заплава (лівий берег); Г -  лісовий заплавний комплекс 
та уступборової тераси. Са- вміст карбонатів у грунті,Неї -  вологість грунту,N1 -  вміст 
азоту, Т т  -  терморежим.Сп - континентальність, Яс -  кислотний режим грунту, О т  
-  омброклімат.Сг -  морозність, Тг -  сольовий режим грунтів

Екологічні особливості розподілу рослинності
На різних елементах ландшафту провідними виступають різні фактори 

(таблиця, рисунок).
Розглянем о результати оц інки  екологічних реж им ів  угруповань, 

одержані на основі методів ф ітоіндикації. Всі зовнішні екологічні фактори 
поділяються на дві великі групи, тісно пов ’язані м іж собою. Першу 
складають едафічні фактори (вологість, кислотність, засоленість, азотний 
режим грунтів),другу — кліматичні (радіаційний баланс,континентальність, 
морозність клімату, гумідність).

Розглядаю чи групу кл ім атичних екологічних ф акторів, можна 
констатувати, що вони стабільніші, ніж топологічні, вздовжусього профілю. 
Радіаційний баланс (Т т )  на профілі індикується в межах 7 ,6 -9 ,2  бала і 
поступово знижується від вершин горбів зі степовою рослинністю до 
заплавних ком плексів . С постер ігається також  незначне зменш ення 
радіаційного балансу від суходолів до заплав для трав’янистих ценозїв.а 
також від екотопів, зайнятих лісовою рослинністю, до' перезволожених лук 
(7), тобто на відкритому просторі формування радіаційного балансу 
залежить від особливостей рельєфу,а саме від крутості експозиції схилів.
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І ’п.іультати фітоіндикації радіаційного балансу відбивають зміну рельєфу: 
мінімальні його значення спостерігаються в западинах на заплаві ( І т  — 7,6 
ір.піл),максимальні — на піщаному горбі південної експозиції (9,2 бала).

І Іоказник континентальності клімату (Сп) змінюється від 8,04 бала (від-
......Ідає середньому м іжсубматериковим і материковим) до 9,98 бала (ма-
юриковий). М інімальне значення континентальності на профілі заф іксова
нії дня байрачних лісів (VIII), максимальне — для справжніх степів (1,11).

Ф ііо індикац ійна оцінка морозності клімату виявляє чітку тенденцію до 
нмросіання фактора при зниженні в рельєфі як для лісових, так і для 
Ф іін 'ямистих ценозів, котре відбувається паралельно з наростанням 
пологості грунту. М орозн ість клімату визначається середньою 
тм поратурою  січня. Мінімальне значення показника зафіксоване для 
модних іа болотних екотопів (асоціація Ceratophylletum demersi (Cr — 7,09 
і імли),,і максимальне — для псамофітних степів Thymeta pallasiiani (8,54 
іім/ііі) Значення фактора коливаються від 7,1 до 8,5 бала, що відповідає 
іпмпор.'ііурі -4 -8 °С  (для регіону воно становить-5 .5 -6 .5  °С.)

І умідність (омброрежим) екотопів визначається як різниця між річною 
' ум от опадів і випаровуванням. На профілі найвищий показник гумідності 
' іфікооианий для угруповань болотистих лук (О т  — 8,65 бала),найнижчий 

дми цоизів лучних степів з домінуванням Elytrigia intermedia (6,33 бала), 
її' і мучні ценози закономірно аридніш і.ніжлісові.

і .(ірод кліматичних факторів гумідність має найбільшу амплітуду
.... .і іника 2,32 бала. Це пояснюється набором на профілі різних типів
| II II МИНІІОСГІ — лісів, луків, боліт, степів; при цьому грунт може бути
......... або сухим. Тому доцільним при характеристиці гумідності

і .и ііо и іи  є порівняння розрахованих значень режимів гумідності тих
• і • 111 м іім, що вкриті рослинністю зональних типів.

І.її', у нисотному відношенні гумідність наростає зі зниженням висоти 
' '1111111 при переході від степових до лучних типів рослинності. Значні по 
і * міики її цьому відношенні мають псамофітні типи та степи з участю ча- 
і і| иіикім. У байрачних дібровах аридність дещо збільшується в напрямку 
мнищ нрІИ.хоча амплітуда коливається у вузьких межах. Такі екотипи займа- 
і'іи . цимо.’іи союзу Тіїіо—Асегіоп. Теж саме відзначене і для заплавних діброр

Ми спіідчать дані таблиці, найбільшу амплітуду на профілі мають так
• її і ' і 'і' іііі фактори: вологість грунту (13,17 бала), вміст карбонатів (5 ,1° 
іншії), іроф ність (3,85) і вміст азоту (3,60 бала).

I ІпиГіІльшим град ієнтом  вирізняється вологість грунту — е?!;
'"  мчіомого (7,55 бала для степових угруповань) до водного (20,7.' 

'• т и )  Нпйіііирш а (порівняно з іншими) амплітуда цього фактора вказує на 
и що м даних ф ізико-географ ічних умовах розподіл рослинного покриву 
м и  М І І І Ч І І І . І І . С Я  вологістю грунту.

П і профілі виявляється чітка закономірна тенденція до підвищення
і >...... он і рунту залежно від зниження в рельєфі як для лісових,так і і
ч і іи >іііиотих угруповань. Для л ісів режим вологості з и к ю є т ь г г ’ е 
" ін иіких межах — від 11,32 бала (в байрачних дібровах) до 11,31, бала (в 
ні її иіних дібровах).

І Іи підміну від лісів, трав’яниста рослинність степів (схили балик та
- .....  ..о ію рега ) займає найсухіш і екотопи, і вологість їхніх грунтів
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коливається в межах 7,55 (для угруповань справжних степів) — 9,25 бала 
(для лучних степів).

Значення Нсі для лук збільшується в западинах, де розвивається 
рослинність болотистих та перезволожених засолених лук, досягаючи 
14,11 бала. М інімальний показник Неї заф іксовано на псамофітних сте
п а х — 8,65 бала. Хімічні фактори родючості грунту характеризуються 
такими показниками: вміст Са і N1 в грунті, кислотність та трофність.

Вміст карбонатів у грунтах під певними типами рослинності колива
ється в значних межах 4 ,06 (відсутність карбонатів) — 9,25 бала (грунти на 
лесових породах збагачені карбонатами). Насичені карбонатами грунти 
розвиваються під степовими угрупованнями на лесових терасах. Для лісів 
характерні низькі показники Са, що свідчить про багатство грунтів під 
ними. На луках вміст карбонатів варіює в межах 4 ,4 9 -5 ,7 2  бала.

Азотний режим грунтів уздовжпроф ілю  змінюється від 3,99 (грунти, ду
же бідні на азот) до 7,59 ( грунти,достатньо забезпезпечені азотом). Най
вищі значення показника встановлені для боліт, значні — для угруповань 
рудеральної рослинності,а найнижчі — для псамофітних степів. Грунти,бідні 
на азот, розвиваються під болотистими луками та степами на крутосхилах 
корінного берега. Л ісові екотопи в цілому краще забезпечені азотом, ніж 
лучні й болотні, на 0 ,65 -0 ,8  бала. У дерново-підзолистих грунтах, вкритих 
сосновим лісом, вміст азоту нижчий, н іж у сірих грунтах, оскільки внаслідок 
доброї аерації п іску органіка швидко мінералізується, мінеральні форми 
вимиваються в низинні горизонти. В таких умовах азот є дефіцитним і його 
показник знижується до 4,34 бала (грунти, дуже бідні на азот). Це ж  
спостерігається і на заплаві, де найбіднішими на дзот є піщані екотопи.

Д осить важливою  складовою  багатства грунтів є ф актор їхня 
кислотність. Показники цього фактора значною мірою корелюють із 
загальним сольовим режимом. Кислотність залежить від структури грунту, 
водних властивостей та сольового режиму. В межах профілю кислотність 
грунтів має ш ироку амплітуду (3,8 бала). Найвищий показник (9,11 бала, 
рН > 7,5) відмічений для угруповань засолених лук,а найнижчий (7,44 бала, 
рН =  6,0) — для ценозів заплавної д іброви (з участю Аедоросііит росіа- 
дгагіа). В цілому під листяними лісами кислотність коливається в межах 
8 ,04 -8 ,50  бала (байрачний варіант'д іброви) та 7 ,4 4 -8 ,65  бала (заплавна 
діброва). Така амплітуда відзначена і для лук. Степові угруповання на 
лесових схилах з достатн ім  насиченням карбонатами мають вищі 
показники  — 8 ,8 3 -9 ,0 1  бала. Засолені екотопи характеризую ться 
слабколужною реакцією  (8 -9  балів, рН =7-8). Для трав’янистих угруповань 
відзначена тенденція до зростання кислотності грунтів зі збільшенням 
вологості та засолення. Так,для піщаних екотопів заплавного комплексу 
лівого берега характерні показники кислотності в 7 ,7 9 -8 ,07  бала (рН =6,5). 
Він підвищується під лучними і болотними ценозами (до 8,90 бала) і 
значно зростає при засоленні (до 8,58-9,11 бала).

Значення узагальненого сольового режиму грунтів знаходиться в 
межах 6,42 (семіевтрофи, багаті на солі (150 мг/л) з вмістом Н С 03 4 -1 6  
м г/100 г грунту) — 10,27 бала (грунти,дуже багаті на сол і,надлиш ок солей 
НСО'3,вм іст 3 0 " 4 0 ,01-0 ,05% . СГ — 0,01-0 ,03% . Найменший вміст солей 
зафіксовано в сірих лісових грунтах. Під трав’яними угрупованнями 
трофность грунтів вища. Для степів на крутосхилах п івденно-східної
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• 11* і ; і іозиції вона дорівнює 8,37-8 ,58 бала (субевтрофний глікофільний тип 
' 'Мінового режиму). Аналогічними показниками характеризуються лучні та 
пі і цп і ю -стерові угруповання на заплав і.'В  умовах постійного надмірного 
июііожання грунтовими водами трофність оцінюється в 9,58 бала (евт- 
I •• м]і| іии ілікоф ільний або петрофільний субглікофільний типи сольового 
і'*"киму, в якому найвища забезпеченість солями, зокрема карбонатами і 
і їді»'карбонатами, при наявності сульфатів і хлоридів). Багаті на солі 
і р у т и  формуються під лучною рослинністю заплави, що пояснюється 
ііііи  и.ким заляганням грунтових вод зі значною мінералізацією. Показники 
кіі ш п.ію го сольового режиму чітко виявляються на профілі для лучної 

і H плинності днищ  балок та підніжжя крутосхилів, що пояснюється 
нминіичонням у них змитих зі схилів речовин. Найвищі бальні оцінки 
, і < і,і h і -і- профілю мають угруповання з участю типових галофітів Juncus дег-
іі./і/, РисаіпеІІа distans, Schoenoplectus tabernemontani, в яких уже
■ наш иться види солонцюватої рослинності (Spergularia marina, Plantago 

і n iii/h i.i, P. cornuti, Elytrigia elongate).
v .иі'яаку зі зростанням нестабільності умов забезпечення вологою 

ііі і і і і. і і іу т ь с я  вміст солей у грунті. Пояснюється це тим ,щ о грунти важкого
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Асоціації (позначені римськими цифрами),частини профіля та екологічні фактори 
наведені в таблиці

Умовні позначення видів: 1 — Quercus robur; 2 — Tilia cordata; З — Fraxinus excelsior; 
4 — Salix alba; 5 — Populus rtigra; 6 — Plnus sylvestris; 7 — Alnus glutinosa; 8 — Salix cinerea;
9 — Chamaecytisus austriacus; 10 — Spirea hypericifolia; 11 — Stipa penneta; 12 — Elytrlgia 
intermedia; 13 — Festuca valesiaca; 14 — Crinitaria vlllosa; 15 — Agropyron pectinatum; 16 
— Urtica dioica; 17 — Hydrocharis morsus-ranae; 18 — Poa nemoralis; 19 — Stellaria 
holostea; 20 — Aegopodium podagraria; 21 — Carex pilosa; 22 — Carex michelii; 23 — Melica 
picta; 24 — Phragmites australis; 25 — Eleocharis palustris; 26 — Schoenoplectus 
tabernemontani; 27 — Juncus gerardii; 28 — Carex distans; 29 — Festuca orientalis; 30 — 
Agrostis stolonifera; 31 — Festuca pseudovina; 32 — Festuca beckeri; 33 — Glyceria maxima; 
34 — Nuphar lutea; 35 — Typha angustifolla; 36 — Carex hirta; 37 — Typha latifolia; 38 — 
Secale sylvestre; 39 — Thymus pallasianus; 40 — Agrostis vinealis; 41 — Equisetum variega- 
tum; 42 — Calamagrostis epigeios; 43 — Carex acutiformls; 44 — Convallaria majalis; 45 — 
Lemna minor; 46 — різнотрав’я; 47 — Lysimachia vulgaris; 48 — Schoenoplectus lacustrls; 
49 — Chelidonium majus.

механічного складу порівняно з легкими містять більше солей і мають вищу 
родючість,ніжлегкі грунти.

Аналіз режимів екологічних факторів рослинних угруповань свідчить 
про те, що між більшістю пар їхніх показників існують більш-менш тісні 
кореляційні зв ’язки. Це означає, що екосистеми перебувають у стані 
динамічної рівноваги, і свідчить, що нині в пониззі Ворскли склались 
оптимальні умови для формування природної рослинності на місці 
агроф ітоценозів, що за проектом будівництва Д н іпродзерж инського  
водосховища потрапили в зону затоплення.
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Рисунок ілюструє характер залежності м іжокремими факторами, місце 
кожного з угруповань, які розміщуються компактними групами в системі 
координат. За характером скупчень можна оцінити еколого-ценотичну 
амплітуду тих чи інших типів рослинності. Наприклад,зі зростанням воло
гості грунтів збільшується і рівень забезпеченості їх азотом (див. рисунок), 
оскільки вміст останнього в грунті залежить від кількості гумусу. Досить 
тісна обернена залежність існує міжконтинентальністю та вологістю кліма
ту екотопів: зі зменшенням континентальності вологість клімату збільш у
ється і навпаки,щ о відповідає природним умовам України. Трофність грун
ту теж пов ’язана з континентальністю: чим вона слабша,тим нижчий сольо
вий баланс грунту. Згідно з цим у регіон і,як і в Л ісостепу в цілому, ство
рюється промивний тип водного режиму, що спричиняє міграцію солей у 
глибокі шари грунту і зниження їхнього вмісту в коренезаселеному шарі; 
гідрологічний режим евтрофних боліт та болотистих лук з періодичним 
стоком сприяє акумуляції солей. Л іси сприяють пом ’якшенню термічного 
режиму і підвищують вологість мікроклімату (7). Прямі зв ’язки існують між 
такими факторами, як Тг, Неї, Яс, N1; збільшення кожного з них підвищує 
загальну трофність екотопів і свідчить про посилення інтенсивності 
факторів цієї групи. Обернена залежність встановлена між гумідністю і 
такими чинниками я кТ г , Ис, N1:. із зростанням О т  більш стабільними ста
ють умови зволоження, знижуються показники сольового режиму. Прямо
лінійна кореляція спостерігається між зм іною радіаційного балансу та мо- 
розністю зим: зі збільшенням радіаційного балансу пом’якшуються тер
мічні умови зимових місяців. Простежується чітка тенденція до збільшення 
показників загального сольового режиму із наростанням вологості грунтів. 
Пряма кореляція існує м іжкислотним та сольовим режимами грунтів.

Таким чином,провідними екологічними факторами в пониззі Ворскли є 
зміна вологості грунтів, вміст у них карбонатів і азоту та узагальнений 
сольовий режим. Ф ітоіндикаційна оцінка основних екологічних чинників 
дає підстави зробити висновок, що гідротермічний та едафічний режими 
відіграють значну роль у диф еренціації природних типів рослинності, 
оскільки саме вони визначають і забезпечують строкатість та мозаїчність 
рослинного покриву регіону.
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Summary
I hr. paper presents ecological characteristics of the steppe associations 

і Нін мої Ih-east of the forest-steppe zone, Ukraine. The floristic features of 
Ми ilif lu io n t syntaxons were analysed with reference to the extent of the cer- 
i iin in ological factors. Quatifing ecological conditions by phytoindication was 
їм im iiii jo  steppe associations along the gradient. The syntaxons resulted 
м..їм Иі.мім Blanquet approach were appeared differentiating ecological con-
........ p. I ho leading ecological differentiation of plant cover of the steppe is
ih,it hy m oist and acidity.

Вступ
І'мі Ion досліджень розташований у північно-східній частині України на 

ііімм. ммо західних відрогах Середньоросійської височини. За геоботаніч
ним імпонуванням відповідає Сумському геоботанічному округу (Геобота- 
....... і районування...,1977).

Найбільш підвищений та розчленований рельєф у районі Охтирсько- 
' ,.іи і , т ю  иідрогу Середньоросійської височини у східній частині округу, 
і уі іп 'р іш ажають яружно-балкові глибоко еродовані водороздільні та
■ цім.ми розчленовані прирічкові типи місцевості. З переходом на Гіридніп-
.......... . низовину в напрямку на південний захід у рельєфі посилюється
і і" і і і. дониних ландшафтів та зменшується ступінь розчленованості його на 
і.. їді .ділах (Виленкин,1961).

ї мімаг пом ірно континентальний. Середня температура січня — 
іі|іііП ііи :іііо  -7 ,5  ’С ,липня — 19 ’С. Річна кількість опадів становить майже 

ііі мм,.і яких 70% випадає влітку (Атлас..., 1995).
І р у т о в и й  покрив строкатий. На вододілах переважають глибокі мало-

1. 11,1 пі чорноземи, вздовж корінних берегів річок поширені темно-сірі
........ і і рун ги, на борових терасах — дерново-слабопідзолисті піщані грун-
ііі І Іідповідно до особливостей грунтового покриву формуються основні
І .....і рослинності.

47



Укр. фітоцен. зб. — Київ, 1999. — Сер. С, вип. 1 (15)

Виходячи з поширення чорноземів, можна припустити,щ о степова рос
линність у минулому була досить розповсюджена на плакорах (близько 
50% площ і),але зараз лише подекуди збереглася на стрімких схилах ба
лок. Найпош иреніш ими формаціями степової рослинності в цьому регіоні 
є Poeta angustifo liae та Festuceta sulcatae. Найчастіше співдомінантами 
виступають лучно-степові (Carex praecox Schreb., ßromopsis inermis (Leyss.) 
Holub., Carex humilis Leys.) та степові (Stipa capillata L.,Koeleria cristata (L.) 
Pers) види. Важливе місце займають численні види різнотрав'я, зокрема 
Trifolium montanum L.,Fragaria viridis D u c h Galium verum L.,Filipendula vulgaris 
M oench., Salvia pratensis  L., S. nutans L., Medicago romanica  Prod. 
(Определитель ...,1987).

Л ітературні відомості про степову рослинність цього регіону стосують
ся переважно одного природно-заповідного об ’єкта — "Михайлівської 
цілини” , що знаходиться у Лебединському районі (Білик, 1973). Гео
ботанічна характеристика степів наведена нами в окремій статті. Разом з 
тим необхідно дати екологічну оцінку диференціації степової рослинності.

У даній статті повідомляються результати ф ітоіндикації умов м іс
цезростання лучно-степових угруповань, розташованих на схилах балок.

Матеріал та методика: досліджень
Протягом польових сезонів 1997-1999 р. виконано 188 геоботанічних 

описів степової рослинності,до складу яких увійшло 284 види покритонасін
них рослин. Одержана синтаксономічна схема степової рослинності нара
ховує два союзи та шість асоціацій (Соломаха, 1996; Коротченко.Дідух, 1997).

Синтаксономічна; схема степової рослинності північно- 
східної частини Лісостепу

Festuco-Brom etea B r.-B I. et Тх. 1943
Festucetaliavalesiacae B r.-B I. et R.Tx. 1943 

Fragario v irid is—Trifolion montani Korotchenko,D idukh 1997
ass. 1 Medicago romanicae-Poetum angustifoliae Tkachenko, Movchan et 
V.SI. 1987
ass. 2 Betonico offic inalis-Trifo lie tum  montani Popova in Popova et al.
1986
ass. 3 M edicago-Festucetum  valesiacae W agner 1940 

Festucion valesiacae Klika 1931
ass. 4 Astragalo dasyanthi-E lytrig ietum  interm ediae Korotchenko,Didukh 
1997
ass 5. Carici hum iiis-S tipe tum  pennatae Tkachenko, Movchan et V.SI.
1987
ass.6 Sti peturn capillatae Soo 1942

і   ̂і г 'А il V». t b w i »_* , t3t Д і ' І  I*-*!4-* I ■ «3 lL> іЧ ÎA У» i-niütLÎji V II ] j- iO  О і Ч І

значення дев 'яти екологічних факторів за методом ф ітоіндикації (Цыганов, 
1983; Д ідух, Плюта, 1994). Для кож ного  із синтаксон ів  визначені
найпростіші с ї  -т.-.тичні показники (табл. 1) ; нормовані відхилення, які 
відображені у вигляді профілів (рис. 2) та зведені до таблиці (табь. 2). 
Значення їх для кожної асоціації розраховані за формулою:
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■ і ні пі м і продік; значення кожного екологічного фактора,розраховане для
ми ...........  . н :і щіпції, 3 - стандартне відхилення, Міп, Мах - мінімальне та

і-н    ні.■'нціїш підповідно,Яс - кислотність,Тг - загальний сольовий режим,
і .............. у н і руїні,і 1(1 - вологість, Т т -  термоклімат, Кп - континентальність.Сг -

м і ......  ■ чи пмГіроклімат,Са- вміст карбонатів в грунті.
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ІМ М„і)/ст?,Д9 6 — нормоване відхилення,М — середне значення певно- 
........... .мийка,розраховане для конкретної асоціації,Msl — середнє значен
ії і і ...... ж показника, розраховане для всіх геоботанічних описів, о2 —

І ПІДМІННІ) відхилення.
і 11' і м 111,1 ї ї  пикористання нормованого відхилення для порівняльного

..........у iicimiiur, у незалежності його від абсолютних значень екологічних
•І........ | ііп , іцо досягається віднесенням їх до стандартного відхилення (<т2).
I і п і і ............ для всіх асоціацій по певному екологічному фактору може
■ їм нині.ш иком впливовості цього фактора на диференціацію степової

ми.... іс іі, оскільки середні показники екологічного фактора в різних
II і II її МІ (їм іу іп ж о  відрізняються. З іншого боку, ES2 для всіх екологічних
її. і і п іни ....... іинімій асоціації показує відхилення екологічних факторів для
..... " і І' НЦІІІЦІЇ під середнього для степу в цілому, тобто про положення
"  ........і її пціпції на комплексному градієнті.

і іПііи ц н  І
.......... 111'и и показники для значень екологічних факторів, розрахованих за

1 1 ' ' ....... і і (і іп  іімдикацІТ
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Таблиця 2
Нормовані відхилення значень екологічних факторів для кожної асоціації

ASS1 ASS 2 ASS3 ASS4 ASS5 ASS6 ZS2
Rc -0,78 -0,77 -0,65 0,91 0,73 1,23 4,49
Tr -0,02 -0,89 -0,42 0,94 0,59 0,08 2,21
Nt 1,00 0,88 -1,20 -0,30 -0,96 -0,53 4,49
Hd 1,17 0,88 0,01 -0,83 -1,02 -1,16 5,22
Tm -0,10 -0,56 0,57 0,10 0,42 0,15 0,85
Kn -0,41 -0,77 0,09 0,44 0,63 0,84 2,05
Om 0,89 0,56 0.20 -0,87 -0,19 -0,87 2,69
Cr -0,01 -0,27 0,69 -0,03 0,24 -0,40 0.76
Ca -1,22 -0,70 -0,27 0,92 1,07 0,88 4,82
SS2 5,43 4,70 2,96 4,31 4,64 5,56

Результати досліджень
Статистичні показники (табл. 1) дають уявлення про екологічну 

амплітуду кожної асоціації. Для едафічних показників характерні більші 
значення £82, н іждля кліматичних. За зм іною  цього показника вони утво
рюють наступний ряд: H d -C a -R c -N t-T r  (у порядку зменшення значень). 
Тобто значення вологості в різних асоціацій відрізняються найбільше, 
тимчасом як за показником трофності спостерігається значна трансгресія. 
Очевидно, що кліматичні фактори не мають суттєвих відмінностей для 
різних асоціацій (незначні величини £52), оскільки на такій невеликій 
території їхні значення залишаються практично незмінними в межах 
степової рослинності.

Д о найбільш  контрастних за значеннями едаф ічних показників  
належать ass l та ass6 з найбільшими величинами Е52 (5,43 та 5,56), але 
вони мають протилежні за знаком  нормовані відхилення (табл.2). 
Екологічні показники, властиві M edicägo rom anicae-Poetum  angustifoliae, 
характеризують її як перехідну ланку до лучних угруповань за значеннями 
провідних екологічних факторів (H d=10,1, Са=7,5, Rc=8,1). Ценози даної 
асоціації формуються на найбільш вологих для лучного степу екотопах. Це 
призводить до глибокого вилуговування чорнозему, внаслідок чого тут 
грунти характеризую ться найнижчим pH та вм істом  карбонатів  у 
коренепоглинальному шарі (табл. 1). У флористичному складі M edicägo 
rom anicae-Poetum  angustifoliae зустрічаються діагностичні види порядку 
Arrhenatheretalia Pawl. 1928: Festuca pratensis Huds., Achillea submillefolium  
Klok. et Krytzka., Galium mollugo L. тощ о,а діагностичні види даної асоціації 
(Carex contigua Hoppe.,Elytrigia repens (L.) Nevski.,Ranunculuspolyanthemos L., 
Carex praecox Schreb.) зустрічаються також на суходільних луках. На 
відміну від цього асоціація S tipe tum  capillatae формується в найбільш 
ксерофітних у даному регіоні умовах (Hd=8,4), при цьому грунти під її 
ценозами мають слабколужну реакцію середовища (Rc=8,9).

Як видно з рис. 1с-1е  показники Hd,Ca,Rc корелюють між собою ,внас
лідок чого степові асоціації в їхніх координатах утворюють екологічні ряди
з однаковим порядком  розм іщ ення синтаксон ів. Положення Сагісі 
hum ilis-S tipe tum  pennatae (а не S tipetum  capillatae, як по фактору Hd) у 
кінці екологічного ряду за вмісом карбонатів характеризує її ценози як 
найбільш карбонатофільні угруповання. Це підтверджує високий показник 
константності в складі даної асоціації таких карбонатофільних видів, як
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Рис. 1 Значення екологічних факторів 
для кожної з степових асоціацій (зг 
даними табл.1)

І--------------- -------------------------- 1

М-Б М-Е М М+Е М+Б 
М- середнє значення, розраховане 

длд окремої асоціації
Є- стандартне відхилення 
Е- похибка середнього значення

■•ні і"  т і.іі.і І , Contourea marschalliana Spreng .,Carex humilis Leys., Koeleria 
і a I il l 11 ) I 'urn.

/(■•і........ . положення відносно екологічного ряду за вологістю
......і н ііц ііщ іі мають на градієнтах Тг і Nt, що свідчить про певну

§.»мі п іііін іі и. і її шину цих екологічних факторів на формування грунтового 
кін- гни. • іпкромп.на формування ценозів M edicago-Festucetum  valesiacae
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Рис. 2. Профіль нормованих відхилень екологічних показників для шести 
асоціацій степової рослинності (пояснення в тексті)

істотно впливає вміст рухливих форм азоту в грунті. За цим показником 
Medicago rom anicae-Poetum  angustifoliae та M edicago-Festucetum  valesia- 
cae займають контрастне положення (рис. 1Ь). Це пояснюється різним 
характером використання травостоїв даних асоціацій. Ценози M edicago 
rom anicae-Poetum  angustifoliae формуються переважно при сінокосному 
використанні їх,а травостій ценозів M edicago-Festucetum  valesiacae часто 
використовується як пасовище. Це призводить до постійної нітрифікації 
грунтів ,унаслідок чого з'являються нітрофіли та види, поширені головним 
чином на збоях: Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem .,Convolvulus arvensis L., 
Echium vulgare L.,Falcaria vulgaris Bernh.

Цікаве положення займають степові асоціації на градієнті Тг. Ценози 
Betonico offic inalis—Т rifolietum montani формуються на найбідніших грунтах 
(рис.1а), часто полегш еного механічного складу. В цьому відношенні її 
угруповання мають і відповідні флористичні відмінності. Це майже виключ
но угруповання формації Calam agrostidetaepigeii,i цей вид водночас є д о 
мінантом у трав'яному покриві соснових лісів цього регіону. Крім того, в 
складі цієї асоціації зустрічаються інші види (Clinopodium vulgare L ,,Betoni- 
ca officinalis L. s.I., Digitalis grandiflora -Mill тощо), також характерні для фор
мації Pineta sylvestris на дерново-слабопідзолистих грунтах борових терас 
(Бабко, 1999).

Ценози асоціації M edicago-Festucetum  valesiacae формуються такожна 
збіднених грунтах, про що свідчить їхнє положення на градієнті Тг (рис.1а). 
У флористичному складі ценозів даного синтаксона серед діагностичних 
видів присутній такий відомий псамофіт, як Helichrysum arenarium  (L.) 
Moench. Крім того , особливо якщо інтенсивний випас підсилюється 
випалюванням тогор ічної трави, це єдина із степових асоціацій у якій 
значну участь беруть мохи, що є також  індикаторам и зб іднення 
кореневмісного шару грунту. Найпоширеніш і види мохів — Brachytecium  
albicans (Hedw.) В .,S. et G. та Abietinelia abietina (L.) C. Mull. Спостерігалося 
домінування цих видів у ярусі мохів, які виповнили всі проміжки між 
дернинами Festuca valesiaca на значній площі по схилу балки. На відміну від
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......і" .ц ін н и й  Astragalo dasyanthi-E lytrig ietum  interm ediae формуються на
пш ики ш ш их грунтах (Tr=8,14).

1 >цп|Н'.іііІ :іа методом фітоіндикації значення еколологічних факторів 
міцніш, при ч ііку  відокремленість двох союзів степової рослинності. 

11* 'ііндик ро.иаіиування асоціацій на екологічнгому градієнті збігається з
" і : .....іі'їдкуп.інням їх цим союзам. При переході від одного союзу до іншо-

и"і>мон.ніІ нідхилення значень провідних екологічних факторів змінюють
■ піп і и 11 к на протилежний. Це означає, що ці синтаксони ухиляються в 
11( и і НІНИ +1ІІ ііоки  иід центра синекологічної амплітуди степового екологіч-
....... і | і і ід іі;ш п . 1 кологічні центри різних асоціацій за фактором вологості

........ приблизно на однаковій відстані один від одного, а за
........ і мім кис/ютності асоціації двох різних союзів чітко групуються на

і и її 111 п т  ■кііих кінцях градієнта (р и с .іе )  Це ще раз підтверджує думку про 
' ........... іофіїп.пу природу степової флори (Сакало,1955).

Висновки
Ц" іі|нніідних факторів диференціації степової рослинності належать

и '-........... . іім іс і у грунті карбонатів та кислотність грунтів. Ф ітоіндикація
і ............. пін флористичної класиф ікації виявила значну дивергенцію

її.....і ни їхні- синокол'огічних амплітуд у координатах едафічних факторів.
ї ї " ..... ......... -і ц і' іи м .що в методі Браун-Бланке при групуванні описів,як і
'і і и і и и і - уі ік.іч мри фітоіндікації, беруться до уваги повний флористичний
• и п. кин і -кміс; 11, між складом ценофлори та дією певного екологічного 

ф и і ' -1 'і і д п іірп  простежується тоді,коли синтаксони займають контрастне
и ...... ' пінні на ірадієнті цього фактора. Найбільш відмінними за значення-
.......ч ..... і ці ні - окологічних факторів виявилися асоціації M edicago romani-
.....  і 'ііп іниі . irujustifoliae та Stipetum  capillatae. Ступінь подібності їхніх

.... І" і"Р  !>0%. Отже,загальна довжина комплексного екологічного гра
ни т и  і іи ііо ію ї рослинності північного Лісостепу складає одну напівзміну.
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outcrops.

Summary
The ecological characteristics of allianses Hypno-Polypodion vulgare 

M ucina 1993, Asplenion septentrionalis B r.-B I. 1934 (Gams 1927), Poo com - 
pressae-Rumion acetosellae D idukh,Kontar 1998,Thymo pu leg io ides— Sedion 
sexangulare Didukh, Kontar 1998, Festucion valesiacae Klika 1931 (classes 
Asplen ieteatrichom anes,Sedo-Sclerantheteaand Festuco-Brom etea) of vege
tation of granite outcrops in Polyssiaand Forest-steppe o f Ukraine were pre
sented. The soil hum idity and acidity, m ineral nitrogen and salts (carbonates 
particularly) contents were analysed.

Вступ
Вивчення комплексної диференціації рослинного покриву стає все 

більш актуальним (Дідух, 1992; Байрак, 1997). Одним з найважливіших 
чинників  диф еренц іац ії екосистем  є зм іна екологічних факторів 
(кліматичних,едаф ічних.ценотичних),тому це питання потребує детального 
дослідження (Дідух, Плюта, 1994).

Природні умови та об’єкти досліджень
Поширення рослинності відслонень кристалічних порід у межах Полісся 

та Л ісостепу України пов’язане з виходом на денну поверхню Українського 
кристалічного щита в Р івненській ,Ж итомирській,Київській,В інницькій ,Чер
каській, Кіровоградській адмінистративних областях. Абсолютні висоти 
поверхні кристалічних порід у межах поліської та л ісостепової частини ма
сиву коливаються в межах 130-270  м,і ка  всій площі поширення Українсь
кий кристалічний щит є найбільш підвищеною територією рівнинної части
ни України. Високе залягання кристалічних порід великою мірою впливає 
на гідрограф ію,грунти і,особливо,на рельєф (Бондарчук, 1959). Кристалічні 
породи — граніти, гнейси, пегматити — залягають безпосередньо під 
четвертинними відкладами і відслонюються в межах досліджуваної те
риторії по долинах річок Тетерів, Случ, Рось, Гірський Тікич, Південний Буг
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..........і t i|'it i i '!•. h її поліській частині — ще й на вододілах. Відслонення
■ • іп і і мімі і и х in і|)Ід іп ію рю ю ть великий набір різних форм мікрорельєфу
1 ■........ і . ім Чіних лобів” ),щ о навіть на невеликих площах призво-
і і і  ц і' • І" і|'і і\іі.іііим  різноманітних умов місцезростання і спричинює роз-

........і ....... .. і с ірокатого  рослинного покриву,який привертав увагу

............................ ід ііии п  (Ооичнюк, 1973; Собко, 1972). Граніти, гнейси та
цн к и с л і ,  силікатні породи, тому щебенюваті дерново —

"  .......... 11 і і11 м и т і і р у т и ,щ о  утворюються на продуктах їхнього розпаду,
................. " , імьїї*ціні (К<ш;ілишин, 1986).

Н . і ....... ............. уі руповань того чи іншого класу великою мірою впли-
и" м ........... 'in і' Ліми і ичііі умови. Клімат Полісся помірно континентальний,

і 'м ін ім  річнії іиідіпція коливається в межах 98-100 ккал /см 2, загальна
........ .......... . !і!з() ІЗЬО мм. Загалом через велику стрімкість схилів,во-
.......... ......... .. и. м пш риіш ької породи і слабкий розвиток грунту атмос

ферні •нин і и.і и ідимшоннях не затримуються,внаслідок чого на відкритих
і н і ' ...........мім і - рої м і м і ......... гостро відчуває нестачу вологи. Особливо це
мі мм. .ми н і і і. ум< чиїх Л ісостепу, де збільшується континентальність
•  нніуі п.і чч кількість опадів (до 500-550  мм),а сумарна радіація
їм |||.......рі'ІМІІЦуі III.' ККІ1Л/СМ?.

I  -Ги пн і іи h ііи ііності відслонень кристалічних порід розроблена на
........... ...  11...... h і - ’ > і ію боїан ічних описів,виконаних І.С. Контар та Я.П. Д і-

і ’ 1 1 і і .....і рр ; і них у межах Полісся виконано 113 описів.в лісо-
1 111 'Мі , ' і і ,’ (Дідух, Контар, 1998). Синтаксономічна схема рослин-
......... ' і ............m u - порід у можах Полісся та Лісостепу України включає три
і ........ і Мі иНі • 11 і Ііі< Ію ііі і inos, Sedo—Sclerantheteaта Festuco-Brom etea.
....... h ............  схема, угруповань рослинності відслонень 

11 мі. мімічних порід Полісся та; Лісостепу України
* і 1 "і. і. , їй. І h •ім.іііі-t. Ні. Bl., 1934 (Syn. Asplenietalia rupestris Br.-B I., 
І и Н |

* ....... 'ц і1 " і . iH.m iiiiln lii l l i .  Bl., 1934 (syn. Asplenitaliaseptentrionalis Oberd.
ні ні lu n /)

I I і ■. і '■ ' і , і о иli<hi vulgare M ucina1993
і і "i.. ru lypod lo tum  Firbas 1924 

m p ih і i *i iiypntlin ium  .lurko et Peciar 1963
* і 1...............p lo iililnnn lls  Br. Bl. 1934 (Gams 1927)

...........  і . inp io in ln ium  fragilis Oberd. (1936) 1949.
• 11 ii. i..| і i.ii h і ll iiilln iiiio  Polypodietum Didukh, Kontar 1998

11111 1111 I h m 11.1 ill;. bivnlQns-Poetum nemoralis Boscain (1970) 1971 
' Ii I ’ ii Viii. Impatiens parviflora 

■' 1 ні« 111111 '.oplonlrlonalis Schwickerath 1944 (W oodsio ilvensis-Asp- 
'■ " і "  1111 i i  oplo iilrlonnll;: Гх.1932 )

•• a pii h їй і Ih -.i mi Irlcliom anis 
Hi  III Hi  її i h i  i l l  l l i  I n  ii I I I .  B l .  1 9 5 5  

M * І і .m lh ..1,il l , i l l t .  Bl. (1947) 1955
1  ............. 'о і"  Hiim lon acotosellae Didukh, Kontar 1998

....... .. i ' ' i  in I lit iiilc l Sodotum ruprechtii Didukh, Kontar 1998
і . i  vni Asplénium septentrionale 

i t  • • і vni. typicum 
' i i  . i  vni Arlomisium absinthium
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Vincetoxico h irundinarii-Rum icetum  acetosellae D idukh,Kontar 1998 
V .h.-R .a. var. Verbascum nigrum 
V .h.-R .a. var. Allium montanum 
V.h.-R .a. var. Hypericum perforatum 
V.h.-R .a. var. typicum 
V.h.-R .a. var. Thymus serpyllum

D.c. Silene lithuanica 
Festuco-SedetaliaTx. 1950 (Trifolio arvensi-Festucetaliaovinae Moravec 1967) 

Thymo pu leg io ides-Sed ion sexangulare D idukh.Kontar 1998 
Thymo pu leg io ides-Sedetum  sexangulare Didukh, Kontar 1998 

Th. p .-S .s . var. typicum 
Th. p .-S .s . var. Acinos arvensis 

Artemisio austriac i-Teucrie tum  chamaedrycis D idukh.Kontar 1998 
A.a.-T .ch. M elicosum  transsylvanicae 

A .a .-T .ch . var. typicum 
A .a .-T .ch . var. Sedum acre 
A .a .-T .ch . var. Medicago romanica 

Melicoso transsylvanicae-Sedetum  ruprechtii nom. provis .
M .tr.-S .r. Aurinium saxatilis 
M .tr.-S .r. var. Sempervivum ruthenicum.
M .tr.-S .r. var. Allium podolicum 
M .tr.-S .r. var. typicum 

Festuco-Brometea B r.-B I. et Tx. 1943
Festucetaliavalesiacae B r.-B I. e t R.Tx. 1943 

Festucion valesiacae Klika 1931 
Festuco va les iaceae-S tipetum  capillatae Sill. 1931 
Salvio nem orosae-Festusetum  valesiacae Korotchenco, Didukh 1997 
Festucetum valesiacae Solodkova et al., 1986; Tkachenko et al.,1987; 
Mirkin et al., 1988
F. v. Teucrietum  chamaedrycis

F. v. var. Sedum sexangulare 
Виділені за методом Браун-Бланке синтаксони характеризуються спе

цифічними екологічними умовами. Формування угруповань того чи іншого 
класу чітко залежить від умов освітлення,зволоження,від зональності,стрім
кості схилів,ступеня руйнації кристалічних порід та умов накопичення грун
ту. Так,угруповання класу Asplenieteatrichom anes займають круті,а іноді й 
пологі щілини в скелях з незначним накопиченням часточок грунту і орга
ніки. Угруповання піонерні, котрі, однак, можуть розглядатися як едафічно 
клімаксові (квазікорінні). Вони представлені двома союзами,які добре від
різняються за освітленістю і вологістю (Matuszkiewicz,1961; Moravec, 1983). 
Розповсюджені угруповання цього класу як на Поліссі,так і в Лісостепу.

На більш пологих схилах,де створюються умови для накопичення делю
віальних, пролювіальних,алювіальних та елювіальних продуктів вивітрювання і 
деструкції розвиваються угруповання класу Sedo-Scleranthetea — порядки 
Sedo-Scleranthetalia та Festuco-Sedetalia. Природні сукулентні угруповання 
порядку Sedo-Scleranthetalia формуються на малопотужних добре аерованих 
рухливих піщаних відкладах, під якими залягають щільні кристалічні породи. 
Пісок,пропускаючи воду, на сонці швидко нагрівається і висушується. Грунти

Укр. фітоцен. зб. — Київ, 1999. — Сер. С, вші. 1 (15)
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.............. іуму........ юризонтів, з укороченим профілем (2 -7  CM).

hihi ........... і- vi І>угн) п . і і і і ,  у межах досліджуваної території пов'язане з
пін ......  : ' і .....  і * * і іу уі руповання цього порядку зустрічаються спорадично.

Н й ..........їм• іV 1 ми- (Дп ■<() см) відкладах,у стабільніших екотопах формуються
ч  " і ' іді \ І н '.іін »  Sedetalia, які широко розповсюджені в межах

і...........і' під /м і....... 111| їй і < >| >ії. Більш докладно умови формування угруповань
ми" ........... і ..... ... мами раніше (Дідух.Контар, 1998).

V н і.............................ні її більш жорстких ксерофітних умовах при
І •• ........  іім іу  + ік и о  шару грунту на відкритих схилах, утворених

........ " " і  і г ін  мімічних порід, угруповання порядку Festuco-Sedetalia
о н .... ,і ї ї ...............in тим и  уі румованнями класу Festuco-Brom etea.

11 ' ............... і "  дослідження було порівняння угруповань відслонень
т и  ..........  і і 'Ч 'ід  ні мідмошенням до градієнта різних екологічних
фм< • і .............ц і н н і  і- Попонною одиницею для порівняння був обраний

Hü................ н 1 і її 11 її' і < ній на рівні союзу чітко відрізняються за кількома
...................ми чиї и 11 її-. іми (рис .1), хоча за багатьма факторами амплітуди
н і 11 • 11 її. 11, н і.і і Iі її.н: Asplenietea trichom anes включає два сою зи: 
Ааніиміми '.|іП .іі|ііо іі!ііі'. іа liypno-Polypodion vulgare; в межах класу Sedo-

Імі.....in M .......ми пидімоно союзи: Poo com pressae-Rum ion acetosellae та
ІІіу їН иі'м і. 111 • nt і.* '. і . (lion '.охапдиіаге.клас Festuco-Brom etea м іс т и т ь  один
ИИІ* і • І пні пі М ill Vi ill iiillii ;IU).

Методика досліджень
..................... і.......  її, кислотності грунту, загального сольового

•ш  " і /  ........... гн іи і|1.1мііііого азоту, карбонатів кальцію проведено за
Hl. і. Пі .1 І її 11 і|ІІМН|.||ЦІІ,|НКіробЛЄНИМ у відділі екології фітосистем Інституту
! ...............  м і  - . і /ю дноіо  НАН України (Дідух, Плюта, 1994). Методика
ІКИІЙ* м і її і і|і.і-унку показників екологічних факторів для угруповань 

Міниш пі і. т и  їм он,і за бальною оцінкою екологічної специф іки 
і м 111 * і ' ї м  п і і її« пі 11, с;я м ком п’ютерній базі даних. Подальша обробка
» т у ї ............ ін .т и .н ,  у проведенні град ієнтного аналізу, побудові
цім 'm in ...... і ні 11 іиці і, 111,0 чітко відображає амплітуду змін та дозволяє
ні ні ...................... і іі| huh її м іжзалежністю екологічних факторів.

Результати досліджень
......... ми 1111 іимпі іих ординаційних матриць показує, що на

н|ім ................11.1 її її ідім у просторі угруповань відслонень кристалічничних
и іі| і .........  її........ in мірою мі піймають едафічні фактори.

..........m . і ппкіаникін  у межах екотопів найбільше варіює вміст
........................... (<;н) в грунті: відношення реальної амплітуди до

м і ...... .. 11.11 п ін т і її природі становить 41,5% (рис.1.) З аналізу
№/{........... пні м и і|іпц і ІІІЛ0ЖНОСТІ цього показника від вологості грунту

............... , що миди уіруповань союзу Hypno-Polypodion vulgare за
«MHt" . і  1 і ■ м і . іО/іиця) відносяться до гемікарбонатофобів, тобто до

її і пін ............... .. грунтів. Аналіз за відношенням видів до
N11 і 11...........їм у і рупії і а за широтою екологічної амплітуди дається з

ІЦі» ні мі i l l  Д іду-.і (!!)98), Види союзів Asplenion septentrionalis, Poo
нм|..........  111 ні їм її і ii iilo so lla e , Thymo pulegio ides-Sed ion sexangulare

і* Mm .......... і|п ііін іііоф ІлІн  - видів нейтральних екотопів,які витримують
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Рис. 1. Закономірності розподілу середніх показників екологічних факторів для 
союзів рослинності відслонень кристалічних порід Полісся та Лісостепу України.

незначний вміст карбонатів у грунті. Види союзу Festucion valesiacae 
мають за цим фактором найбільші показники (8 ,4 -9 ,72 ), ростуть на 
грунтах,збагачених карбонатами і відносяться до гемікарбонатофілів.

Д ругим  важливим фактором, що впливає на формування угруповань 
відслонень кристалічних порід,є вологість грунту (Hd). За цим показником 
чітко простежується специф іка угруповань на рівні класів (таблиця). Так, 
види союзів H ypno-Polypodion vulgare та Asplenion septentrionalis, які 
відносяться до класу Asplenietea trichom anos є мезофітами (Ю ',86 -11,78; 
8 ,78 -11 ,62  бала відповідно). Д ійсно, союз Hypno-Polypodion vulgäre, який 
має найвищі показники вологості, включає затіненні угруповання, котрі 
розвиваються під наметом дерев, чагарників або на добре зволожених 
місцях (якщ о відкритих — то північної експозиції). Угруповання союзу 
Asplenion septentrionalis за цим фактором мають ш ироку амплітуду (рис.
2,а,б) і охоплюють місцезростання від глибоких щ ілин.часто в нижній час
тині обривистих ст інок,в  містях виходу джерел,на поличках в лісі (асоціа
ція Asplen io-C ystopterideturn fragiiis) до тріщин відкритих,добре освітлених 
скель південної експозиції. Через силйну інсоляцію та перегрівання окремі 
екземпляри рослин засихають (асоціація Asplenietum septentrionalis).

Види союзів Poo com pressae-Rum ion acetosellae (8 ,88 -10 ,3 7  бала) та 
Thymo puiegioides — Sedion sexangulare (8 ,15 -9 ,9  бала) класу Seclo- 
Scleranthetea— є субмезофітами. Хоча їхні амплітуди за вологістю  грунту 
значно перекриваються (рис. 2,а,б), добре видно, що угруповання союзу 
Thymo pulegio ides-Sed ion sexanguiare формуються у більш ксерофітних 
умовах, і це підтвержується широким розповсюдженням їх у  лісостеповій 
зоні, тимчасом як угруповання союзу Poo com pressae-Rum ion acetosellae 
поширені переважно на Поліссі.

Найменш  зволож ені екотопи займають види угруповань сою зу 
Festucion valesiacae (7 ,64 -9 ,28  бала). Вони в субксерофітами. Такі умови 
на відслоненнях кристалічних порід у межах досліджуваної території 
формуються в л ісостеповій зоні.

В цілому вологість грунту під угрупованнями рослинності відслонень- 
кристалічних порід змінюється від вологолісолучиого типу зі зволоженістю
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Таблиця: Показники екологічних факторів (у балах) для союзів рослинності 
відслонень кристалічних порід Полісся та Лісостепу України та відношення реальної 
амплітуди до максимально можливої в природі.

Са Rc Tr Hd Nt
1. Hypno-Polypodion vulgare
4,73 - 6.28 7.28 - 8.33 6.05 - 7.22 10.86 - 11.78 5,27 - 6,31

5,49 7,76 6,45 11,4 5,65
2. Asplenion septentrionalis
4,33 - 9,25 5.84 - 8.11 6,08 - 7,52 8,78 - 11.62 3,77 - 6,2

6,95 7,21 6,69 10,4 4,81
3. Poo compressae- Rumion acetosellae
6.01 - 8.75 6,34 - 8.4 5.58 - 7.78 8.88 - 10.37 3.88 - 5.42

7,51 7,42 6,97 9,61 4,54
4. Thymo pulegioides-Sedion sexanqulare
6,27 - 9,45 6.47 - 8.47 6.4 - 8.31 8,15 - 9.9 3,65 - 4.86

8,05 7,80 7,40 9,11 4,23
5. Festucion valesiacae
8,4 - 9.72 7,83 - 9,13 7,47 - 8,43 7,64 - 9.28 4.09 - 5.44

9,02 8,53 7,91 8,42 4,64
Відношення реальної амплітуди до максимально можливої в
природі, %
28,9 25,3 15,5 16,3 15

Примітка: min -  max.
X

кап ілярно-п ідперто-п ідв іш еною  вологою  до степово го  з незначним 
нерегулярним весняним промочуванням атмосферними опадами.

Щ е одним не менш важливим фактором з високим  (25,3% ) 
відношенням реальної амплітуди до максимально можливої в природі є 
кислотність (Rc) грунту. Види угруповань відслонень кристалічних порід — 
субацидофіли.вони зростають на слабкокислих грунтах (pH =  5 ,5 -6 ,5 ). Цей 
фактор тісно корелює з вмістом карбонатів кальцію та вологістю грунту 
(рис. 2,г). Привертає до себе увагу положення на матриці союзу 
Hypno-Polypodion vulgare,який за кислотністю  займає середнє положення 
(7 ,28 -8 ,33  бала). Найменшою кислотністю (7 ,83 -9 ,13  бала) характери
зується грунт під угрупованнями сою зу Festucion valesiacae, найбільша 
(5 ,84 -8 ,11 ) — під угрупованнями сою зу Asplenion septentrionalis.

Вмістом азоту в грунті (Nt) визначається його родючість і поширення 
багатьох видів,чутливих до цього фактору. У грунті азот перебуває в різних, 
часто недоступних для рослин формах, тому для фітоіндикації прийнято 
враховувати мінеральні форми азоту, котрі засвоюються рослинами, — 
нітрати та амоній. Як свідчать отримані дані (таблиця) за вимогами до вміс
ту мінерального азоту в грунті (3 ,65-6 ,31 бала) більшість видів відслонень 
кристалічних порід відноситься до гемінітрофілів і зростає на відносно 
бідних на мінеральний азот грунтах (0 ,2 -0 ,3% ). Завдяки високому ступеню 
аерації піщаних відкладів, органічні речовини швидко мінералізуються, а 
мінеральні форми азоту вимиваються внаслідок сильного промивного 
режиму. Цей фактор тісно корелює з вологістю грунту (рис. 2,6).

Важливим едафічним фактором є трофність (Т г), або загальний 
сольовий режим, що характеризується запасом поживних речовин у 
доступній для рослин формі. Цей показник тісно корелює з вологістю та 
вмістом карбонатів кальцію в грунті (рис. 2 ,в). Загальне засолення грунту
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м и ................. п. in -  '.,!)« 8,43 бала. Види всіх угруповань відносяться до
............  . . . .  і * і * і і ................. ................. і і і о і ь  на відносно багатих на солі ( 1 50-200 мг/л)
111 у і . . і -1 11... 111 и відслонень кристалічних порід характеризуються
• т и  і ....... ...і чиннім рпжимом.вони містять НС03' (4 -1 6  м г/100 г грунту).

• і* і и н і......  і. і їм і ми (рис, І) найменший вміст солей спостерігається під
, і  ............. и . ..и і іу Hypno Poiypodion vulgare, найбільший — під
, 111 »и h .... і ...........ні і іу І іг.Інсіоп valesiacae.

н*мі m u  тр о м п ;! іів, гак і за іншими едафічними факторами —
Il І . . . І ,  І 11 .1M1111 и и сольовий режим, водний режим) союз
' 1,1 . . .  11. 'Н |||||.|||. мін; чітко відокремлене вузьке екологічне поле
Инн 11. т . ........и сою зу є клімаксовою стадією, що пояснюється
ип m u l.......... м..и,и ні І Іііиширші амплітуди едафічних факторів має союз
Ли|і|н|||..........І < 11 >111111 Н 111II '... і якого починається розвиток сукцесійного ряду,

і • t і»і "  і " . і нідслоненнях кристалічних порід Полісся та
і.............у і г  шиї І колоїІчне поле цього сою зу майже за всіма

ІШ М І.........ні нн|ніі<ііипмс окологічне поле союзу Hypno-Polypodion vulgare
і п ..,,., ............... и , н.ііічми союзів Poo com pressae-Rum ion acetosellae та
........  1 і ■ і. .. ііимі soxangulare, але повністю їхні екологічні поля
т .  и 111.......  ї ї .  ч.іму п і,ш ід и іь  своє відображення екологічна специфіка

її і і мі ці уі руиовань союзу Poo com pressae-Rum ion асе-
•МІІ......І н м ,........ і у іііуио іш ння союзу Thymo pulegioides — Sedion sexan-

......  пні і ч іч m у , і.імицуються угрупованнями союзу Festucion vale-
...............  m.. чіп "  і і і ід ч и іі. поротинання екологічних полів цих союзів.

Висновки
.................. '| ііі" ііід и і..іц Іии о ї оцінки екологічних факторів,градієнтного та

і.....h........ ihm і. іншії іу псіановлено, що на рівні союзів спостерігаються
..... і.  .......t........ і ї ї  і'Імі.пііс і ю едафічних факторів. Перетинання екологічних

....  ............. її" , і . і ці > м ході сукцесії на місці угруповань одного союзу
і ..... ............. ,і і .уі h m и і їм ш іншого. Флористична класифікація відображає не
мни. ншіпііу ......... сип і аксонів, а й їхню екологічну суть.

Література;
І І ■ ,І . . М І’ . .MIIHi.il пий підхід до вивчення проблеми диференціації 

ф|Ін|М .и "  ntl m ... H V111 Пі пан. журн. — 1997. — 54, №6. — С. 529-535.
• ч ■ і 11 І І m мни им Украины — Киев, 1959. — 832 с.

..............  и II IIii ' iim.i Полесья / /  Природа Украинской ССР. Почвы /  Н.Б.
h- , ...... і і " ї ї  і ........ м. Д И Юні,- шишип и др. — Киев: Наук, думка, 1986.

in  I '. ■< і и к пм>| іьій покров Горного Крыма (структура, динамика,
и и ....... і .м и !■ ими І Іпук. думка, 1992. — 256 с.

'И ....... рипни п. и .потомного видання “Екофлори України” як основи
.......... , .......in цім / /  Укр. фітоцен. зб. — K.: Фітосоціоцентр, 1998.— Серія

Г Инн Н ін і і 4 17
in  і • і п . и і І (.,, Синтаксономія рослинності відслонень кристалічних

................. ... -і і і її in І Клани Asplenieteatrichomanes та Sedo — Scleranthetea//
І і" 11 . І- іччн Сор. А, Вип. 2 (11). — С. 62-90.

'И и ..... .. Фін'індикація екологічних факторів. — K., 1994. — 280 с.
■ , їм . І '.и мипніїаі, підслонень кристалічних порід/ / Рослинність УРСР. 

«и... ■ її піц. мі >і loi її ivi, піски. — K.: Наук, думка, 1973. — C. 373-398.
. . . п і  і ....11.11 pi її .минність гранітних відслонень Придніпровської височини

ї ї ............. ....  уі її і IU 'IV 20, № 3. -  С. 352-358.



Укр. фггоцен. зб. — Ки1в, 1999. — Сер. С, вип. 1 (15)

10. Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk rosiinnych Polski / /  Wyd 
wo PAN. — Warszawa. — 1981. — 197 s.

11. Moravec, J. a koi. Rostlinna spolecenstva Ceske socialisticke republiky a jejich 
ohrozeni / /  Severoceskou prirodou. — Priloha. — 1983. — №1. — 129 s.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ. КОНКУРЕНТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
НА ПРОДУКЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЙ В 

МОНОЦЕНОЗАХ SALICORMA EUROPAEA t .
С.Н.Ж алдак, С. Ф. Котов

Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, 95036, г. 
Симферополь,ул. Ялтинская,4

Zhaidak S.N., Kotov S.F. The analysis of influence of com petition in te rac
tions on production activity of plants in SalicorniaeuropaeaL.m onocoenosis / /  
Ukr. Phytosoc. Col. — Kyiv, 1999. — Ser' C,!ss. 1 (15) — P. 62 -68

Keywords: in traspecific com petition ,halophytes.net photosynthetic produc
tivity, Thero-Salicorn ie tea

Summary
The influence of com petition on production activity o f plants in three 

Salicornia europaea coenopopulations, which differed by degree of eco top ’s 
m oisture,was investigated. The dependence of NAR and LAR on com petition 
was determ ined. Noncom -petitive plants generated maximal assim ilative sur
face bythe tim e of form ation of gen-erative organs. The production activity of 
photosynthetic apparatus and accum ulation of dry m atter increased as a re
sult. The activation of growth processes generated byexclusion of com petition 
fo r soil nutrient. The tendency of increasing of tissue's water ratio in noncom 
petitive plants was obtained. This reduced toxical salt activity on p lan t’s cells 
during intensive growth.

Введение
Продукционная деятельность растений определяется совокупностью  

разнообразных факторов, находящихся в тесной взаимосвязи. Среди них 
важнейшими являются генетические особенности растений, экотопичес- 
кие условия,а также характер конкурентных взаимоотношений между рас
тениями (Алиев, 1974). К настоящему времени выполнено значительное 
количество работ, в которых изучалось влияние конкуренции на распре
деление и жизненность растений засоленных местообитаний (Pidwirny, 
1990; Burchill,Kenkel, 1991; U ngar,1992,1998; W ilson,W hittaker,1995; Keiffer, 
Ungar,1997; Котов 1997 a ,6,1998). В этих работах интенсивность конкурен
ции оценивалась по изменению морфометрических параметров особи 
(высота, диаметр стебля, воздуш но-сухая масса); продукционная дея
тельность растений (скорость роста, чистая продуктивность фотосинтеза, 
производительность работы ассимиляционного аппарата и т.п.) при этом 
рассматривалась явно недостаточно. Вместе с тем продукционная 
деятельность растений во многом определяет их жизненность.
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i im* н и ................ . изучить влияние конкурентных взаимодействий в
► *i*н* .............  .......... mi.iiMimpnnaL. на продукционную деятельность растений,
■ ПИМНМ»• Н1| I ihm Iui риГииу и продуктивность фотосинтетического аппарата.

Ми 11<|>и.|л и м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я
Им ui' I ..... и I прпнодилис.'ь I! моноценозах Salic.omia еигораеа (обилие

MMMMi.........  , i iк ih i  и,I o u p o iу соленого озера Сасык,в районе станции
и 'г -  * ................ им и> иплдмый Крым). Рельеф участков выровненный,

..... и |н ..............  'i.nii.H I -лоридно-сульфатным типом засоления. В трех
ми.....у .......... N.iiii "mim чшораеа, образующих ряд вдоль градиента ув-

1*нинмм1 ..................л (y. iin iiiio : (I) - “умеренно влажная",(I!) — "высокая’’ ,
................. ........ ), мы деля л и по два участка — контрольный и опыт-

Ни...........  ,■ I■" i i '.I . дня исключения конкурентных взаимодействий
и* »и, ........... уда (шли псих соседей в радиусе фитогенного поля

......... !•',(. i.i на расстоянии 10-15 см от основания стебля
..... II ' '/  и г  " i •чтм удаляли в начале вегетации Salicornia еигораеа, в

' . п т  Пиппинами мирных исходов (первая декада июля 1999 г.).
" |  .ИНН II II урожайность растений во многом определяется

тм и ...... и. | и. п. а. I имиляционного аппарата. Для выражения этой
............................... in и.ни.аонллись показатели чистой продуктивности
и» н и ....... . im 11"  а. I имиляция (ЫАЯ),и производительность работы
п и ш и .......... ........... .. ращ ений (LAR) в единицу времени (Алиев,

IM I I • 1111 1....... ни , I U /0 )
N r 11 i i i j . f l i i m . ,  In m ,) /  ( t j  — t,)  x (A2 — A-,);
i i * , du m . In m ,) /  (In A2 — InA,) x (m 2 — m ,);
Щи ", и ". и i (душ носухая масса растений в начале и в конце

(IN I И и ' impiH 1Да ( I ), I ,
и л ......щ 1.111. .и симиляционной поверхности в начале и в конце

Н|§|1НнМн (I) М
• Цини ......... .. а,.п иши прирост сухой массы растения ( т 2 — т , )  и
мни. " 'И ........ " "Ч  ипшцади ассимиляционной поверхности (Аг — А,)

................. .. и I, I, I ; ' I ЦНИИ
1мм ........... ...... . млн п I ДМ снимали показания с периодичностью

i i  и И ! I". и и исшпио всего вегетационного сезона Salicornia 
i ‘ и nn in ii.il i, i.i ii .1 июня I999 г. по первую декаду ноября 1999 г )

............ ‘im " т ..и  пя 'нрхиости  ( м:') Salicornia еигораеа и степень
i i ...........  I 111 и .и! а i -и 1кани (СТО) в процентах рассчитывали,

Минин in ......i n М и т / i  ........кж дартной методике (Карманова, 1976).
■ M I............  11 1 ' а) п сообществах галофитов была установле

на •• ши на .1 , .' |||',|ЦИ1Н1НаЯ связь между жизненностью коикуриру-
■  . между ним!'). Это позволило использовать

........ . -и. . и, и наг,, можду ближайшими соседями для оценки
% im .............. ............ р- и и'ним друг на друга.

МИМ' ...........  V  и к ix через каждые 0,5 м закладывались
II 1 н и и ......... . длиной 3 м. На них фиксировали случайные

I * ............ . ■ >п | .mmol и i.-оседа (Cottam ,Curtis, 1956) отбирали пары
НИИ ................чип pa. п т я н и и  между ними Растения извлекали из

ЖМи* in I I" ........... гис.н.'мой, у  них измеряли высоту надземной

63



Укр. фггоцен. зб. — Кюв, 1999. — Сер. С, вип. 1 (15)

части и диаметр стебля в точке гипокотиля. Затем растения помещали в 
бумажные пакеты, высушивали в термостате при температуре 60°С в 
течение 10 -15  дней до воздуш но-сухого состояния и взвешивали. 
О дноврем енно в этих же ценопопуляциях снимали аналогичные 
параметры жизненности и отбирали растения, выросшие в условиях 
эксперимента (на опытном участке). Объём разовой выборки в контроле 
и опыте составлял 2 5 -5 0  особей.

Полученные данные обрабатывали с помощью общепринятых методов 
математической статистики.

Результаты и их обсуждение
Устранение конкурентного влияния благоприятно сказывается на 

ж изненности  особи. Средние парам етров ж изненности  растений, 
выросш их в условиях эксперимента, достоверно (Р<0,05) превышают 
аналогичны е средние у растений, произрастаю щ их в условиях 
конкуренции,на контрольных участках (табл.1). Влияние растений друг на 
друга в сообществе осуществляется через среду, в результате контакта и 
перекрытия ф итогенных полей. При увеличении расстояния между 
особями снижается степень их взаимного угнетения, что положительно 
влияет на процессы их жизнедеятельности.

Признаки жизненности скоррелированы с продукционной деятельнос
тью растений. Для того,чтобы выявить влияние конкуренции на параметры 
продукционной деятельности растений,мы исследовали динамику чистой 
продуктивности  ф отосинтеза (NAR) и производительность работы 
ассимиляционного аппарата растений в течение всего вегетационного 
сезона Salicornia еиюраеа. Опытные растения, произрастающ ие в условиях 
отсутствия конкуренции,проявили тенденцию к возрастанию величин NAR 
в ценопопуляции на "ум еренно -вл аж ном ” участке (рис. 1). При 
сопоставлении кривых, характеризующих общий ход NAR в контроле и 
опыте, существенной разницы не обнаружено. Максимальное значение 
NAR приходится на первую фазу жизненного цикла Salicornia еигораеа — 
формирование вегетативной сферы (август-сентябрь). В этот период идут 
интенсивны е процессы , связанные с ф ормированием  максимально 
возможной площади ассимиляционного аппарата растений (рис .2), и как 
следствие к концу вегетации постепенно возрастают показания LAR.

Таблица 1. Влияние конкуренции на жизненность растений в ценопопуляциях 
Salicorniaeuropaea

Морфометрические
параметры

Степень увлажнения экотопа
умеренная высокая очень высокая

Высота, м -3 60,9 ± 1,1* 
62.4 ± 2,4*

52,3 ± 0.9* 
51,1 ± 1,7*

58.2 ±0 .7 
46,9 ± 1,2

Диаметр стебля, м 1.72 ± 0.02 
1,92 ± 0,01

1.21 ± 0.01 
1,46 ± 0,01

0.63 ± 0.04 
0,93 ± 0,06

Масса, г 0.48+0.06 
0,68 ± 0,08

0.11 ± 0.01 
0,32 ± 0,03

0,08 ± 0,01 
0,26 ± 0,01

Примечание. Здесь и в табл.2 в числителе указаны средние значения 
параметров в ненарушенных ценопопуляциях, в знаменателе -  то же, но в 
эксперименте (с удалением соседей); звездочкой отмечены средние, различия 
между которыми недостоверны (Р > 0,05).
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rin 1. Изменение величины NAR у Salioornia europaea(контроль - опыт) за период 
Витгации

Гиг ?, Изменение величины LAR у ЗаМсогшаеигораеа(контроль-опыт) за период 
МИ1ПШЦИИ

| подует заметить, что чем ниже величина LAR, тем производительнее 
р.Юотает растение. К периоду массового цветения (сентябрь) и ф ормиро
вания семян происходит общее падение NAR в контроле и опыте, что 
"'и.исняется замедлением ростовых процессов при переходе растений в 
I»'продуктивную фазу развития. К концу вегетационного сезона (вторая
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декада октября и начало ноября) NAR принимает отрицательные значения 
(таб л .2). Это связано с сокращ ением  площади ассим иляционной 
поверхности и, соответственно, со  снижением продуктивности работы 
ассим иляционного аппарата в результате интенсивного  отмирания 
вегетативных органов Salicornia еигораеа и обсеменения растений.

Анализ и сопоставление величин NAR и l_AR в контроле и опыте поз
волили выявить существенные различия в их значениях (табл.2). К началу 
периода цветения (первая декада сентября) у экспериментальных рас
тений на "умеренно влажном” участке величина NAR (39,79 г /м г в неделю) 
примерно в два раза превышает аналогичные показатели (16,47 г /м г в 
неделю) у растений,выросш их в условиях конкуренции. Такая особенность 
характерна для всего периода вегетации. Это указывает на то,что снятие 
конкурентного давления на опытном участке приводит к возрастанию 
интенсивности аккумуляции сухого вещества и формированию большей 
площади ассим иляционной поверхности , о чем свидетельствует 
уменьшение величины LAR с 12 ‘ К Г 1 м2/ г  в контроле до 9 'Ю "4 мг / г  в 
опыте (табл. 2). Аналогичные результаты получены и для двух других 
ценопопуляций Salicornia еигораеа, занимающих участки с “ высокой" и 
“очень высокой” увлажненностью.

Ранее была исследована зависимость активности фотосинтетического 
аппарата растений от уровня минерального питания и водоснабжения в 
агроценозах (Ничипорович и др., 1967; Алиев, 1974). Изменение уровня 
азотного  питания растения сказы вается на образовании прямых 
продуктов фотосинтеза. Так, внесение азотных удобрений в почву 
способствует повышению NAR у сельскохозяйственных растений в 
среднем на 60 -90%  (Алиев,1974). В галофитных сообществах имеет 
место корневая конкуренция за элементы почвенного питания, и прежде 
всего за почвенный азот (Котов ,1997 б). Растения, произрастающ ие на 
опытном участке без соседей-конкурентов,получают необходимые им для

Таблица 2. Влияние конкуренции на продукционную деятельность растений и 
оводненность тканей Salicornia еигораеа

Показатель Увлажненность
экотопа

Период вегетационного сезона
15.07-21.07 17.08-24.08 28.09-6.10 2.11-9.11

NAR, умеренная 9.64 16.47 13.7 -3,91
г/м2/неделя 21,4 39,79 32,5 -22,10

высокая 8,82 ' 9,60 21,3 -6,74
18,49 29,09 17,8 -4,78

очень высокая 8,18 16,23 18,5 -11,06
19,32 - 23,50 12,6 -2,34

LAR, 1 * 10-« , умеренная 9.3 12,0 25,0 67,0
м2/г 0,2 9,0 6,9 7,2

высокая 11,0 17,0 21.0 38,0
5,3 8,7 7,5 9,2

очень высокая 46,0 52,0 45,0 74.0
12,0 13,0 17,9 17,0

СТО, % умеренная 29,1 56,9 37,5 21,4
58,3 75,5 87,7 70,0

высокая 38,5 65,8 58,5 56,4
66,9 76.9 73.5 67,0

очень высокая 46.2 58,5 62,4 23.8
60,5 69,1 65,9 47,4
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Ги» л Изменение показателя оводненности у ЭаНсогта еигораеа (контроль-опыт)
• | пор иод вегетации
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70 
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30 
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0
июнь июль август сентябрь ноябрь

I им пития минеральные вещества в значительно большем объёме, чем 
мшкурирующие растения на ненарушенных участках. В конечном итоге 
ми отражается на росте ЫАЙ, и как результат улучшается жизненность 

|шс юний, изолированных от влияния конкурентов.
Рост растений и создание продукции сообществами суши тесно 

| ан.юн с потреблением воды, света, углекислого газа и элементов 
I"пшенного питания (Уиттекер, 1980). В силу особенностей архитектоники 
подземных ор ганов  ваНсогта еигораеа вряд ли можно ожидать 
напряженную конкуренцию за свет; то же самое можно сказать и о 
ншреблении С 0 2. В сообществах галофитов растения конкурируют за 
почвенные ресурсы (Котов,1997 б). Сравнение показателей оводненности 
I мпительны х тканей БаНсогта еигораеа указывает на наибольшие отличия 
п поличинах СТО растений в условиях опыта и контроля в ценопопуляции, 
снимаю щ ей “умеренно влажный” участок, где изначально растение 
испытывает недостаток влаги. Повышение насыщаемости клеток водой 
при интенсивном росте 5а//сот/а еигораеа снижает токсическое влияние 
..ш ей , в частности  хлористого  натрия (Ш ахов ,1956). Возрастание 
иомичины СТО с 56,86%  (контроль) до 75,50%  (опыт) к периоду 
.]'прмирования генеративной сферы (табл.2, рис.З), т.е. к  моменту 
максимальной продукционной деятельности ф отосинтетического 
аппарата, позволяет предположить присутствие конкуренции между 
растениями ЭаНсогта еигораеа за почвенную влагу.
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ВПЛИВ ВИКОШУВАННЯ НА РОСЛИННІСТЬ ЗАСОЛЕНИХ 
ЛУКІВ ДУНАЙСЬКОГО БЮСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА (ДБЗ)

Т.В. Дворецький
Інститут ботаніки ім. ІУІ.Г. Холодного НАН України, 252001, м. Київ, МСП-1 

Терещенківська,2
Dvoretsky. T.V. The influence o f mowing on the vegetation of sait mead 

ows in Dunaisky biosphere reserve / /  Ukr. Phytosoc. Col. — Kyiv, 1999. — Ser
C.lss. 1 (15) — P. 68 -78  '

Keyw ords: reserve, meadows, vegetatiо n, successiо n

Summary
There has been studied e ffect of cutting down on meadow vegetation I 

the DBR. Stimulating action of one autumn (November) cutting down an 
destructive action of. the rest cutting-down (June, Septem ber) IMS bee 
defined. To prevent undesirable successions and to conserve phytodiversity 
would be expediently to  make cutting down in Septem ber-Novem ber. Ther 
have been considered problem s concerning the fu rther investigations, in pa 
ticular, dem utations o f plant cover a fter removing of cutting down factor.

Вступ
На території України площі засолених земель становлять близько 2 

млн.га (Білик, 1963). Майже половина їх розташована в приморській ему 
Вони відіграють дуже важливу рольу збереженні існуючого біорізномані
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і н і.........  11 щуп > 11.) и UK природні кормові угіддя (Дубьіна, Ш еляг-Сосонко
їй ■ і м, |, ці і при і орії опинилися в екстремальних умовах, внаслідок

(МИ#.................. річок, надм ірного випасу, посилення рекреаційного
нні ......... міні іи ііжою чи на останнє, для збереження видового
р ін  н і........ .. і продуктивності фітоценозів необхідно розробити
.....  1 u m , ...... гнійно на територіях, котрі стали заповідними, який не
М|іи ................ .. до порушення напрямків природних змін,

і ......... і і і/ииі і.кін о іирла Дунаю засолені луки займають близько 700
in м и т  11| it iy iїїі'іоні до затоплюваних приморських рівнинних ділянок,
(і -м .....  примирні.ких грив і гряд, рідше зустрічаються на зниженнях
Н|іН|іуі ip т і  і 11 під (Дубина, Ш еляг-Сосонко 1989). Більше половини їхніх
...... ........мі 111.1 \і 11; і території Дунайського біосферного заповідника,
Ц іМ "|"Н і"| и у І 'ІЧІІ р.

/  ......"мін природоохоронній практиці дослідженню і відновленню
і* ....... іг/ і приділяється велика увага. Крім заходів, спрямованих на
•  .. і " і іногороднього впливу на лучні екосистеми, велике значення

ііі  ..............  |мм у/пованню ф ітомаси спасуванням, випалюванням і
Mt....... / ї ї '..... .. Прийнято вважати, що спасування, як чинник керування

...........П ІП нроцоеами, ефективніший, ніж інші, оскільки його дія менш
і і ' і і  и ним (І Іиум іїіо т , 1994). Встановлено,що склад рослинності залежить 
мім і ' + 1111,' ■ ііноуііаііня і тривалості водного режиму (Van de Rijt, Hazeihoff, 
і "  її і 1 її її і ), іііім ір іїо  іліасування сприяє збереженню видового різноманіт- 
" '  1 М "іі і ' і ' і ' і ,  /hang , 1995). Як показали дослідження, проведені в
і ' и іі" ........ іні надмірному спасуванні перезволожених територій більш
НйІ ........." ' і  і. її" прямий вплив (тобто відчуження зеленої маси), а витоп-
Ц і " * 1111 і ,/1,/і 11 .її н і, Ш оляг-Сосонко, 1989), яке спричиняється до значних
н 11......... і у .........її пологи внаслідок розрідження травостою й ущільнення
' і ‘ , іу ..... м і піно чергу призводить до реградації солончаків і змін
і * ................ "  ІІпдночас на неспасуванних ділянках, як відзначалося, в
мнім і мій і іі ііім ка і пакопичувається органічна речовина,що призводить до
•і ■ 11111 .........|мі"ри<;іичного складу угруповань на 30 -50% . Пов’язано це з
т и  ........  м і її імаджона мортмаса в умовах дефіциту вологи розкладається
..... .......... міні,ми,ппюрюючи щільний ш ар,який обмежує розвиток багатьох
ні і ні.............мі и і| під іих, що знаходяться на межі екологічного ареалу,
|і і " і і і  11 ній« і шикаючих.

........ ..... ми,поряд з багатьма позитивними,має й негативні риси; це,
МН»|..............ми кминісті. точно контролювати площу, котра випалюється,а в
мімі.......  і 'і"Д  ніщо призводить до загибелі дрібних тварин. У той же час
А 'іі і 'н н і піп і іннидко повернення мінеральних речовин у кругооб іг
»(ні’ пм. і ..... ....іи цей захід як перспективний.

V  і і иронеденням (до утворення ДБЗ) меліоративних заходів у
.................... .. чпогині,засолені луки опинилися в несприятливих умовах.
І "її ............ .. чинником є надмірне нагромадження органічної
ін hm.... і ........ •рима, на території Стенцівсько — Жебриянських плавнів, де

... м ми ..і інніні площі таких лук. Внаслідок того ,щ о рівень води був
м і» ............. ними на 40 см, відбувається опріснення грунтів, а це, у свою
И|н " і мі 11 п іди 11, до збільш ення числа видів, не характерних для 

»UH...........  щеплених лук.
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Метою роботи є вивчення впливу викошування на лучну рослинність 
ДБЗ: 1) в аспекті визначення його деструктивного впливу в умовах нега
тивних чинників середовища; 2) попередження небажаних сукцесій.щ о ви
никли під впливом антропогенних факторів в охоронній зоні ДБЗ; 3) виз
начення термінів і способів за яких забезпечувалося б фіторізноманіття 
(насамперед, р ідкісних і зникаю чих видів). У літературі ці питання 
висвітлені ще недостатньо (М аяцький,1990).

Методика та об’єкти дослідження
Вплив різних строків викошування на угруповання лучної рослинності 

ДБЗ вивчали на засолених луках Ж ебриянської приморської гряди (рис.1). 
Вона належить до геосистем первинної дельти Кілійського гирла Дунаю і 
формувалася в результаті взаємодії водотоків північного спрямування і 
Чорного моря під переважним впливом північних — і північно-східних вітрів 
(Самойлов, 1952). Останні визначили конфігурацію гряди — звужену 
північно-східну частину і розш ирену південно-західну. Загальна площа 
гряди складає 10000 га.

Рослинність вивчали маршрутно — рекогносцирувальним методом. Ге 
оботанічні описи опрацьовували за програмою  FICEN (Косм анда ін .,1991). 
Матеріали досліджень опубліковані в “Українському фітоценологічному 
збірнику" (Дубина,та ін., 1997).

Для дослід ів відібрано д ев 'ять  д ілянок, на яких були закладені 
стаціонарні ділянки площею по 100 м2, кількість останніх визначалася 
ценотичним різноманіттям засолених лук ДБЗ.

Перед проведенням дослідів був здійснений геоботанічний опис 
рослинності д ілянок,а після — зважування фітомаси — відібрана частина П 
для визначення повітряно — сухої маси. Вплив викошування на 
флористичний склад і проективне покриття оцінювали шляхом порівняння 
ботанічних описів укісних і контрольних ділянок.

Д ілянка № 1 (домінують Carex distans і Festuca orientalis) закладена на те
риторії, зайнятій асоціацією Festucetum regelianae V. Sl. et Shelyag-Sosonko 
1984. Угруповання приурочені до прибережних територій, де формують 
смуги вздовж водойм. Трапляється часто, але займає незначні площі (Ду
бина та ін ,,1997). У флористичному складі налічується 15 видів, що стано
вить 62% загальної кількості видів,які трапляються в цій асоціації на тери
торії ДБЗ. Значення фітомаси складає 1,6 к г/м 2,(1,0 к г/м 2)*. Два види вис
тупають екологічними реліктами (Calarnagrostis epigeios і Festuca orientalis).

Ділянка № 2 (домінують Juncus gerardii і Carex distans) закладена на 
території, зайнятій асоціацією Plantagini salsae-Juncetum  gerardii Dubyna, 
Neuhauslova, S hey lag-S osonko  1996. Вона трапляється невеликими 
плямами в місцях, що заливаються тим часово ,з ущільненими засоленими 
грунтами (Дубина та ін., 1997). Ф ітом аса складає 1,5 к г/м 2 (1,0 к г/м 2). 
Зафіксовано 22 види, що дорівню є кількості їх в асоціації в цілому. 
Виявлені чотири рідкісних для засолених лук Дунаю види: Тагахасит 
bessarabicum  (причорноморсько — азовський ендем), Althaea officinalis, 
Calarnagrostis epigeios, Cynodon dactylon.

Ділянка №3 (домінують Schoenus nigricans і Carex distans) закладена на 
території, зайнятій асоціацією Schoeno-P lantag inetum  salsae Soy 1957, яка

* тут і далі у повітряно-сухому стані 
7 0



I lit r. 1‘hylosoc. Col. — Kyiv, 1999. — Ser. C, Iss. 1 (15)

• і i " i . і мим приморської й аренно'і частини ДБЗ. Угруповання є 
мийні"! ти м и  ні пмощою н усьому північно-західному Причорномор'ї
І і  І у...... .. ні ні tu n /)  V флористичному складі ділянки налічується 16 видів,
і11.......................  •••••■.. ш кільної кількості видів, характерних для даної
.................... (),/ к і/м 2,(0 ,42  к г/м 2). Відзначено три види (Althaea
нМнн <іш і **/. •< 11.«,; /11 •,//•. npigeios і Taraxacum bessarabicum), рідкісні для 
Т»| * " М Щ І М "  11 у І Д у ш  І И І

ни.....і и 11 і (д іім іну ї■ Juncus maritimus) закладена на території,зайнятій
н и ........мши ш.ігіііітіі Pign. 1953,що характеризується найбільшими

(Мінні і ...............ні* 11 її і.кіи чистині ДБЗ. Вона приурочена до середньо- та
і і и і ції м і f 1111111 и 11 ■. 111 м 11 и 1111 и х д ілянок ДБЗ (Дубина та ін ., 1997).

1 ...........і' м і'......му іж ішді ділянки налічується 17 видів, що становить
їй  ■ Н»' и п. ' і ' іт .н н  її иидін,характерних для даної асоціації. Ф ітомаса — 

її і і '  м і  11.1 ділянці відзначені три види {Calarnagrostis epigeios,
. • і  1 і' і / ./• um, Althaea officinalis), які є зникаючими та рідкісними

ним .......... н . і Душно І один (Orchis palustris), занесений до Червоної
и н іі м Уі»|іИІМИ

мш ит н Ми ’ • (домінус Phragmites australis) закладена на території, 
4нНшніп і .пн и її. и і І >I polio vulgare-Bolboschoenetum  maritim i Shelyag- 

иміігіі і .1 і ' »її /  Нона приурочена до депресій, що утворилися на
МІСЦІ і .......  im ипдііИм Із засоленими грунтами, які періодично
інш ії..........  .......11* 'її і (Дубина та ін., 1997). На ділянці зареєстровано 14
німім . ......... і и и ним, що становить 78% загальної кількості видів,
иг.и і . ...... ..ми днині пі;оцІації. Середнє значення фітомаси — 1,2 к г/м 2

ІН ІЙ  и  и  і и мін ииш іїїч іжо 6 видів (Althaea officinalis, Atriplex calotheca, 
иМ ннііі. її i.f ./і/ііЛні, / ythium salicaria, Shoenoplectus tabernaemontani, Typha

П и н т ................ ми» дня .шоолених лук Дунаю.
Midi......  11 “  (д і'М Іиую іь Juncus maritimus і Carex distans) закладена на

• ■ с и  и ....... ні .н ііц іацісю  Phragm ito-Juncetum  maritimi Korzh. et Klyukin
" і 1"  ні і и и і vi к i‘(i nil до тивалозаливних (зокрема, нагінними водами)
і » i-і 11 і " і і <і, і и um ні Ін., |!)97). Зафіксовано 15 видів (65% загальної кіль-
I" її ................ .. і ■>)ній- дня даної асоціації). Середнє значення фітомаси —
I  » /d i і "  н  м') II. і дінянці відзначені два рідкісних для засолених лук

.................... і і ,his,і,чіт bmisarablcum і Calarnagrostis epigeios.
Mti......... м.. . (домінують Juncus gerardii і Carex distans) закладена на

IM H I i и п им їм і їй інк іц іііц ісю  Junco gerard ii-Trig iochinetum  maritimi Br. Bi.
in  11 і' 11 'Vi.......11 и vi приурочені до коротко'заливних знижень із
||Н ІІн  і .....пі . і.  .нічними грунтами (Дубина та ін., 1997). Зафіксовано 18
.........................'ін........... . і пі .кс >(; і і їх в асоціації в цілому. Середнє значення

I IN M " ...................  (U,!i к г/м 2). Відзначено два рідкісних для засолених
і'»..................... .. і .ihim iifirostis epigeios і Taraxacum bessarabicum.

(И1.....  і п.. її (дом іную ііі Juncus gerardii і Scorzonera parviflora) закладена
я ............ ги і 11111 ч 11 и псоціацією Junco gerard ii-Scorzoneretum  parviflorae
ÄfNiiii ' 'M i  \A/t ■mi inn HiKjor 1943, яка в ДБЗ зустрічається рідко. Вона

іі(ін і ....... Д " м ір о іко яал и вн и х  р івнинних д ілянок із  вологими
Ніш . .. і п.11 ими і рун міми (Дубина та ін ., 1997). Відзначено 17 видів, що 
Иннин і і ім іпн ііііо ї кількості видів,характерних для даної асоціації. 

ІІНМ"‘ • 1 • • і /м '. ( І ,() к г/м 2). Виявлено два рідкісних і зникаючих, для 
іп іім ін.» муі Душно, ниди Taraxacum bessarabicum, Eleocharis acicuiaris. '
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Ділянка Na 9 (домінують Juncus maritimus і Риссіпеіііа gigantea) закладена 
на території, зайнятій асоціацією Junco maritim i — Caricetum extensae 
(Gorill, 1953) Parriand 1995,яка зустрічається в ДБЗ дуже рідко і не займає 
великих площ. Вона приурочена до м ікродепресій довго-, середньо-, і 
короткозаливних рівнинних ділянок (Дубина та ін .,1997). Зафіксовано 17 
видів, що становить 59% загальної' кількості вид ів,характерних для даної 
асоціації. Ф ітом аса — 1,0 к г/м 2 (0,6 к г/м 2). Тут відзначений зникаючий для 
засолених лук Дунаю  вид — Caiamagrostis epigeios.

Засолені луки мають флористичні особливості (Білик. 1963). Значна 
частина характерних для них видів є субдомінантами й асектаторами видів 
інших типів орган ізац ії рослинності. У зв 'язку  з цим значний інтерес ста
новить систематичний,географ ічний та екологічний аналізи їхніх ценофлор.

Всього на дослідних ділянках було зареєстровано 46 видів судинних 
рослин, котрі відносяться до 18 родин і 41 роду. Найбільшою кількістю 
видів представлені три родини: Asteraceae — 10 видів (2 1 ,7%),Роасеае — 
8 (17,4%), Сурегасеае — 6  (13,0%). На інші 15 родин припадає 47,9%  
загальної кількості видів.

У хорологічном у відношенні переважаю ть плюризональні види 
(Salicornia prostrata, Cynodon dactyion, Typha angustifolia та ін ), їх налічується 
13 (28,3% ); температно-меридіональних (Carex extensa, Suaeda prostrata 
тощо) — 9 видів (19,6% ), борео-меридіональних (Aiopecurus pratensis, 
Atriplex caiotheca та ін.) — 8 (17,4%). Субмеридіональних видів (Festuca o ri
entalis, Agrostis maeotica, Cirsium alatum  та ін) — 6  (13,0%), борео- 
субмеридіональних (Artemisia santonica, Sonchus palustris, Inula sabuletorum  
та ін.) — 4 (8,7% ), субмеридіонально-меридіональних (Риссіпеіііа gigantea, 
Gypsophila perfoliata, Aeluropus littoralis та ін) — 4 (8,7% ), температно- 
субмеридіональних — 2 види (4,3% ). Аналіз ареалів проведений за 
методикою Мойзеля зі співавт. (M eusel et al,1965).

У регіональному спектрі переважають давньосередземноморські види 
(Gypsophila perfoliata, Juncus maritimus, Lactuca tatarica та ін.) — 11 (23,9% ) і 
види — гем ікосмополіти (Apium graveolens, Plantago salsa, Calystegia sepium 
та ін) — 10 (21,7% ), на другому місці представники циркумполярної 
хорологічної групи (Schoenus nigricans, Tripolium vulgare, Caiamagrostis 
epigeios та ін.) — 8 видів (17,4%), європейської (Orchis palustris, Tripolium 
pannonicum та ін.) — 5 (10,9%) і євро-азіатської (Taraxacum bessarabicum, 
Schoenoplectus tabernaemontani та ін.) — 4 види (8,7%). Налічується по 2 
види (4,3% ) з космополітним, євро-західносибірським, євро-сибірським  і 
причорноморським типом ареалу.

Аналіз континентально-океанічного розподілу показав переважання 
індиферентної групи (Phragmites australis, Sonchus palustris, Bolboschoenus 
maritimus та ін.) — 26 видив (56,5%); менше евконтинентальних видіи 
( Tripolium pannonicum, Festuca orientalis, Inula sabuletorum та ін.) — 10 (21,7%)
і евриконтинентальних (Juncus gerardii та ін.) — 6  (13,0%); на третьому місці
— евриокеаничні (Carex distans та ін.) — 3 види (6,5%) і евокеанічні (Сагох 
extensa) — 1 вид (2 ,2 %).

У групі ендемічних видів переважають причорноморсько — азовські 
Agrostis maeotica, Inula sabuletorum, Plantago salsa, Taraxacum bessarabicum, 
Artemisia santonica, Cirsium alatum, Tripolium pannonicum. Екологічним 
реліктами виступають: Orchis palustris, Caiamagrostis epigeios, Inula sabuleto
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....  іч .і і . чг.і:;, Eleocharis acicularis, Festuca orientalis, Lythrum sali-
■ чи і ' ih r . in-.. Typha angustifolia.

|i ■ .....і мі. пишних угруповань переважають представники
м и т ......... і і ........... макової екологічної групи (Odontites salina, Taraxacum

• ї ї -  1 і ml.njn cornuti та ін.) — 13 видів (28,3% ), а також 
Ml m n\ mul ( /1 її mill im vulgare, Cirsium alatum, Samolus valerandi та ін.) — 

її ї ї -un і і* і",,), мишію справжньолучних видів (Centaurium erythraea, 
r, 1.1 In.) 7 (15,2%). Псамофітна, засоленоболотна і

• ним..... і .......... |рупи продставлені 3 видами (6 ,5% ),степова і болотна — 2
і ( 1 '■ і мі,.11 , пі,її.і (Auiniitis maeotica) — 1 (2 ,2 %).

їй ........ in  'М пологості грунтів переважають гігрофіти і мезофіти
.......і- ... і і .ііі-., :>t:hoenoplectus tabernaemontani і  Agrostis maeotica,

* і (їм і* 1 її in ' і| im І І нидів (23,9% ),далі в низхідному порядку йдуть ксе-
ИНМн "и |..... і \/і/к/н uiiivoolons, Saticornia prostrata, Suaeda prostrata та ін.) — 8
MUllH і і i і її і >iimi>:юфііи (Alopecurus pratensis, Carex extensa, Glaux mariti-

i i  . ї ї  і 1,,),ми ю іігроф іти.мезоксероф іти і ксерофіти — ПО З види
i t ............“ 'фіги (Bolboschoenus maritimus) — 1 вид (2,2%).

(й .............. " I 'M  ириурочоності до грунтів на першому місці стоять
"їм " |нш і \ i l lui i \ i  oltlcinalis, Juncus maritimus, Puccineiiia gigantea та ін.)

' и 11 * її її і " !  і, , ) ,  на другому — індиферентні (Lythrum saiicaria, 
Ш ипим" і ■'/huii h D a u c u s  carota та ін.) — 10 (21,7% )., на третьому —
МИ 11............. 11 а її і „ і luiliitoium, Sonchus arvensis, Typha angustifolia та ін.) — 8

і • " , ...... овгалофіти — 2 види (4,3%), на п ’ятому —
ір и ї ............ і' і іи  її пік її 111 пі і meyeri) — 1 вид (2 ,2 %).

м " і ...........  і." т і й  ірапляння видів після викошування проведене
ШЯУИміни мидіи <а частотною  їх трапляння в досліджуваних 

ч и "  " т и ч -  ./(" ііорню ї групи увійшли види, з частою трапляння
| |  ......И hu мруї пі ;ІЗ ЬЬ%,до третьої — 1 1 - 2 2 %.

Пай.........  •......... . 19 видів (41% від загальної кількості видів),
її м 11, " , Ні родин і 16 родів. Родини Asteraceae і Роасеае

ці і " * ............... І ііиди (21,1% ), з родин Cyperaceae, Juncaceae і
«ні> "і. і"  і у і і по і і и д и  (10 ,5% ),з родин — Apiaceae,Juncaginaceae,

ІННІчі • ....... ні.її шиї і Scrophulariaceae — по 1 виду (5,3%).
*  .........і ....... у ііід ііо іііинні серед представників даної групи найбільше

іи |................і піці, 'іі.п іііііих  і плюризональних видів — по 5 видів (26,3%),
Н И)і "  • \ ' 'М "| ііідіоііпльні 3 види (15,8%), борео-меридіональні і 

моридіональні — по 2 види (10,5% ), борео-
И**|і ......... її,ні і и 'м ііорпіно-субмеридіональні — по 1 виду (5,3%).

ми " і " ......ну мідмонпшні переважають давньосередземноморські —
її,ми. | |  о і ’Чі ) і им ікосмоііолітів налічується 4 види (21,1% ),євро-азіатсь-

‘ . . ...............  ииських та причорноморських — по 2 види (10,5%),
■ М * ............... т і  п умн'Чіирних і евро-західносибірських — по 1 виду (5,3%).

|ін і, 11111,' 111 < 1111.11 < і окоа нічно му спектр і перше м ісце посідають 
кУШ ф иі'ннніі имци І  (.<(>,8 % ),друге — евконтинентальні — їх 5 (26,3%),

...........мі....... — 4 (21,1% ),евриокеанічні — 2 (10,5%) та
JBM nhi міі і мид (!),.<%).

І цім ч ,пі мніїїчусіься 9 видів (47,4%) солонцевої і солончакової 
і їм 11ци Ц" їмсоленолучної екологічної групи належить 5 видів
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(26,3% ), до псамофітної, літоральної, справжньолучної, засоленоболотної і 
синантропної — по 1 виду (5,3%).

У першій групі переважають гігрофіти — 5 видів (26,3% ), дещо менше 
мезофітів. 4  види (21 ,1% ),за ними йдуть гігромезоф іти і ксеромезофіти — 
по 3 види (15,8% ), ксерофіти і мезоксероф іти — по 2 види (10,5%). 
Відсутні гідрофіти і мезогігроф іти,характерні для інших груп.

В ній також найбільше глікогалофітів — 13 видів (68,3%), на багато 
менше нейтроф ігів — 3 види (15,8% ), індиф ерентних — 2 (10,5%) та 
криногалоф ітів — 1 вид (5,3%). Відсутні евгалофіти, корі е в інших групах. 
Криногалофіти зустрічаються лише в цій групі.

Друга група — найменш численна (11 видів), за кількістю видів у  ній 
переважає родина Asteraceae (36 ,4% ), родинам  Caryophyllaceae, 
Chenopodiaceae,Cyperaceae,Gentianaceae, Malvaceae, Poaceae,Primulaceae, 
належить по одному виду (9,1%). Родини Gentianaceae і Malvaceae теж 
мають по 1 виду,які зустрічаються тільки в цій групі. На відміну від першої 
групи,тут з'являються представники Caryophyllaceae і Chenopodiaceae.

У зональному відношенні переважають температно — меридіональні 
види — 4 (36,4% ), далі в низхідному порядку йдуть борео-меридіональні 
види — 3 (27,3% ), субмеридіонально-меридіональні — 2 (18,2%), борео- 
субмеридіональні, субмеридиональні — по 1 виду (9,1%). Ця група 
характеризується в ідсутністю  тем ператно-субм ерид іональних і 
плюризональних видів,котрі зустрічаються в першій групі.

В регіональному спектрі найбільше циркумполярних і давньосередзем- 
номорських видів — по 4 (36,4% ). з євро-західносибірських, евро-сибір- 
ських та європейських видів присутні лише по 1 (9,1% ). В цій групі немає 
гемікосмополітних, космополітних, євроазіатських та причорноморських 
видів характерних для першої групи.

Аналіз континентально-океанічного розподілу показав на значне перева
жання видів індиферентної групи — 7 (63,6%), менше видів евконтинен- 
тальної групи — 2 (18,2%), а також евриокеанічної. Виявлений лише 1 (9,1%) 
евриконтинентальний вид. Відсутні евокеанічні види, котрі є в першій групі.

Найбільше видів засоленолучної екологічної групи — 5 (45,5%) 
налічується по 2  види (18,2%) солонцевої-і солончакової груп,та по 1 виду 
(9,1%) степової,псамоф ітної,справжнолучної і синантропної. На відміну ві 
першої групи,для другої групи характерні степові види і відсутні літоральн 
та засоленоболотні. Болотних видів немає в обох групах.

У другої групи переважають мезофіти — 4 види (36,3%), на другом 
місці мезогігроф іти і ксеромезоф іти —- по 2  види (18,2% ), на третьому 
гігромезоф іти, гігрофіти і ксерофіти — по1 виду (9,1% ). Відсутні гідрофії 
і наявні мезогідроф іти, яких немає у першій групі.

Найбільшою кількістю представлені глікогалофіти — 6  видів (54,5%| 
вдвічі менше індиферентних видів — 3 (27,3% ),евгалоф ітів і нейтрофітів 
по 1 виду (9,1% ). На відміну від першої групи, тут присутні евгалофіти 
відсутні криногалофіти.

У цій групі виявлені причорноморсько-азовські ендеми — Artemisia sri 
ihonica, Cirsium aiatum, Althaea officinalis.

Д о третьої групи входить 16 видів, які належать до 10 родин і 16 роді 
На перш ому місці за кількістю знаходяться родини Сурегасеае і Роасеаа 
по 3 види (18,75% ), на другому місці — Asteraceae і Chenopodiaceae —
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і ............і 11H111 .ому Apiaceae, Caryophyllaceae, Convolvulaceae, Lythra-
............... і " I yplmceae — no 1 виду (6,25%). Лиш е в цій групі зустр і-

■ «і і • м '«о шипики Convolvulaceae,Lythraceae.Orchidaceae.Typhaceae,в
і.......... і " 'цими ('.ontianaceae, Juncaginaceae, Juncaceae, Limoniaceae,

ч ' • • і н  "  in, rilim ilaceae.P lantag inaceae і Scrophulariaceae,відсутні.
» . її т і.ко м у  підношенні в третій групі переважають плюризональні

їм»................... і 'і і і .ігйі), а також борео-меридіональні — 3 види (18,8%),
1 .... . і і " | н і "  суОморидіональних і субмеридіональних видів — по 2
1 І ЙК і ції ічмпирш но-субмеридіональних належить 1 вид (6,3%). У 
. • 11 уі и мідоуїні ю мператно-меридіональні і субмеридіонально- 
.............-чи пі ииди характерні для першої та другої груп.

* і і inn mi.кому підношенні найчисленніші гемікосмополіти — 6  видів 
i f  И'Мі 111. v і ч місцо посідають циркумполярні — 3 (18,8%), третє —
і ................м іііи іііосорадземноморські — по 2 види (12 ,5% ),четверте —
ИМ и и і пі і и . про сибірські і євро-азіатські — по 1 виду (6,3%). Євро- 

. ..........і ' і | " ііі*I I причорноморські види характерні для першої і другої
,п і ніш V "II и 11IIІ і їй.

................... ні иіі.но океанічному спектрі в низхідному порядку знахо-
к It, її її 11 її і* 11, «і »чиї ні ниди — 12 (75,0%), евконтинентальні — 3 (18,8%), 
ици іч ........... ..  1 (6,3%). Євриокеанічні та євокеанічні види в цій

НІ Н ІД 'У  Н і!

V ........ і 11 іупі минплено 5 видів справжніх луків (31,3% ), по 2 види
..........  ........ іч іи тучної, солонцевої і солончакової, засоленоболотної, та
н і ........ .. п ін ..... і її,І по 1 виду (6,3% ) степової,псамоф ітної і синантроп-
' п і н ц 11 у 11 п і рупі, нідоутні види літоральної рослинності, характерні

НІ ммрінні І руни
*  і ' і ' у  111 іус ір ічаю ться види, що виступають екологічними

м ім і" '"  і/' • і ч и і mm pmtensis, Eleocharis acicularis, Festuca orientalis, Typha 
інш ії" ■irillcnria, Orchis palustris, Atriplex calotheca, Spergularia 
• і*м  і .......... . •/.>< /(/••• tubernaemontani; на них припадає більше 60%
«мі ї м ........... і нидін.'щфіксованих на стаціонарних ділянках.

і і " i n ..........і іриразове літнє викошування (інтервал між викошу-
I ііі пці) виділено 6  груп видів. Д о першої з них увійшли 4

ції " ' ...........у м и .  c iio g  проективне покриття після викошування. Це
ї ї - "  ц і"  и innootlcn (відзначається приуроченістю до новостворе-
• и» і міні , ні и іку і чим разове викошування травостою стимулює її
»ніп . і і ... і іи.п’поїчпп, РиссіпеІІіа gigantea, Samolus valerandi (види, що
iHHt'" .......... . іиїлином більш сильних едифікаторів).
Ос 1 і і ц і і ' і  иГГс.днус види, проективне покриття яких істотно не 
і*і» и <1 і in mi ііикоінуїзання. Д о цієї групи входять 5 видів (Carex exten- 
Щіии і і і.ні піні, і ..iluilotorum, Phragmites australis і Sonchus arvensis), що
ним..............."і, 'І'ііористичного складу стаціонарних ділянок. Переважно
“ І***.* » і і ' " ........... ри,.ідптнІ витримати таке викошування.
«|и ................ руни піднесено 7 видів, що зменшують своє проективне

її п і її 111' і , 11111 і і J. maritimus, Scorzonera parviflora, Calamagrostis
> і .............. . іNil, Limonium meyeri, Odontites saiina). Це види, що

Нн і ' н і межі окологічного  ареалу. У групу входить 15,2% 
till III I I I ' ........II<іду дослідних ділянок.
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Четверту групу складають види (Samolus valerandi, Centaurium erythraea, 
Suaeda prostrata, Sklicornia prostrata),які до викошування не зустрічалися. Це 
однорічники.що формуються на новостворених,засолених ділянках. До цієї 
групи входить 8,7% загальної кількості видів.

П'ята група найчисельніша,в ній налічується 15 видів (Alopecurus praten
sis, Althaea officinalis, Atriplex calotheca, Calystegie sepium, Cynodon dactylon, 
Daucus carota, Eieocharis acicularis, Gypsophila perfoliate, Lactuca tatarica, 
Schoenoplectus tabernaemontani, Sonchus palustris, Sperguiaria marina, 
Taraxacum bessarabicum, Tripoiium pannonicum, Typha angustifolia), які після 
викошування зникають. Це переважно екологічні релікти.

До шостої групи — віднесено невизначені види, проективне покриття 
яких залежить від типу угруповання. На ці види припадає 30,3% загальної 
кількості видів, ідо зустрічаються на стаціонарних ділянках. їхня динаміка 
вимагає подальшого вивчення.

Отже, з аналізу зм іни фітомаси, видно, що максимальне значення її 
(1,47 к г/м 2) при разовому ранньолітньому викошуванні було заф іксоване у
1997 р. на ділянці № 4 (угруповання асоціації Juncetum  m aritim i),a  м іні
мальне значення (0,74 к г/м 2),на ділянці № 6  (угруповання асоціації Phrag- 
m ito-Junce tum  maritim i). В ідростання зеленої маси, під впливом пізньо- 
літнього викошування,(0,72 к г /м 2,або 49% вихідної маси) було найбільшим 
на ділянці № 5 (угруповання асоціації Т гіpolio vulgare-Bolboschoenetum  
maritim i), найменше (0,23 к г/м 2) — на ділянках № 2 (угруповання Plantagini 
salsae-Juncetum  gerard ii),№  8  (угруповання Junco gerard ii-Scorzoneretum  
parviflorae) та №9 (угруповання Junco m aritim i-C aricetum  extensae). На всіх 
цих ділянках після одноразового викошування значення фітомаси та 
значень проективно го  покриття не в ідновлю валися до показників  
контролю. Після ранньолітнього відчуження фітомаси проективне покриття 
збільшувалося у видів, які належать до першої і четвертої групи в 
порівнянні з контролем. Загальне проективне покриття рослинного 
покриву зменшилося на 25 -30% .

Після ранньолітнього відчуження фітомаси в 1998 р. вона найбільшою 
мірою відросла протягом двох місяців на ділянці № 5 (0,83 к г/м 2,або 57%] 
від контролю),а мінімальне відростання її (0,34 к г /м 2,або 30,1%  від конт
ролю) спостерігалося на ділянці № 3 (угруповання Schoeno-P lantaginetum  
salsae). Загальне проективне покриття стаціонарних д ілянок майжо 
відновилося і в ідрізнялося від контролю на 10-15% . Видовий склад у 
середньому зменшився на 1 - 2  види,причом у були відмічені види,які ра
ніше не зустрічалися. Вивчення стану д ілянок після осіннього викошуван
ня в 1997 р. показало,що такий захід сприяє збереженню їхнього видового 
складу і поповненню новими видами. Після осіннього викошування, и
1998 p . ,максимальне відростання фітомаси (0,21 к г/м 2) було заф іксовану 
на ділянці № 5, мінімальне (0,02 к г/м 2) на ділянці Ns 3 (пізньолітнє вико-І 
шування цього року не проводилося у зв ’язку з незначним відростанням),

Після ранньолітнього відчуження фітомаси в 1999 р. максимальне. (2, 
к г/м 2, або 59% від контролю) відростання її протягом місяця відбулося н 
ділянці №1 .мінімальне (0,6 к г/м 2) на ділянці №10. Останнє значення вдвіч 
нижче від контролю.

Після пізньолітнього відчуження фітомаси максимальне відростання її 
мало місце на ділянках № 5 (0,5 к г/м 2) ,№ 9 та № 7 (по 0,3 кг/м 2), мінімальн
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(Г

І Мишин 

I III! I iMtilll /іуки

Приморські кучугури 

Водойми

INH
н ін

NHjvMtHi 
I ММІїМ*

ИИ' МП

11 /• I ' 'Ml.Ml І ІПІІИ

t і мин.,п іт  дослідних ділянок (північно-східна частина Жебриянського 
...............ми КІлІйський р-н,Одеська обл.).

. і н і  м.і ділянках №4 (ac. Juncetum maritim i Pign. 1953),№ 9 (ac.
........ і ' т іс н іш а  oxtensae (Gorill. 1953) Parriand 1995). На ділянках
її., і і напнися особини Orchis palustris, які раніше були відсутні.

.............. ім'яаали плоди. На наш погляд, це сталося під впливом
" .  мниинуїшііня. Масова поява Or. palustris спостерігалася на
..........ник о мииалювання.

♦ і ........ їм дослідних ділянках рослинність засолених лук реагує на
" ........... уііанмя зменшенням фітомаси, загального та видового

.................. іи.абідненням флористичного складу. Так,на ділянках
...............и асоціації Тripolio vulgare-Bolboschoenetum  maritimi), пе-
>............   у 149 / р. налічувалося 14 видів,а перед останнім вико-

ім . ...інпіі 1899 р. — лише 4 види,на ділянці № 3 (Schoeno-P lan- 
ін її. і і' іі и і '.(н і 1957),— відповідно 22 і 19 видів. Подібні зміни у
..... ..11V 1 і'ладі нідбулися й на інших стаціонарних ділянках. Загаль-
............ іин-рипя ірав'яних ценозів експериментальних ділянок ско-

іі ми і"., до /0  00%,фітомаса зменшилася на 40-60% . Встановле-
............ и 11 и. дноразове (і більше) викошування спричиняється до

• милицию складу всіх досліджуваних угруповань,а осіннє — стиму- 
. мі її- нидів,як Lactuca tatarica, Odontites saiina, Lactuca tatarica.

Висновки
і м. и, и д і і . і дослідження показали, що травостій угруповання за- 
іуиіі'.і і .... ііиііності неоднозначно реагує на різні режими викошу-

Н/.......мімом расового осіннього викошування в цілому збільшують-
.... і .|'ію маси іа підвищується життєвість інтерфузивних видів. Усі

...... и іи іиш іуііання спричиняються до деструктивних змін, що зу-
.............. ... іаооленолучної рослинності в екстремальних умовах.
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П остійне викош ування стим улю є ро зви ток видів солонцевої та 
солончакової екологічних груп та знижує життєвість насамперед видів 
болотної, лучно-болотної та справжньолучної рослинності. Найбільш 
негативно викошування впливає на види вузької екологічної амплітуди, 
реліктові,р ідкісн і та зникаючі.

Ці дослідження є першим етапом,спрямованим на опрацювання питань 
пов’язаних з відновленням та збереженням екосистем і біорізноманіття 
регіону. Наступним завданням має бути дослідження демутацій після 
зняття фенісекціального впливу, зокрема вивчення стану інтерфузивних 
видів. Важливим аспектом досліджень у цьому напрямку є визначення 
динаміки вмісту основних поживних елементів та сполук у  грунті ( в  

динаміці) та вивчення впливу рослинного покриву на ці показники.
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1 I ' M ,  Nlkllorov V.V., Galchenko N.P., Nekrasenko L.A. The phyto-
i! in i ......ii Hileal peculiarites of the Bilechkivsky plavni landscape pro-

'Hii m. m i "ii.ivn rogion) / /  Ukr. Phytosoc. Col. — Kyiv, 1999. — Ser. C, 
Ink I I I' I I' /II 8(3

t«i.......... .ynlaxons, vegetation, phytoindication, ecological factors, land -
SI | 'I " I " '  l" l I illOH.

" i "  ........ . phytocenological and ecological sim ilarity of plant cover of
Kilm liM v.ky plavni landscape pro tected area are presented. 

ky iilH x iM iiiiili ні '.cliom e of the forest, steppe, meadow, psammophytic, 
i '1'l 11 i i I ' l l i i i i d  vo<]citation of this territory includes 38 associations from
11.Iй' ' Иі. ...... їїц||c.j| features of the vegetative cover of the Bilechkivsky

Mktviil Іц її., і in і lliod ol phytoindication are considered. The amplitudes of 
ih i IH i i  i ■ .ii...|i. МІ 1. 11; I <) і ;;: humidity (Hd),sa lt contents (T r),acid ity(R c),carbon-

............. i ' O.nylrngun contants (N t),con tinen ta lly (K n ),hum id ity (O m ),c li-
hIh Kn*......... її.піп (I in) of Ihe Bilechkivsky plavni are presented.

Ц|.......... .|.імий інказник загальнодержавного значення “ Білецьківські
ИШНі" і їм. їм мінний 1994 р., площа — 2980 га) займає еталонну, найменш
.......................... . ішілави Середнього Дніпра з типовим ландшафтом,

мини ........ . природною рослинністю, флорою та фауною (Андрієнко та
їм " і П і іп н іі гиіаі планується створення Кременчуцького регіональ-
•.......... іін м 'І 'іііо іо  нирку (Андрієнко та ін., 1998; Байрак, 1998а). Тому

»ми їм.................." іт ім  цій рослинного покриву та екологічних умов цієї
в і'іи  і и мі>|ііідум<жою для проведення зонування проектованого парку,

і ч і .и  .............. . системи моніторингових досліджень у цій частині
• і"  ■ і . . і іі'ііднІпроіГя цінного в ботаніко-географ ічному відношенні 

Мнмму * ........ і '  н нічним антропогенним навантаженням.

<і інн ............. 11 ім іч і  іим районуванням територія заказника розташова
ні н і  н і..........чіп іи ііі < д іредньодніпровського геоботанічного району При-

Ї ІІНИМ 1.1-...........і' і 'VIУ Лінобережнопридніпровської підпровінції (Байрак,
«•' 1 ............... .. 1.11 п/іанні являють собою малотрансформовану ділянку

• ""*м м 111111 • і у морхній частині Дніпродзержинського водосховища.
Ирмни ........ми н.і іпригор ії заказника сягає 7 км. У розміщенні проток

Ці 1 (і п і1" '  їм * у юті.ся характерні для заплави риси рельєфу. Так,
......... . міма (і м і рови Динька і Зелений) характеризується горбас-

і'мн т и  іннії.і фом, Основна територія заказника займає центральну 
НИНу іміін т и , ми якій гряди та гриви перемежовуються із западинами 
НІН* .........  І ірип іра і на частина поступово знижується до схилів над-

ИІН і..їм . і 'ц ілинний покрив Білецьківських плавнів сформувався
тн ім  її .чи  ни іо  ріння грунтових вод, який значною мірою обу-
и и н и і і  ..... пін и ,. інідосховища. Водночас рослинність на території за-

Нінмі і1 і мі і рипи,притаманні рослинності заплави Д ніпра (Андрієнко
М  Ні  і н ш і ї

Summary

Вступ

Природні умови
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Згідно з пріоритетними критеріями ботанічної цінності заповідних 
територій “ Білецьківські плавні” характеризуються високою ландшафтно- 
ценотичною репрезентативністю  в межах Середнього П ридніпров’я, 
яскраво відбиваючи типові азональні заплавні ландшафти, частково — 
борові, до яких приурочені типові для регіону ценотично і флористично 
багаті заплавні комплекси — ліси (вербняки, тополевники, діброви), 
притерасні вільшняки, сухі піщані, справжні, заболочені та галофітні луки, 
псамоф ітні ценози, високотравн і й низькотравн і (осоков і) болота, 
прибережно-водні та водні угруповання (див. рисунок).

Матеріал і методика досліджень
Для оцінки фітоценотичної різноманітності ландшафтного заказника 

"Білецьківські плавні" нами використані оригінальні геоботанічні матеріа
ли, зібрані протягом 1992-1999 pp. в різних частинах території, а також 
описи,виконані Т.Л. Андріенко (разом близько 250 описів). Після обробки 
фітоценотичних даних методом перетворення фітоценотичних таблиці, 
(пакет програм FICEN) одержана синтаксономічна схема рослинності 
заказника, котра включає 38 асоціацій з 20 союзів 14 порядків 11 класів, 
Більша частина описів використана раніше для встановлення фітоценонін 
різних типів рослинності Л івобережного Придніпров'я (Байрак,1996,1997а,
19976,1997в),тому в даній статті ми не наводимо фітоценотичні таблиці.

Екологічна характеристика синтаксонів одержана методом фітоіндика 
ції. Для оцінки екологічних режимів синтаксонів за провідними едафічними 
(вологість гр у н т у — Hd, засоленість — Тг, кислотність — Rc, вміст карбона 
тів — Са, азоту — Nt) та кліматичними (континентальність — Кп, омброклі 
мат — О т,терм окл ім ат — Т т )  факторами геоботанічні таблиці описів бу 
оброблені на ЕОМ із застосуванням уніф ікованих ф ітоіндикаційних шка 
(Дідух, Плюта, 1994). За одержаними результатами були розраховані амм 
літуди показників провідних екологічних факторів (таблиця) для синтаксо 
нів рослинності заказника.

Синтаксономічна схема рослинності ландшафтного 
заказника "Білецьківські плавні"

Lemnetea De Boios et Mascians 1955
LemnetaliaR. Tx. 1955 

Lemnion minoris R. Tx. 1955 
Lemnetum minoris (Oberd. 1957) Th. Mull. Et Gors 1960 
Lem no-Spirodeletum  polyrithizaw W. Koch 1954 
Spirodelo-Salvinietum  natantis Stavnic 1956 

Hydrocharietalia Rubel. 1933 
Hydrocharition Rubel 1933 

Hydrocharito-S tratio te tum  aloides (Van Zangeng. 1935) Westh. 194^ 
Lem no-Hydrocharietum  m orsus-ranae Oberd. 1957 

Potametea Klika in Klika e t Novak 1941 
PotametaliaW. Koch. 1926 

Potamion (W. Koch. 1926) Oberd. 1957 
Potametum perfoliati (W. Koch. 1926) Pass. 1965 
Najadetum marinae (W. Koch. 1926) Fukarek 1961 

Nymphaeion albae Oberd. 1957
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H ........... .. Nympliaeetum albae (Nowinski 1930) Tomasz 1977
I ihylli i Nnpharetum W. Koch 1926 

i ■ 'uni n ii.n ili'. Muller et Gers 1960
• m .iiii|'hv llum otu in  demersii

• in hi iili i i mim. m notca Klica in Klica et Novak 1941 
i 1 ■ M.- • hi. iiliillü  I ’ign. 1953

1'nii ......  ln Miolyag.V.SI. et Si paylova 1985
n .n i ttum tilduruciform is R.Jovanovic 1958

• .mi i ii ui ii ill'. (Nouhaus 1959) Bal.-Tul. 1963 
i nil ■ ........a iililorrnis Sauer 1937
' i.mi .H ul.I" rostratae Si paylova,Shelyag etV.SI. in Shelyag eta l. 1985

' »Ii.t i ......  i ,iyt orlon Br.-B I. e t Siss. in Boer 1942
un i .. ui,in ( ilycorietum maximae (Jilek et Valisek 1964) Shelyag, V. SI.

1.1 . i i iv I . iv i i  1985
■ 1 ii 'iiu m  mnxlmae Hueck 1931 

i i n  1111 iliu W Koch 1926
.............. . communis W.Koch 1926

'i " I "  linn 1.11 i i ‘ .Iris Schmale 1939
1 ........ii11 liillfo line Soo 1927

111i lu 111 iiii(|(isUfollae (Allorge 1922) Soo 1927 
in i i111ni<iIiiiti communis (Gams 1927) Schmale 1939 

M .l iin '" In  nullinictoa R.Tx. 1937 em 1970
i 1 i"  ii.in lin  viiioniis Shelyg.,V.SI. e t Si paylova 1985
A - ........... \ inn . ill:. s| paylova,Mirk.,Shelyag et V.SI.1985

ii" I" 1 vine.ills Calamagrostietum epigeios (Shelyg et al. 1981) 
Min.i\n V '.I, ni Sipayiova1985
.................nlnMncao Agrostietum vinealis Shelyag., Si paylova, V.SI. et

Mui ni ■ .hulyag ot al. 1985 
I' 1 Him,, 11<|iiiiloao  Poion angustifollae V.SI. 1996 (Poion angustifoliae 
|4tnlViiil I,i V M, 1983)

I' ...... ni" in |im lo ao—Poetum angustifoliae (Poetum angustifoliae V.SI.
■ i ’ Muilyng.V.SI. et Si paylova 1985)

' i " .m. i ..11ill.11 ’uwl. 1928 
■  in i N I", ilinr. I'. Si paylova, Mirk., Shelyag etV.SI. 1985

 *  ii"  i iii tan Ioj io Festucetum pratensis Si paylova,V.SI. et Shelyag 1987
mu" . , nini.iiiii- Soo 1968 em Vicherek 1972  
Ini m .ii "  ii in 1.1lao Soo 1957 em Vicherek 1972

| M lm  m i  Inn |.mi Vicherek 1972 
V/ nit i i l i l l i i i i i l  Socalietum Shevchyk et V.SI. 1996

M l l l i  n ' ...... ..III-lallaarenarii Vicherek 1972
.............ni • 11.ii11 iiii Volk 1931

............... "  m lhan ic i-F estuce tum  beckeri Shevchyk et V.SI. in
t i l..... ii \ I- ni ni 1996
■ i. i ........ ii i Br. Bl., 1955

■I'll "  i ill." .inoscentis Klika1934 em R. Tx 1962 
% m. i ' i" .  i i "  n i ; i inoscentis Klika 1931 em R. Tx 1962

'II*  '" "• i in i| i io ica—Sedetum sexangulari Shevchyk et V. SI.,Shevchyk
(Il mi mini
l|)|. in i I. iiitilim etum  Libbert 1940
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Sedo sexangulare-Festucetum Senchilo,Shevchyk et V.SI.,Senchilo et al. 1996 
Asteretea tripolium W esthoff e t Beeftink 1962 ap. Beeftink 1962

Scorzonero-Junceta liagerard i V icherek 1973 
Scorzonero-Juncion gerardi (Wendl. 1943) Vicherek 1973 

Juncetum  gerardii Wenzl. 1934
Agrostietum  stoloniferae Soo 1957 em V.SI. et Shelyag 1984 

Alnetea glutinosae Br.-B !. et R.Tx. 1943 em Muller et Gors 1958
Alnetaliaglutinosae R.Tx. 1937 em M uller et Gors 1958 

Alnion glutinosae (Male.) 1929 M eijer Drees 1936 
Ribo n igri-A lnetum  S ol.-G orn . 1975 

Salicetea purpurae Moor 1958  
Saliceta liapurpufeae M oor 1958 - 

Salicion albae R. Tx. 1955 
Salici-Populetum  (R. Tx. 1931) M eijer Drees 1936 
Myosotido pa lustris-S alicetum  albae Shevchyk et V.SI. 1996 
Poo nem oralis-Salicetum  albae Shevchyk et V.SI. 1996 

Galio veri-A risto lochion clem atid is Shevchyk et V.SI. in Shevchyk et al. 1996 
Galioveri-Aristolochietum clematidis Shevchyk etV.SI. in Shevchyk et al. 1996 

Vaccinio-Piceetea B r.-B I. in B r.-B i., Siss. et Vlieger 1939  
Pinetalia 

Festuco ovinae-Pinion sylvestris 
C ladonio-P inetum  Jurassek 1927 

Q uerco-Fagetea B r.-B l. et Vlieger 1937  
FagetaliasylvaticaPawl. 1928 
T ilio-Acerion Klika1955

Convailario-Padietum  Bajrak, 1996

Екологічна характеристика синтаксонів
Дані таблиці свідчать, що найбільшим градієнтом серед едафічни 

факторів на території заказника відрізняється вологість грунту (7,2-20,.' 
бала). Тому на території заказника в сучасному рослинному покриві можи] 
виділити чотири екологічних рівні, які залежать від рівня грунтових г| 
надземних вод: 1) водна бослинність (синтаксони класів Lemnetea т 
Potametea); 2) прибережно-водна (переважно високотравна — синтаксоні 
порядку Phragm ite ta lia ) і болотна (частіш е синтаксони поряд 
Magnocaricetalia); 3) лучна (синтаксони класу M olinio-Arrhenatherete jj 
галофільна (порядок S corzonero-Junceta iiagera rd ii),рештка заплавних лі 
(синтаксони  класів S alice tea purpurea, A lnetea glutinosae, рідше 
Q uerco-Fagetea); 4) різні варіанти псамофітної рослиннЬсті (синтаксоі| 
порядку Poo-Agrostietaiia vinealis, класів Sedo-Scleranthetea, Festucetf 
vag inatae,союзу Festuco ovinae-P in ion sylvestris).

Гідроф ільна рослинность має значне пош ирення на те р н ю ' 
заказника, вона характеризується високою  ценотичною різноманітне' 
при незначних коливаннях показників  основних едафічних факторів, irf 
ценози водної рослинності (класи Lemnetea та Potametea) формуються 
більш-менш подібних умовах (таблиця). їхня флористична специф іка іі і і 
начається глибиною водойми та характером придонних відкладів. ЬІ/і 
ш ість синтаксонів водної рослинності заказника є типовими для водні 
Л івобережного Придніпров'я (Байрак,Д ідух, 1996). Особливої уваги зас
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(*• ('■..... і .......  іу і рідкісних угруповань,занесених до “Зеленої книги Ук-
ІІНИ і.Д " і н і.ід у  яких входять численні популяції реліктових видів:

........................ 111 и» (с.дино місцезнаходження в регіон і),Spirodelo-Salvinietum
' 1 і , 11• 'і •(іуІІ«> Nupharetum, Nupharo lute i-Nym phaeetum  alba. Небез-

........і ...........  vi руиованьє вплив антропогенних факторів на екологічний
............'ціп , цінпму (ступінь їхнього обміління,забруднення,засолення).

Ні і "  і .......юднп га болотна рослинність заказника займає екотопи
(«мі н"н  i l l , і І!> 2 0  балів) з подібними значеннями інших показників:

• ' ’ іі ііі.і. N1 6 ,0 -7 ,3 ; Rc — 7 ,6 - 8 ,8  бала. Засоленість колива-
.........  і , > д ії (і. І бала. Слід відзначити, що високотравні угруповання

мни* ■ Сіп " 111 >11< її. ііігд) на рівні асоціацій не мають чітких екологічних меж
.................... і ........ . фактора — вологості. Поширення ценозів порядку

М и ун т  ......іін іііі на іориторії заказника обумовлено різним режимом
їм .... і huh (Mil 1 5 , 5 1 6 ,8  бала) в цілому збіднених лучно-болотних
і|іу  11 / ((,!>; Rc — 7,6 - 8 ,6 ; Nt — 6 ,0 -7 ,1 ; Са— 4 ,2 -4 ,6  бала.

і ..............її: їй,яка займає найбільші площі на території заказника,
їм ............... її ' ч цпноіичним різноманіттям,що є наслідком,з одного боку,
............... ............. дпоманітних умов відповідних екотоп ів , з інш ого —
нмуіи і ..... ... mm.і, н і к і м . Оскільки більшість лук заказника мають вторинне

•н /і, і м 111 і 11. і місці вирубаних лісів), їхній едафічний режим досить
пін ..............  рп + иму заплавних лісів: Hd — 11 ,1-12 ,6  бала; N t — 5,4 -6 ,2 ;

/ а < ,ц !і,() 6,0; Rc — 7 ,5 -8 ,6  бала. В цих умовах на дерново- 
МЦМИ* 11 • у 11111 к формується типова мезофітна флора і рослинність
....................... . (у гру і іоізання порядку Arrhenatheretalia). Слід відзначити
4̂ і і і і .......... 111 ці н і у апсоленість грунтів під справжніми луками (та іншими

ІНПМНМН І
* .................... .її к и і п|)ис і ика синтаксонів рослинності заказника

• нім , ..... , ми ііи і.і піиків екологічних факторів у балах)
'Білецьківські

ІІІІ Rc N t Тг С а Tm Кп О т С г

.'( ) ,( ) ;'(),» / ,4 - 8 ,2 6 ,4 -У ,2 У ,7 - 8 ,5 4 ,0 -4 ,5 8 ,9 - 9 ,7 8 ,0 -8 ,1 7 ,0 -8 ,2 8 ,5 -9 ,3

-чі, і ;>о,9 / ,6 - 7 ,9 6 ,2 - 6 ,8 У ,8 -8 ,2 4 ,0 -4 ,5 8 ,6 - 9 ,2 8 ,2 7 ,5 -8 ,3 8 ,1 -8 ,3

І*.,!. (Є,В / ,6 -8 ,6 6 ,0 - 7 ,1 У ,8 -8 ,5 4 ,2 -4 ,6 8 ,0 -8 ,7 8 ,3 -8 ,9 7 ,6 -У ,9 7 ,2 - 8 ,4

ні,.і :’ (),1 /,Н -8,6 6 ,2 -У .З У ,2 -9 ,1 4 ,3 -5 ,2 8 ,2 -9 ,0 8 ,3 -8 ,9 У,6 -8 ,2 7 ,4 -8 ,2

11 , 1  1^,0 У ,5 -8 ,6 5 ,4 - 6 ,2 У ,2 -8 ,2 5 ,5 -6 ,5 У ,8 -8 ,2 8 ,4 -8 ,8 У,4 -У ,8 У ,6 -У ,У

ч ,. '  (0 -0 / .О -/, 9 4 ,8 -5 ,4 У ,3 -8 ,2 6 ,8 -8 ,1 8 ,0 -8 ,6 8 .У -9 .0 У,5 -У ,У У ,6 -У ,8

/,II (1,4 У ,5 -8 ,5 3 ,5 -3 ,8 6 ,8 -8 ,5 7 ,0 -8 ,2 8 ,3 -8 ,9 8 ,6 - 9 ,2 У ,2 -У ,4 7 ,7 - 7 ,8

12,1 16 ,3 8 ,5 - 9 ,3 5 ,4 - 6 ,4 9 ,0 -

10 ,9

4 ,5 - 5 ,5 8 ,1 - 8 ,9 8 ,6 -9 ,0 У ,2 -У ,6 У,6 -У ,8

14,1) ІЬ,Ь / ,8 -8 ,5 6 ,5 - 7 ,0 6 ,8 - 7 ,2 4 ,3 -5 ,2 8 ,0 -8 ,5 8 ,3 -8 ,8 7 ,6 - 7 ,8 У,2 -8 ,0

10 ,1 12 ,8 У ,7 -8 ,9 5 ,2 -6 ,9 6 ,6 - 7 ,9 6 ,0 -8 ,0 8 ,2 -9 ,0 8 ,5 - 9 ,1 5 ,9 - 7 ,5 6 ,5 - 7 ,5

и ,о  и ,ь У ,9 -8 ,9 4 ,1 - 5 ,1 5 ,7 - 7 ,3 6 ,8 -8 ,0 8 ,0 -8 ,У 8 ,У -8 ,9 6 ,9 - 7 ,8 7 ,8

1 1 J 1^ ,2 У ,9 -8 ,1 6 ,1 - 6 ,7 6 ,1 - 6 ,4 5 ,9 - 6 ,2 8 ,6 - 8 ,У 8 ,3 -8 ,6 7 ,9 -8 ,1 8 ,0 -8 ,1

/ ,. ' 11,3 6 ,6 - 8 ,3 3 ,6 -3 ,9 6 ,5 - 8 ,2 7 , 1-8,0 8 ,2 - 8 ,8 8 ,6 -9 ,0 7 ,0 -7 ,6 7 ,9

і .ні .................. ґдафічні фактори: І-№ — вологість, Яс — кислотність, Тг —
т и  м і  н м і і і і  а:юту,Са — вміст карбонатів; кліматичні: Тіл — термоклімат, 
Мі ■■ні »ііі.іїї■ и.,Оіп — омброклімат.Сг — фіоклімат.

83



Укр. фітоцен. зб. — Київ, 1999. — Сер. С, вип. 1 (15)

Картосхема рослинності ландшафтного заказника “Білевецькі плавні” 
Умовні позначення угруповання синтаксонів

О  і_етпеіеа,Роїатеїеа типами),яка є стабільною для угруповань
союзу РезЩсіоп ргаївпве.

На зниж ених д ілянках в умовах 
підвищеної засоленості (Тг — 9 ,0 -10,9  
бала) окремі куртини утворю ють галофітні 
луки (дві асоц іац ії союзу 
Зсоггопего-^ипсеїа ііадагагсііі).

Найбільш им ценотичним
різноманіттям  серед  заплавних лісіи 
заказника відрізняється клас Баїісеїеа 
ригригае,угруповання якого  займаю тьеко 
топи плескатих знижень у проміжній (від 
прируслової до центральної) частині на 
збіднених дерново-суп іщ аних грунтах і 
в ідповідно характеризую ться значною 
амплітудою Нсі (10 ,1 -12 ,8  бала). Само 
різними умовами зволоження екотопіп 

(від свіжолісолучного до вологолісолучного типу) спричинена різниця у 
флористичному складі ценозів союзів Саііо уегі-Агіз1:оІосИіе1:ііт с ІатаМ ім  
(мінімальне зволоження) та Заіісіоп аІЬае (максимальне зволоження). 
Найвищу варіабельність в угрупованнях цього класу має показник Са, 
котрий виявляє прямо пропорційну залежність від Неї. Інші показники 
едафічного режиму (Не, Тг, N1) коливаються в межах 1 ,2 -2 ,0  бала І 
залежать від рівня Неї.

Найвищими показниками Нсі (14 ,0 -15 ,5  бала), які відповідають болої 
нолісолучному типу зволоження, характеризуються ценози сою зу АІпіоп 
діиііпозае, котрі мають обмежене поширення в Білецьківських плавнях І

РЬгадтіІеІаІіа 
Роо-Адговііеіаііа 

АггИепаІИегеІаІіа 

Щ З РезШсеїаІіауадіпаїае 

[УІ*І РезШсо-АзігадіїеІаІіаагепагі 

■|В 8 Бсоггопего-иипсеїаііадагегсііі 

а з  АІпеїаІіа дІШІповае 

У77У Баїісеїаііаригригеае

ш  Резгисо оуІпае-Ріпіоп зуіуевігіз

ПП ТІІІо-Асегіоп
Р"Я Sedo-Scleranthetea

А*''п

&ЦІПГО

Кременчук
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представлені лише однією асоціацією. Тому в них спостерігається висока 
флористична насиченість переважно гігрофільними видами, що поясню- 
і.гься едафічними умовами,а саме багатшими грунтами (рисунок),про що 
свідчать показники N1 (6 ,5 -7 ,0  бала),Яс (7 ,8 - 8 ,5 бала),Тг (6 ,8 -7 ,2  бала).

Серед заплавних лісів найменші площі на території заказника займають 
цонози широколистяних лісів (союз Тіїіо—Асегіоп, асоціація Сот/аІІагіо- 
І ’асііе іит) в екотопах з найменшою вологістю (Нсі — 11,7-12,2). Показники 
Інших едафічних факторів з вузькими амплітудами (N1 — 6 ,1-6,7; ІЗс — 
/,9 -8 ,1 ; Т г — 6 ,1 -6 ,4  бала) характерні саме для заплавних дібров південної 
частини Лівобережного Придніпров’я. Вміст солей в цих лісових грунтах 
дощо вищ ий,н іжу грунтах інших (нагірних) дібров регіону (Байрак, 19986).

Екотопи ксерофітного ряду на збіднених піщаних грунтах, поширені 
фрагментарно на підвищеннях у периферійній частині заказника,займають 
переважно псамофітні угруповання різних синтаксонів.

На підвищених ділянках центральної та прируслової частини заплави 
Формуються суходільні луки з ксеромезофільних та мезоксерофільних це- 
іюзів (порядок Роо-Адгозііе іа ііауіпеаііз). їхня проста структура та зб ідне
ний флористичний склад обумовлені едафічним режимом, який відрідріз- 
ннсться від умов інших лук найменшими показниками зволоження (Неї — 

1 0 ,6  бала),котрі дещо наближаються до значень на лучно-степових та 
исамофітних ділянках. Вміст карбонатів значно зростає і набуває макси
мального значення в асоціації РезЩсо уаІезіасае-АдгозІіеЩ т УІпеаІів (Са— 
м, 1 бала). Вміст азоту, навпаки,зменшується (N1 — 4 ,8 -5 ,4 ) , інші показники
і.шишаються більш -менш  сталими (Не — 7 ,0 -7 ,4 ; Тг — 7 ,3 -8 ,2  бала).

У найбільш посушливих умовах,подібчих до степових екотопів (Байрак, 
І'і!)9) (Нсі — 7 ,9 -8 ,4  бала), проте при найнижчих показниках трофності 
(N1 — 3 ,5 -3 ,8  бала; Са— 7 ,0 -8 ,2 ; Яс — 7 ,5 -8 ,5 ; Тг — 6 ,8 - 8 ,5 ),на території 
шказника трапляються ділянки з типовими ценозами класу Резйісеїеа 

уж)іпа1ае (дві асоціації). Провідну роль у них відіграють специфічні 
псамофітні ксерофіти, які не зростають в інших едафічних умовах. Різні 
мііжі коливання амплітуди провідних едафічних факторів (Нсі,N1 до 1 бала,
' . і , Гг — понад 2  балів) відбивають різні сукцесійні стадії заростання пісків.
■■ подібних умовах вологості та трофності на піщаних грунтах відкритих 
ділянок навколо (або внаслідок вирубування) штучних насаджень сосни 
(представлені лише однією асоціацією) формуються угруповання класу 
1 пиІо-8 сІегап№е1еа.

Мікрокліматичні характеристики — терморежим (радіаційний баланс), 
мшіинентальність, омброрежим (гумідність), кріоклімат (морозність) у 
мижах території заказника характеризуються незначною варіабельністю 
(т(>лиця) залежно від рельєфу та структури грунту.

Висновки
Отже, синтаксономічний склад рослинності (38 асоціацій, 20 союзів, 14 

порядків, 11 класів) ландшафтного заказника "Білецьківські плавні" є показ
ником фітоценотичноТ репрезентативності в межах Середнього Прид
ніпров'я і Л івобережного Придніпров'я в цілому. Ценотична унікальність 
інілначається наявністю тут рідкісних водних угруповань: Т гареЩ т паїапіів, 
‘ ірІгосіеІо-ЗаІУіпіеІит па їап ік, МугіорЬуІІо-НирИагейіт, НирИаго Іи іе і^ у т -
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phaeetum albae. Провідними едафічними факторами в розподілі рослинності 
на території заказника е вологість грунту, вміст у ньому карбонатів і азоту.

Подальші детальні ф ітосоціологічні та ф ітоіндикаційні дослідження на 
території заказника дозволять провести екологічне картування, котре є 
нев ід 'єм ною  складовою  м он іторингу  і сприятим е раціональному 
зонуванню проектованого ландшафтного парку.
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ЕКОЛОГОГІЧШ ОСОБЛИВОСТІ ЦЕНОПУЛЯЩЙ 
ПЕРСТАЧІВ (POTENTILLA1.) ВОЛИШ

Г.А . Лисак
Волинський державний університет ім. Лесі Українки
Lysak H.A. Ecoiogicai peculiarities o f Potentilla L. populations in Vohlyn- 

region / /  Ukr. Phytosoc. Col. — Kyiv,1999. — Ser. C ,lss. 1 (15) — P. 8 6 -9 0
Kewords: population,strategy,explarent,supply,drainage,property,drain area.

Summary
The investigation of 5 Potentilla 's species (P. anserina L., P. reptans L., 

P. alba L., P. e recta (L .) Raeusch. and P. argen teaL .) has showed ad iffe ren t 
population stra tegyon natural areas and restore after disturbances (drainage).
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I he explarental strategy have P. anserinaand P. reptans. P. albaand P. argen- 
in iihave not changed at thes'e conditions. But the most im portant of them P. 
n iocta(from  its medical properties) can not stand on the drain areas and its 
Mipplyhas reduced per 5 times.

Род PotentillaL. (Rosaceae) об ’єднує понад 300 видів (3,5), з яких на 
іориторії Волинської області зростає 17. Вони входять до складу різних 
Vi руповань і мають досить значну екологічну амплітуду. Деякі з них здатні 
уїморювати зарості на техногенних площ ах,однак розміри таких заростей 
ми іначні. Зважаючи на цінні лікарські властивості представників роду 
I'o tentilla  (2 -4 ) ,  важливо визначити екологічн і особливості їхніх 
и* н і опо пу л я ці й та здатність протистояти антропогенному тиску.

Дослідження проводили у Волинської області протягом 1997-1999 pp. 
При цьому визначали віковий склад популяцій,участь їх у складі ценозу і
• провинну урожайність рослин. Виконано понад 230 геоботанічних описів 
цпііопопуляцій Potentilla. У ході описів визначали параметри п’ятьох 
мімікриптофітних полікарпіків роду PotentillaL.: P. alba L., P. anserina L., 
r  irp tans  L., P. erecta (L.) Raeusch,,P. argentea L. Ці багаторічники відз
начаються більш широкою екологічною амплітудою і здатні за певних умов
■ шпрювати потужні ценопопуляції. Крім того, всі вони мають лікарське 
шіічпння і використовуються або можуть використовуватися в медицині.

/ ’ a/ba L. Поширений у Європі в помірних і,частково,південних широтах 
('■) II Україні відомий не лише на Поліссі,а й у Л ісостепу і Карпатах,зрідка
..... їй, у Криму. Вид відзначається антибактеріальною активністю і, що
мі пгіливо важливо,ефективний для лікування щитовидної залози (2,4). 

tin  Волині P. alba трапляється в екотопах В2-3 соснових та сосново-ду-
.... . формацій,у складі корінних або похідних асоціацій. Там його участь
у  ценозі не перевищує 0 ,5 -2% . Оптимального розвитку ценопопуляції Р. 
’і> м досягаю ть на узліссях, галявинах і в заростях чагарників, де 
чнірюються куртини парціального походження з проективним покриттям 

їм .'<)%,або 18-27 особин/м2 рослин. Ценопопуляції P. alba локалізуються на 
м і ■■'ніч терасах рельєфу.де постмеліоративні сукцесії не проявляються або 
і м і динаміка уповільнена і не позначається на складі угруповань. Можна
.....їм відзначити зниження урожайності кореневищ (на 10-15% ) на постме-
и міі іних площах. Біологічні та ресурсні параметри ценопопуляцій P. alba 

it  и'і/іиця) свідчать про патієнтну стратегію їх у  складі рослинних угруповань.
г tinsегіпа L. відзначається широким космополітичним ареалом. У пів- 

.......... півкулі поширився, мабуть,адвентивно. На Україні Р, anserina зро с 
ім. практично всюди у відповідних екологічних умовах. На трансфор- 

-ні"; техногенними процесами площах розростається разом з іншими 
in-' ранами, швидко утворюючи щільні зарості (до 1 0 0 % проективного 
імїї і<н! ні) на порівняно невеликих (0 ,01-0,1 га) ділянках (3). В медицині 
Н и , mitt використовується обмежено, хоча може застосовуватися в 
і ім'імікиГІ (2 -4 ). Має косметичне,технічне і навіть харчове значення.

>' природних ценозах P. anserina займає нижні елементи рельєфу.де
ч туш іння спричинило катастрофічні сукцесії рослинного покриву. Пара- 

м • м ні іім іюпопуляцій P. anserina (таблиця) свідчать про експлерентну стра
шнім г» у складі рослинного покриву. Ця експлерентність посилюється на 
Іііціуііімних меліорацією ділянках,де вид може виступати навіть домінантом.
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Це пояснюється високим рівнем адаптації P. anserina до змін екотопа,веге
тативною рухомістю та іншими ознаками експлерента. В результаті пост- 
моліоративної сукцесії P. anserina збільшує свою присутність у 2 ,5 -7 ,5  раз. 
і іри цьому показник урожайності кореневищ зростає майже вдесятеро.

P. reptans L. має широкий євразійський ареал,заходить навіть до Північ
ної Африки (5). Зростає переважно на пониженнях. Вид теж засто
совується в гомеопатії (4).

На Волині P. reptans є типовим асектатором вільшаників та мочаристих 
пук на всіх заплавних терасах річок і озер. Однак постмеліоративна 
сукцесія позначилась позитивно на ценопопуляціях виду: вони не лише не 
шрачають своїх ценотичних позицій, а й до певної міри зміцнюють їх 
(іаблиця). При цьому параметри ценопопуляцій змінюються менше, н іж у 
/ ’ anserina: кількість рослин збільшилася в 1 ,5 -2 ,7  раза. Отже,експлерент- 
III позиції Я. reptans значно слабш і,н іжу попереднього виду.

P. erecta теж має широкий євразійський ареал, але на Україні відомий 
пише на Поліссі, в Карпатах, Лісостепу, а також в окремих локалітетах 
П І В Д Н Я  ( 3 , 5 ) .

Серед представників роду P. erecta є найбільш цінним для фармакопеї ви
ном. Кореневища цієї рослини містять близько 30% дубильних речовин та 
чимало інших важливих органічних сполук (2,4). Здавна кореневища Р. егес-
і.і а також інші органи, використовували з метою лікування в багатьох 
Ф ііїнах Європи. Під назвами калган, могущник, підойма, козацький жен- 
IIи чп> P. erecta відомий на Україн.де має неабияке промислове значення.

Ііид  зростає у пониженнях рельєфу на перезволожених торф'янистих 
і ііуитах чорновільхових та осикових лісів, на заплавних луках, уздовж
• •■•рогів річок та боліт. У всіх цих умовах ценопопуляції P. erecta займає 
мніїснтну стратегію ,розростаю чись на відкритих лісових галявинах і боло- 
ів* Осушення низин загострило конкурентну боротьбу між видами, 
нід іиачено різке зниження біологічної потенції ценопопуляцій P. erecta до
 • ного випадання їх зі складу угруповань. Там, де ценопопуляції
.... роглися, число особин на одиницю площі зменшилося на 20-30% , а

оі| и іииіьні рослини майже відсутні. Урожайність кореневищ понизилась у
• >і|іпдньому в 5 разів. Ценопопуляції P. erecta на осушених площах 
уторили  м ікрорефугіуми на зморш ках рельєфу. Там поруч з P. erecta 
отінилися Ledum palustre L,,Oxycoccus palustris Pers., Lysimachia vulgaris L, 
н.що Іривалість катастрофічної сукцесії на постмеліоративних площах,за 
іншими спостереженнями, становить 2 -4  роки і залежить від додаткових 
цінників (спасування,руйнування рослинного покриву тракторами).

/ ' nrgentea L. зростає лише в Європі. В Україні цей вид відомий всюди, 
Him чистіше трапляється в північних і західних районах ( 3 , 5 ) .  Лікарські 
н о н ,  і и і ю с т і  виду відомі менше. Він містить лише 3 , 1 %  дубильних речовин, 
ми+и никористовуватися як протизапальний і спазмолітичний засіб (2,4).

І Іп підміну від P. erecta, P. argentea займає переважно суходільні луки 
нм підпищеннях рельєфу. На пасовищах і біля шляхів цей вид виступає як 
іумирші, Меліорація сприяла прогресивному поширенню відповідних
.......... Іп і активізувала ценопопуляції P. argentea. Однак подібна стратегія
ні-і."популяцій виду не є експлерентною, бо він продовжує займати у
..........ідпих угрупованнях лише патієнтну позицію (таблиця). Параметри
............. іуляцій залишились незмінними.
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Таким чином,ценопопуляції PotentiliaL. відзначаються різними екологіч
ними та ценотичними особливостями і неоднаково трансформуються в 
процесі постмеліоративних сукцесій. Експлеренти P. anserina і P. reptans 
збільшили присутність у складі ценозів у 4 ,5 -7 ,5  раза. Гіатієнт P. erecta в 
цих сукцесіях втратив 20 -30%  популяції,а врожайність л ікарської сирови
ни знизилася приблизно вп'ятеро. Патієнти підвищених м ісцезростань — 
P. alba Ґ  P. argentea  — не зазнали суттєвих зм ін у процесі 
'постмеліоративних сукцесій.
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ВІРУС ТЮТЮНОВОЇ МОЗАЇКИ НА РОСЛИНАХ 
КАНІВСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА

С. С. К и р ’яченко
Київський університет імені Тараса Шевченка, пр. Академіка Глушкова,2
Kyrjachenko S.S. TMV of Kaniv natural reservation plants 11 Ukr. Phytosoc. 

Col. — Kyiv, 1999. — Ser. C,lss. 1 (15) — P. 90 -93

Keywords: TMV, ELISA, ecology.

Summary
To investigate the ecological situation on virus contam ination of Kaniv 

Natural Reservation wild p lan ts,ase lection of plants of several fam ilies on the 
basis of presence of external virus in fection features was made. Among the 
selected plants in Plantago major and Sambucus nigra pathogens with sero
logical s im ilarity to  TMV were isolated. There has been éhown a d ifference in 
behaviour o f the isolated TMV pathogens in p lants-indicators Nicotiana 
tabacum  and Nicotiana gluthinosa. The ecological conditions, in which the 
in fected plants grew,where either extremal o r favorable to virus spreading.

У наш час проблеми вірусної експансії в Україні стають все актуальні
шими. З 'ясування причин виникнення масових епіфітотій у певних регіонах ■ 
нашої країни,а також кореляція частоти трапляння специф ічного вірусоло
гічного спектра з  абіотичними та біотичними факторами навколишнього 
середовища створюють теоретичні передумови для розробки запобіжних 
заходів, планування с ільськогосподарських робіт, роблять можливим 
реальне прогнозування тих чи інш их захворювань культурних рослин и 
агроф ітоценозах та диких рослин природної флори. Д о  недавнього часу 
в іруси дикорослих рослин практично не вивчалися, основна уваги 
приділялася вірусам,які вражають культурні рослини.

Вивчення біологічних особливостей різних вірусів дає уявлення про 
направленість д ії екологічних факторів на властивості того чи іншої о
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інфекційного об ’єкта. Крім то го ,з ’ясування приуроченості вірусів до тієї чи 
іншої таксономічної групи рослин з урахуванням штамоспецифічності має 
велике теоретичне значення (1 ).

У даному конкретному випадку нами виявлені рослини-хазяї ВТМ. 
Серед них є представники родин Caprifoliaceae та Ріапіадіпасеае.які було 
зібрано безпосередньо на території Канівського природного заповідника. 
Проведено первинний скринінг,зроблено порівняльний аналіз ізолятів ВТМ 
іа розглянуто екологічні умови місцезростання уражених особин.

Матеріал та методика дослідження
У досл ідах використовували рослини родин Caprifo liaceae, 

Plantaginaceae, Fabaceae, Asteraceae та Aristolochiaceae, які відбирали за 
ознакою наявності р ізного роду симптомів (мозаїки, некрози, хлорози, 
іінації,скручування тощ о),а такожпіддавали аналізу безсимптомні рослини, 
котрі могли бути потенційними носіями вірусу.

Для вивчення поширення вірусів у заповіднику з різних ділянок були 
ііс>рані рослини Plantago major L.,Arctium lappa L.,Sambucus nigra L.,Melilotus 

nltnis Medik., Sambucus ebulus L. та Asarum europaeum L. Для ідентифікації 
іпудника використовували непрямий імуноферментний аналіз (ІФА) з 

миіисироваткою  д о  ВТМ (2). Використовували гіперім унну кролячу 
аніисироватку та антикролячу сироватку, мічену пероксидазою хріну, 
специфічну антисироватку до ВТМ використовували в розведенні 1:4, 
іін іикролячу сироватку — в розведенні 1:2. Як хромоген було взято

'~ - а з и н о -д и - (3 -е т и л -2 ,3 -д и г ід р о б е н з о т іа з о л ін -6 -с у л ь ф о н о в о ї  
кислоти) (АБТС). Дані ІФА реєстрували візуально, порівнюючи результати 
досліду та контролю.

.1 рослин, контамінованих ВТМ, виділяли вірус за загальноприйнятою 
мпіодикою (3). Біологічні особливості ізолятів ВТМ вивчали на рослинах 
Niiotinna tabacum  та Nicotiana gluthinosa, вирощених в однакових умовах.

Рослини інфікували за загальновідомою методикою,через 15 діб після 
шриження реєстрували зміни в габітусі.

Результати досліджень та обговорення їх
І ІІд час обстеження ділянок Канівського природного заповідника було 

і і і і ій д є н о  рослини Plantago major із симптомами ураження вірусом у 
ииімяді р ізного роду м озаїк (фото 1 ).

На рослинах Arctium lappa були зафіксовані слабкі мозаїки,а на росли- 
..... : .iinbucus nigra — симптоми у вигляді мозаїки, рідше хлорозу (фото 2 ).

Крім того, були виявлені особини Melilotus albus і Sambucus ebulus, які 
миті чітку мозаїку на листкових пластинках,та рослини Asarum europaeum зі 

миОкою мозаїкою.
І Исля проведення ІФАбуло одержано такі результати: відібрані особини 

і м т а  S. nigra містили збудник, який мав серологічну спорідненість з 
‘»ими ироваткою до ВТМ. У соці рослин M. albus, S. ebulus, Arctium lappa та 
*»нит europaeum  такий збудник не виявлений (таблиця). Симптоми 
урм + оння на цих рослинах можуть бути спричинені іншим вірусом або мати 
И ііо ііоі ічну природу.

Дми порівняння біологічних особливостей ізолятів ВТМ з рослин різних
■ и . ..помічних груп, які зростають в одній географічній області, було
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Таблиця 1.
Результати імуноферментного аналізу на наявність у соці рослин вірусу табачної 

мозаїки

Види рослин Розведення інф екційного соку ' Ко нтролі
1/10 1/20 1/40 1/80 1/160 К1 К2 КЗ К4

P lantago m a jo r + + н—ь + + + - - - +
Sam bucus nigra + + + + ++ + + - - - +
S am bucus ebulus - - - - - - - - '+
A rc tium  lappa - - - - - - - - - +
Asarum  europaeum - - - - - - - - +
M elilo tus  a lbus - - - - - - - - +

інтенсивне голубе забарвлення; 
блідо-голубе забарвлення;

■ забарвлення відсутнє.

І і і і ж

Фото 1. Мозаїка на рослинах Plantago 
major, уражених ВТМ.

Фото 2. Мозаїка на рослинах 
Sambucus nigra, уражених ВТМ.

проведено зараження рослин-індикаторів N. tabacum та N. gluthinosa 
ізолятами ВТМ, виділеними з росл'ин P. major та S. nigra. Через 15 д іб після 
зараження порівнювали симптоми,які з ’являлись на рослинах-індикаторах, 

ВТМ, виділений з рослин P. major з Канівського заповідника, на росли
нах N. tabacum викликав появу симптомів у вигляді жовтух,а на рослина*) 
N. gluthinosa — реакцію  надчутливості у вигляді локальних некрозів.

Після зараження ВТМ, виділених з рослин S. nigra з Канівською  
заповідника, рослин N. tabacum, на них з'являлися симптоми у вигляді 
мозаїк,а на рослинах N. gluthinosa цей ізолят такожспричинював некрози 

О бстеження екологічних умов м ісцезростання ураж ених особин 
P. major показало,щ о вони уражувалися в екстремальних умовах існування, 
спричинених постійним чи періодичним витоптуванням, котре, як відомії, 
негативно впливає як на угруповання в цілому,так і на організми зокремп 
В таких умовах формуються угруповання з класу P lantag ineteam ajoris (її 
Тх. Et Prsg. In R. Tx. 1950) (4) — флористично бідні, в основному
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монодомінантні. Очевидно, вирішальне значення при інфікуванні особин 
P. major мають такі чинники,як постійні механічні ушкодження вегетативних 
органів та велика густота популяцій виду.

Уражені особини S. nigra були знайдені під наметом грабового лісу на 
сірих лісових грунтах, збагачених зсувовим матеріалом. Особливістю 
угруповання, порівняно з іншими комплексами грабового лісу, є наявність 
досить щільно зімкнутого чагарникового ярусу, сформованого S. nigra, що 
може сприяти розповсюдженню вірусу.

Отже, в результаті проведених досліджень було виявлено ВТМ на 
особинах видів P. major та S. nigra. Той факт,що ізоляти ВТМ під час тест- 
аналізу на рослинах-індикаторах N. tabacum та N. gluthinosa спричиняли 
різні симптоми, хоча й будули зібрані в одному місцезростанні, дає 
підстави припустити наявність у природних популяціях P. major та S. nigra 
різних штамів ВТМ.
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ЕКОЛОГО-БІОЛОПЧНИЙ АНАЛІЗ РОСЛИННОСТІ 
5АПЛАВНИХ ЛУК ДНІПРА В УМОВАХ АНТРОПОПРЕСІЇ

А.В. Боговін, С.В. Дудник
Інститут землеробства УААН, 08162 смт Чабани Києво-Святошинського району

т пінської області

Bogovin A.V.,Dudnyk S.V. Ecologo-bioiogicai analysis of vegetation of flood 
иіпім meadows of the Dnipro under conditions of antropogenic pressing / /  
ukr. Phytosoc. Col. — Kyiv, 1999. — Ser. C,lss, 1 (15) — P. 9 3 -1 0 0

Keywords: ecologo-bio logica! anaiisis, ecobiomorphe, agroecological fac 
iei, Hood plain meadows,Ukrainian North Forest-Steppe

Summary
I lie results of the study of floristic and biom orphic structure of long-term 

Hi »«Инд flow meadows o f the Dnipro and its changes under the influence of 
m illipogenous factors are taken up. It is shown tha t by using mineral fertiliz-
• i when two-and thrice-repeated grass stand cutting the reduction of the 
и i n amount o f species and narrowing ecobiom orpbic range of cenoses by
..... in', of heightening iri them  the role of mesophytes and hydromesophytes
н і м і  Hie reduction o f boundary ecological groups — hydrophytes and xerome- 
ll 'l 'h y lo s  take place. The increase o f cutting freqaencyup to four causes dest- 
i їм Hwn plienom enaand the appearance of plants-ecoplerants in cenoses. The
......... o f hay-cutting rotations with the alternation of topmassestrange-
.... пі ie i(im es in cycles of d ifferent years and the length of grass growing in-
....... К in annual cycles of forage land use removes the negative phenomena.
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Вступ
На довгозаплавних луках Дніпра, як  і взагалі на луках, в автотрофному 

компоненті найбільше структуроутворювальне значення мають багаторічні 
трав ’янисті рослини (Боговин, 1996). Саме вони створюють травостої,які 
використовую ться людиною, забезпечую ть енергією  гетеротроф ні 
компоненти, виступають разом зі своїми консортами основними перет
ворювачами середовища, визначають специф іку лучних біогеоценозів.

Ф лористичний склад заплавних лук Д ніпра поки що не повністю вста
новлений. Кількість видів трав,які входять до складу конкретних фітоцено
зів, коливається від 2 -3  до 100 і більше, найчастіше їх буває 30 -40 . Поряд 
з цим мало вивчено еколого-біологічні особливості рослин як структурних 
елементів довгозаплавних лучних екосистем та екоморфічні спектри ос 
танніх, що істотно зменшує обсяг знань про структурно-функціональну 
організацію  фітоценозів, конкретних типів трав ’янистої рослинності як від
биття комплексу ф ізико-географ ічних умов м ісцезростання і є необхідним 
для подальш ого вдосконалення типології лук, а такождля обгрунтованого 
вибору агромеліоративних заходів поліпшення і раціонального викорис
тання природних кормових угідь та прогнозування результатів їх дії.

Об’єкт і методика досліджень
О б’єктом наших досліджень були заплавні природні луки середньої течії 

Дніпра з тривалістю весняного затоплення 3 0 -4 0  діб, які широко предс
тавлені і є типовими для зони північного Лісостепу України (стаціонарні дос
ліди проведено у ДСП ’’Дніпровське’’ Бориспільського р-ну Київської обл.). 
Тут переважають лучні крупнопилуваті легкосуглинкові грунти,у 0 -2 0  см шарі 
яких міститься гумусу — 2,8%,легкогідролізованого азоту — 14,3 мг,рухомого 
фосфору — 8 ,6 -9 ,8 мг,грунту обмінного калію — 4 ,9 -6 ,4  м г/100 г грунту (за 
Кірсановим), pH (сольове) — 4,5, гідролітична кислотність — 4 ,1 -4 ,8  мг- 
екв/100 г  грунту, глибина гумусового горизонту — 40-50 см.

З метою встановлення характеру змін видової та екологічної структури 
лучних ценозів за різних режимів відчуження надземної маси рослин 
(д в о -,т р и - і чотириразове скошування в сінокосозм інах та поза ними) та( 
живлення їх (внесення мінеральних добрив) перед кожним укосом і по' 
окремих етапах відростання трав нами протягом 1995-1998 р. проводився 
геоботанічний опис травостоїв з наступним визначенням кількості видів у 
складі ф ітоценозів та флористичним, екологічним і біоморфологічним 
аналізом рослинних угруповань (Раменский., 1937; 1938; Бельгард,1950; 
1971; Р ам енский,Цаценкин, 1956; Ш енников, 1964; та ін.).

Обговорення результатів
На досліджуваних луках рослинність представлена болотнотонконого 

во-бекманієвим типом. Ф лористичний склад даного типу лук нараховує 4П 
видів вищих трав’янистих рослин, які належать до 16 порядків, 18 родин І 
36 родів. Набільшою мірою представлені злакові (11 видів). За рангом 
представленості вони займають перше місце. Злакові мають і найбільшу 
кількість родів, що свідчить про їхню досить високу таксономічну т  
генетичну їх різноманітність. Далі (в нисхідному порядку) йдуть гречкові (П 
видів), бобові, айстрові, осокові (по 4 види), губоцвіті, подорожникоиі, 
гвоздичні, маренові (по 2 види), решта родин представлена одним видим
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(табл. 1). На злакові припадає 23,9% флористичного складу,на гречкові — 
13,0; бобові,айстрові,осокові — 26,1; губоцвіті,подорожникові,гвоздичні та 
маренові — 17 ,2 ,на останні д ев ’ять родин — 19,8%.

Проте участь окремих родин у  формуванні травостоїв за проективним 
покриттям (навіть тих, що характеризую ться однаковою  видовою 
насиченістю) різна й істотно змінюється протягом вегетаційного сезону та 
по роках. Зокрема,частка злакових,які представлені переважно Роа palus
tris L., Я. pratensis L., Beckmannia eruciformis Host., Elytrigia repens Nevski., 
Alopecurus pratensis L .,у проективному покритті першого укосу становить 
35% , таке проективне покриття мають 15 родин, які складають 
господарсько-ботанічну групу різнотрав’я. Осокові (Carex leporina L., 
C. praecox Schreb., C. vulpina L.,.Eleocharis palustris Roem.) створюють 27% 
проективного покриття, а бобові (Lotus arvensis Pers., Ononis arvensis L., 
Trifolium repens L.,Vicia cracca L.) менше 1%,тобто вони практично не беруть 
участі у формуванні маси травостою. В отаві зберігаються всі риси 
зазначеної тенденції, однак істотно зменшується дольова участь злакових 
(до 21%) та осокових (до 14%) і помітно зростає роль видів з групи 
різнотрав’я (до 65%), насамперед Rumex acetosa L., R. thyrsiflorus Fingerh., 
Inula britannica L.,Ptarmika cartilaginea L e d e b Galium verum L .,Gratiola officinalis 
L.,Mentha arvensis L.

із 46 видів флори болотнотонконогово-бекманієвих лук 32 види є 
типовими лучними і перехідними до інших ценоморф у тому числі 
злакових — 6  видів,бобових — 4 ,осокових — 3 ,різнотрав’я — 19 видів.

Різка зміна водного режиму грунтів на заплавних луках (під час 
иесняного затоплення тут складаються болотні, а пізніше свіжолучні водні 
умови,у посушливі періоди року — степові) спричиняється до формування 
ценозів з високою сезонною та щорічною зміною домінантів і певною 
екологічною гетерогенністю ,або амфіценотичністю (Бельгард, 1950; 1971),

Таблиця 1.
Розподіл видів рослин по порядках і родинах

І Іорядок Родина Ранг родини Кількість родів Кількість видів
l ’cales Poaceae 1 9 (25,0%) 11 (23,9%)
Polygonales Polygonaceae 2 2 (5,5%) 6  (13,0%)
I ibales Fabaceae 3-5 4 (11,5%) 4 (8,7%)
A'iterates Asteraceae 3-5 4 (11,5%) 4 (8,7%)
і у per a les Cyperaceae 3-5 2 (5,5%) 4 (8,7%)
I umiates Lamiaceae 6-9 2 (5,5%) 2 (4,3%)
' .і lophulariales Plantaginaceae 6-9 1 (2 ,8%) 2 (4,3%)

Scrophulariaceae 10-18 1 (2 ,8 %) 1 (2 ,2%)
і niyophyllales Caryophyllaceae 6-9 1 (2 ,8%) 2 (4,3%)

Chenopodiaceae 10-18 1 (2 ,8 %) 1 (2 ,2%)
1 ixiitianales Rubiaceae 6-9 1 (2 ,8 %) 2 (4,3%)
Nouâtes Rosaceae 10-18 1 (2 ,8%) 1 (2 ,2%)
lliiiuinculaies Ranunculaceae 10-18 1 (2 ,8 %) 1 (2 ,2%)
■ iippurales Brassicaceae 10-18 1 (2 ,8%) 1 (2 ,2%)
I'olomoniales Borraginaceae 10-18 1 (2 ,8%) 1 (2 ,2%)
I'lliniilales Primula ceae 10-18 1 (2 ,8 %) 1 (2 ,2%)
1 lllnlos Alliaceae 10-18 1 (2 ,8 %) 1 (2 ,2%)
і liiT.otales Equisetaceae 10-18 1 (2 ,8%) 1 (2 ,2%)

|b'M)f о 36 (100%) 46 (100%)
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що пов ’язано з континуальним поєднанням у рослинному покриві різних 
життєвих форм та екологічних груп.

На даному типі лук переважаю ть гем ікриптоф іти  (рослини з 
приземними бруньками відновлення),— 35 видів або 76% флористичного 
складу. Наявність у флористичному складі 4%  гігрофітів (Eleocharis palustris 
L., Carex vulpina L., Phalaroides arundinaceae L.), вегетативні пагони яких 
занурені у воду,свідчить про те, що ці угіддя на тривалий час заливаються 
повеневими водами з утворенням на окремих етапах сезону водних умов 
зростання. Геофіти — рослини, в яких бруньки відновлення переносять 
несприятливі умови у поверхневому шарі грунту представлені 4 видами, 
хамефіти — рослини, в яких бруньки відновлення зимують над поверхнею 
грунту під сніговим покривом чи під покривом опаду — одним ВИДОМ 
(Lysimachia nummularia  L.), що становлять в ідповідно 9% і 2% 
ф лористичного складу, тероф іти — однор ічники, які переносять 
несприятливі умови у вигляді насіння,вказують на з в ’язок заплавних лук з 
позазаплавними елементами ландшафту, зайнятими агроценозами, а 
такожна певну деградаційну порушеність лучних екосистем ,спричинену не 
завжди збалансованим антропогенним впливом на них. Спалахи кількості 
терофітів найчастіше викликані занесенням насіннєвого матеріалу з 
повеневими водами із засмічених бур ’янами водозбірних територій. На 
даному типі лук вони представлені чотирма видами (9% флористичного 
складу). В отавах на чотириукісних сіножатях 10-13%  проективного 
покриття дає Echinochloa crus-galli Beauv., що свідчить про наявність 
деградац ійних процесів  у ф ормуванні травосто їв  при надм ірному 
навантаженні. Часте відчуження назем ної маси виснажує рослини, 
призводить до зрідження травостою. Звільнений таким чином екологічний

а 6 в

Рис. 1. Екологічна характеристика лук ( в % ): а — кількість видів у склалі 
екоморфічних груп; б — проективне покриття екоморфічних груп— у першому косі; «
— проективне покриття екоморфічних груп у другому укосі; 1 — гігрофіти, 2 ~ 
мезогігрофіти.З — гігромезофіти, 4 — мезофіти,5 — ксеромезофіти.
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простір  займаю ть види-деструктори, які за стратегією  поведінки є 
фітоценотичними експлерентами (М иркин,1991).

Екологічний аналіз досліджуваних лук (рис. 1 ),які в географічному плані 
відносяться до центральної частини заплави середньої течії Дніпра і 
займають дещо підвищені її м ісця,показав,що поряд із постійною синузією 
типових мезофітів (Роа pratensis L.,Elytrigia repens Nevski,Rumex acetosa L., 
R  thyrsifiorus F ingerh ../ли/а britannica L. та інші — всього 20 видів,або 43% 
флористичного складу),яка є найбільш повно відбиває риси справжніх лук, 
тут з весни досить широко представлені гігрофіти (зокрема, Eieocharis 
palustris Roem. з проективним покриттям до 15%, а подекуди до 24% при 
траплянні 100%) та гігромезоф іти (Роа palustris L., Beckmannia eruciformis 
Host.,Alopecurus pratensis L.,Gratiola officinalis L. та ін. — всього 16 видів,або 
35% ф лористичного складу), що вказує на водно-болотні та заболочені 
умови зростання. Одночасно тут постійно представлені ксеромезофіти 
(Galium verum L.,Filipendula vulgaris M oench.,Plantago lanceolata L.,P. media L. 
та інші — всього сім  видів, або 15%), які є, по суті, степовими 
ценоелементами і свідчають про посушливі умови місцезростання. Висока 
екологічна гетерогенність зберігається і в отавах,хоча в цей період,на який 
припадає значне пересихання едафотопу, з наземної маси травостоїв 
повністю зникає синузія гігрофітів, збільшується участь у фітоценозі
і ігромезофітів і мезофітів та зальшається незмінною ксеромезофітів.

Усім видам притаманна досить висока евритопність.
Наявність алювіального процесу і щорічне відкладання під час повені 

намулку, який містить 6 ,2-7,7 т /га  органічної маси і мулистих частинок, у 
юму числі 21,0 к г/га  азоту, 19,6 к г/га  фосфору, 6,3 кг/га  калію, вміст яких 
може істотно змінюватися по роках (що залежить від тривалості і характеру 
затоплення), а також  щорічне внесення N135P60K120 підтримують поживний 
режим грунтів на досить високому рівні,що сприяє наскрізному поширенню 
и рослинному покриві мезо- та мегатрофів і повній відсутності оліготрофів.

За характером поновлення і вегетативного розмноження рослини дос
аджуваного типу лук поділяються на сім еколого-морфологічних типів: дов- 
III та коротко-кореневищ ні — по 13 видів (по 28%),стрижневокореневі — 
м (17% ),нещ ільнокущ ові,кореневищно-нещ ільнокущові — 4 (9% ),каудексові 
(ірав ’янисті рослини зі здерев'янілою нижньою частиною стебла) — 4 
(и%), цибулинні — 1 вид (2%). Значна кількість у природних заплавних 
ценозах кореневищ них та стрижневокореневих рослин при практично 
повній відсутності щільнокущових і дуже незначній участі цибулинних 
ціпком узгоджується знаходиться у повній відповідності з особливостями 
модно-повітряного і теплового режимів заплави. Надходження з намулком 
поживних речовин,особливо азоту,також сприяє поширенню в рослинному 
НОКриві вегетативнорухомих кореневищних біоморфотипів і створює 
сприятливі умови для затримання сингенезу в ланцюгу дернового процесу

Таблиця 2 
Ареали рослин

І ими ареалів Класи ареалів Кількість видів % від загальної кількості видів
Іареальний Голарктичний 18 39

Палеарктичний 19 42
Європейський 8 17

1 профільний Середзем номорський 1 2
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на більш продуктивних його фазах, що дозволяє уникнути виродження 
травосто їв  шляхом зам іни  кореневищ них видів угрупованням и зі 
щ ільнокущових трав. На грядах, грунти яких влітку місяці пересихають, 
поселяються довгостержневокореневі рослини.здатні здобувати вологу з 
глибоких шарів. Ц ибулинних видів, які властиві д ерн о во -гл ейовим  
ущільненням та болотистим торфованим слабопровітрюваним грунтам,на 
даному типі лук дуже мало.

Географічний аналіз рослин (табл.2) показує, що 98%  видів, які 
зустрічаються на досліджуваних луках, належить до бореального типу 
ареалів. Це свідчить про те,щ о вся історія флори заплавних лук середньої 
течії Дніпра тісно пов'язана з розвитком та еволюцією флори бореальної 
області. Д о складу видів бореального типу ареалів входять переважно 
мезофільні лучні та болотні рослини, які поширені в межах лісової зони 
північної півкулі і значною частиною заходять далеко в палеарктику та 
голарктику. Ксероф ільний тип ареалів представлений мало, що вказує на 
дуже незначний вплив видів теплолюбної екології.

Ф лористичний склад, еколого-біологічні та фітоценотичні особливості 
ор ган ізац ії автотроф ного  блоку лучних екосистем  я к  енергетично 
найактивніш ого компонента визначають в останніх не тільки обсяг і

Рис. 2. Екоспектр гігроморф на лузі залежне від різних режимів скошування тра
востоїв в середньому за роки дослідження (1995-1997рр.): 1 — гігрофіти; 2 — мезо 
гігрофіта; 3 — гігромезофіти; 4 — мезофіти; 5 — ксеромезофіти; а - -  1-й укіс у фа 
цвітіння,2 -й  у кінці вересня; б — 1-й укіс у фазі цвітіння; 2-й через 40-45 діб; в 
1-й укіс у фазі колосіння,2-й через 55-80 діб; г — 1-й укіс у фазі колосіння, 2-й  черв 
40-45 діб; д — 1-й укіс у фазі виходу в трубку,2-Й через 30-35 діб; е — сінокосозмім 
1; є — сінокосозміна 2; ж— сінокосозміна 3; А— у першому укосі; Б — у другому укосі

98



IJkr. Phytosoc. Col. — Kyiv, 1999. — Ser. C, Iss. 1 (15)

спрямованість потоків речовин та енергії, особливості формування та 
основні риси б іотопів,а й господарську цінність ценозів.їх продуктивність 
та якість рослинної продукції. Нами виявлена чітка залежність структури 
ф ітоценозів та її динаміки від впливу агроекологічних факторів і особливо 
ком плексної д ії їх на лучні екосистем и. Запровадження режимів 
скошування з дво-,триразовим відчуженням надземної маси травостоїв на 
фоні щорічного внесення мінеральних добрив у дозі N135P60K12o спричинює 
перебудову структури ценозів у напрямку скорочення кількості видів (з 46 
до 38), котре відбувається на основі посилення диференціації та екотопіч- 
ного добору таких видів,які найбільшою мірою відповідають зміненим еко
логічним умовам, що, як  правило, супроводжується звуженням екоспектрів 
рослин та збільшенням їх екоморфічної гомогенізації за рахунок зменшен
ня участі (аж до повного зникнення) окремих видів,які опинилися в невід
повідних екологічних умовах і не витримали конкуренції з боку “сильних” 
видів (збільшується питома вага мезофітів мегатрофного ряду і скоро
чується участь малопродуктивних видів оліготрофізованого різнотрав’я).

В екоспектрі гігроморф (рис. 2) зростає частка пануючих синузій 
гігромезоф ітів і мезофітів (Alopecurus pratensis L., Beckmannia eruciformis 
Host..Elytrigia repens Nevski.,Poa palustris L,,P. pratensis L.,Riimex acetosa L., 
Vida cracca L. та ін.) і зменшується участь крайових груп — гігрофітів 
(Glyceria fiuitans (L.) R .Br., Caitha palustris L ,,Eleocharis palustris Roem. і ін.) і 
ксеромезофітів (Carexpraecox, Fiiipendula vulgaris M o e n c h Galium verum L. та 
in.). Хоча така поведінка ксеромезофітів більш пов’зана з біологічними 
особливостями С. praecox,яка,займаючи у цій групі чільне м ісце,в отавах 
не відростає. При чотириукісному використанні (тобто при потужній 
антропопресії) корм ових угідь — з ’являється тим часова синузія 
пксплерентного типу, представлена однорічниками (Setaria glauca Beauv., 
Echinochloa crus-galli Beauv.). Застосування сінокосозмін зі зм іною строків 
скошування трав по роках чи міжукісних інтервалів у річному циклі істотно 
послаблює деструктивно-демутаційні процеси в ценозах, максимально 
наближуючи їх до нормального пульсуючого стану, що свідчить про 
доцільність проведення таких агроекологічних прийом ів  з метою 
управління структурою і функціонуванням лучних екосистем.

Запровадження оптимальних режимів скошування травостоїв позитив
ні) впливає на співвідношення в ценозі рослин різних біоморфотипів. Д во -, 
іриукісне використання кормових угідь,а такожзастосування сінокосозмін з 
існуванням ранніх і пізніх строків відчуження рослинної маси сприяє збе- 
іюжонню кореневищних злаків (Alopecurus pratensis L.,Beckmannia eruciformis 
ll'i'it., Elytrigia repens Nevski. та ін.), підвищенню їхньої конкурентоспро
можності здатності і зменшенню частки стрижневокореневого різнотрав’я 
iN/(iffc>/a officinalis L.,Ranunculus flammula L.,Rumex acetosa L.,R. confertus Willd. 
н и ц о ) .  При чотириразовому скошуванні виснажуються цінні у кормовому 
підношенні кореневищні злаки, що призводять до зрідження травостоїв і 
нииїльнення екологічних ніш для деструктивних елементів.

Урожайність сіножатей за чотириукісного використання кормових угідь 
. і ородньому за 1991-1999 pp. становила 40,7 ц /га  сухої маси трав, що у 
і 'і рази менше, ніж за дво- чи триукісного використання або при 
.......х-.уванні с інокосозм ін.
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Крім того, режим скошування травостоїв істотно впливає на хімічний 
склад рослин і рослинницької продукції, а отже, й на якість кормів. Щ об 
п ідвищ ити інтенсивн ість  використання ценозів, треба скош увати 
вегетативну масу в більш ранні фази онтогенезу рослин або скорочувати 
міжукісні інтервали, що спричиняється до підвищення вмісту в сухій 
речовині сирого протеїну (на 1,7-4 ,3% ), білка (1 ,5 -4 ,0 % ),сирого жиру (на 
0 ,2 -0 ,6 %) і сирої золи (на 0 ,4 -0 ,8 %), тим часом як вміст клітковини і 
безазотистих екстрактивних речовин законом ірно знижується. Рослинний 
покрив лук даного типу характеризується достатнім  для виготовлення 
високоякісних кормів вмістом протеїну (13 ,0 -17 ,3%  сухої речовини) і дещо 
п ідвищ еним  вм істом сиро ї кл ітковини (2 5 ,2 -2 8 ,7 % ). Трави добре 
забезпечені фосфором, калієм, м ікроелементами (Си, їп ,  №, РЬ, Ссі), мають 
надлишок кальцію, марганцю і заліза, котрі нейтралізують токсичну дію  
один од ного  і тому не є небезпечним и для зд о р о в ’я тварин. 
Спостерігається підвищений вміст у рослинах стронцію  (21 ,8 -26 ,8  м г/к г  
сухої маси) і кобаль-ту (0 ,7 -0 ,8  м г/кг). Зі збільшенням навантаження на 
кормові угіддя з  двох до чотирьох укосів у травах підвищується вмість Мп, 
Ре,[\Іі,РЬ,Ссі та Со (до 263,9; 160,6; 3,3; 2,3; 0,5; 1,1 м г /к г  відповідно при 
оптимальній нормі їх відповідно 4 0 -20 0 ; 5 0 -10 0 ; 1 ,5 -4 ,0 ; 0 ,3 -3 ,5 ; 0 ,5 -1 ,0 ;
0 ,1 -0 ,3  м г /к г  сухої маси).

Висновки
Видовий склад лучних травостоїв чітко відбиває екологічні умови 

м ісцезростання. Природні травостої заплавних лук,які пройшли історично 
тривалу адаптацію  до м ісцевих умов, являють собою  досить стійкі 
полідомінантні утворення, розвиток і функціонування яких, здійснюючись у 
межах коливально-цикл ічних сезонних і р ізнор ічних  флюктуацій, 
відбувається в рамках типологічної специфічності угідь.

Режим скошування травостоїв у комплексі із застосуванням добрив с 
потужним антропогенним фактором впливу на лучні системи, зокрема на 
їхній рослинний покрив. Тому для досягнення ф ітосозологічного ефекту 
при використанні кормових угідь необхідно враховувати дію  цього фактора 
і ступеня антропопресії не тільки на продуктивність та якість урожаю 
сіножатей,відповідність такого впливу біологічним та екологічним вимогам/ 
ф ітокомпонентів ценозів.
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Summary
By the m ethod of phytoindication the main soil parameters were calcula t

ed in 6  f lo ris tic  associations with growing o f Rhododendron luteum. 
Peculiarities of soil ecology as well as the intensity o f .137Cs migration in the 
chain "soil — phytomass o f Vaccinium myrtillus” were analysed. Bythe method 
of analyses of variances essentiality of differences of the mean values o f each 
investigated parameters were evaluated.

Вступ
Дана робота є продовженням повідомлення,поданого нами раніше у "Ф і- 

тоценотичний збірник” (Орлов, Якушенко, Воробйов, 2000) і містить як за 
гальну екологічну характеристику синтаксонів рослинності із високою участю 
Rhododendron luteum Sweet в Поліссі України,так і їх радіологічну оцінку.

Об’єкти та методика;
В процесі польових досліджень у західній частині Центрального Полісся 

(Ж итомирська область) нами виконані 80 описів лісової рослинності із 
наявністю ярусу підліску з Rhododendron" luteum (0.2(0.3) — 1.0), з них 
від ібрані 65 найбільш типових. За стандартною  процедурою  була 
проведена флористична класиф ікація ценозів. На о с и о б і  еколого- 
флористичного підходу (Дідух, Плюта, 1994) у згаданих ценозах такожбула 
проведена фітоіндикація основних грунтових параметрів: вмісту карбонату 
кальцію (Са),вологості грунту (H d),кислотності грунту (Rc),багатства грунту 
(кількості мінерального азоту) (N t),загального сольового режиму (Тг)*.

Крім того,в польових умовах на більшості д ілянок,щ о вивчалися,із всієї 
площі, були відібрані збірні зразки надземної фітомаси Vaccinium myrtillus 
L. як рослини-індикатора радіоактивного забруднення лісів 137Cs (Friedrich 
et al., 1990; О рлов,Д ідух,1998). Разом зі зразками V. myrtillus були відібрані 
парні до них збірні зразки грунту (буром діаметром 5 см .д о  глибини 10 
ли.із 10 субзразків кожний). Рослинні та грунтові зразки висушували при 
105"С протягом 72 годин д о  повітряно-сухого стану та розмелювали. 
Питому активність t37Cs у зразках визначали на спектроаналізаторі СЕГ-01



Укр. фітоцен. зб. — Київ, 1999. — Сер. С, вил. 1 (15)

із GeLi-детектором Д ГДК-100. Похибка вимірювання питомої активності 
137Cs у  зразках не перевищувала 10%. Д іапазон щільності забруднення 
грунту 137Cs дорівнював 130-370 кБк/м 5. Для ділянок, де були' відібрані 
зразки V. myrtillus та грунту, були розраховані значення коефіцієнту 
переходу 137Cs із грунту до надземної ф ітомаси виду-індикатора (в ідно
шення питомої активності ,37Cs у фітомасі (Б к /кг) до щільності забруднення 
грунту (кБ к /м 2),розм ірн ість КП — мг- к г Ч 0 '3 (Beili,T ikhom irov, 1996),

У межах кожної з виділених флористичних асоціацій були визначені 
прості статистики  параметрів грунту, розрахованих за д опом огою  
фітоіндикації, а також величини КП. Математичний аналіз отриманих 
результатів проведений за допомогою  стандартних пакетів програм СУБД, 
“ S tatgrafics” та “S ta tis tica” .

Отримані результати та їх обговорення
У повідомленні (Орлов, Якушенко, Воробйов, 2000) наведена синтаксо- 

номічна схема лісів із високою участю Ft. luteum  у  підліску. П ідкреслимо,що 
за флористичною класифікацією виділені асоціації є типовими в регіоні,не 
містять специфічних діагностичних видів. Тому нами виділені лише 6 
варіантів звичайно поширених в Поліссі асоціацій,— але із значною участю 
Я. luteum:

S erratu io-P inetum  var. Rhododendron luteum
M oiin io-P inetum  var. Rhododendron luteum
Carici brizoid i-Q uercetum  robori var. Rhododendron luteum
Calamagrosti arundinaceae-Quercetum petraeae var. Rhododendron luteum
Vaccinio uliginosi-Pinetum alnetosum glutinosae var. Rhododendron luteum
Peucedano-P inetum  var. Rhododendron luteum.

Детальна фітоценотична характеристика згаданих варіантів асоціацій 
опублікована раніше (Орлов та ін .,2000). Для кожного з наведених вище 
варіантів асоціацій був встановлений екологічний ареал в межах загаль
ного ценоареалу Я. luteum в Поліссі України.а такожзімкнутість підліску Я. 
luteum в кожному із згаданих варіантів — у лісотипологічній сітці Алєксєє- 
ва-Погребняка (Погребняк, 1955). Відповідні дані представлені на рис. 1.

Як видно з наведеного вище рисунку, в координатах лісотипологічної 
сітки екологічний ареал Я. luteum охоплює 9 едатопів у лісах, а кожний з 
виділених варіантів флористичних асоціацій займає в ньому певну еконішу. 
Принагідно відзначимо,щ о екологічний ареал Я. luteum в значній мірі сп ів 
падає із таким Vaccinium myrtillus (Краснов, Орлов, 1991),тому останній вид 
домінує та содомінує у трав’яно-чагарничковому ярусі лісів із Я. luteum у 
підліску, є досить вдалим тест-об ’єктом для моніторингу радіоактивного 
забруднення 137Cs лісових екосистем Полісся України із участю Я. luteum. 
Центральне положення в межах екологічного ареалу Я. luteum займають 
асоціації M oiin io-P inetum  var. r. luteum (едатопи A2, A3, B2, B3) та Serratulo 
-P inetum  var. R. luteum (едатопи C2 та C3). По периметру екологічного аре
алу Я. luteum розміщуються флористичні асоціації Peucedano-P inetum  var. 
R. luteum (едатопи A2 та B2), Vaccinio u iig inosi-P inetum  var. R. luteum 
(едатопи A4 та B4), Carici brizoid i-Q uercetum  robori var. R. luteum (едатопи 
C4 та C3),. в останньому випадку екологічний ареал цієї асоціації частково 
перетинається із таким Serratu io-P inetum  var. R. luteum. З екологічним
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Зімкнутість підліску з Rhododendron luteum

'0 .8 -1 .0

Ю .6-0 .8

Флористичні асоціації із значаою участю B-hododeodrms luteum у підліску:

g f  S srratulo-Pinetum | § j j  Calamagro.sti arundjiiaceae-Quercetum petraeas

Ш  М оіш іо-Pmetom f f l j  Vacciaio uligrnosi-Р іпеют

Ш  CarSci brizoidi-Quercetum robori І__j Реисейшзо-Ріойнпг
Рис.1. Ценоареап Rhododendron luteum в лісах Центрального Полісся України
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ареалом асоціації Serratulo-P inetum  var. FR, luteum частково перетинаеться 
такожценоареал асоціації Calamagrosti aarundinaceae-Quercetum  petraeae, 
який займає частину едатопу С2.

З рис. 1 такождобре видно, що участгь Я. luteum  у згаданих асоціаціях 
істотно варіює. Найбільш оптимальні умозви для цього виду створюються в 
умовах асоціації M olinio-P inetum , в якій і зімкнутість підліску з Я. luteum 
коливається від 0.2 до 1.0, але у більциості випадків дорівню є 0 .4 -0 .8 . 
Найменшу роль у створенні ярусу підлісску R. luteum відіграє в асоціаціях 
Calam agrosti arundinaceae-Q uercetum  ipetraeae, Peucedano-P inetum  та 
Carici brizoid i-Q uercetum  гоЬогі.де зімкнуутість підліску дорівню є 0.2-0.4. В 
асоціації Serratulo-P inetum  зімкнутість R. luteum  варіює від 0.2 до 0 .6 ,але у 
більшості випадків складає 0 .3 -0 .4 .

Значний науковий інтерес має аналіз основних агрохімічних парамет
рів грунтів, отриманих методом ф ітоіндиікації на основі еколого-ф лорис- 
тичного підходу. В нашому дослідженні в межах кожної з флористичних 
асоціацій були розраховані прості статистики  кожного з параметрів 
грунту, що аналізуються,а такожзначенняі КП ,37Cs із грунту до V. myrtillus.

Результати д исперс ійно го  аналізу середніх значень агрохім ічних 
параметрів грунту у межах усіх асоціаційі демонструють наявність суттєвих 
відмінностей згаданих параметрів в масиїві.що вивчається. Зокрема,для Nt 
Рф=12.57; для Rc — 29.05; для Тг — 17.717; для Са— 56.55; для Hd — 97.06 
при F(ogg; 5; е1)= 3 .34,тобто F(j,>>F0.99. Ана;логічна картина була характерною 
і для середніх значень КП: Р ф = 49 .4 9 » Р (0 .9 9 ; 5; 30)=3.70. З наведених 
вищ е даних витікає висновок про те, що серед параметрів, які 
аналізуються, максимальний вплив на екологічну диференціацію асоціацій 
має вологість грунту (значення Рф максимальне) (Джонсон.Лион, 1981),далі 
у порядку' зменшення йдуть інші параметри грунту: C a -R c -T r-N t.

Значний інтерес має порівняння середніх значень агрохім ічних 
параметрів грунту у типових флористичних асоціаціях Полісся, зокрема, 
Serra tu lo-P inetum , M olinio-P inetum ,Vaccim io u lig inosi-P inetum  (Орлов, Дідух, 
1998) та відповідних їх варіантах із Я. luteum. Результати одноф акторного 
дисперсійного аналізу свідчать про те, що усі грунтові параметри у 
наведених групах суттєво відрізняються, — в усіх випадках РФ>Р0.95. На 
нашу думку, цей факт дозволяє підвищити ранг синтаксонів із значною 
участю Я. luteum із варіантів асоціацій принаймні до субасоціацій. 
Підтвердженням правомірності останнього також є порівняння відповідних 
величин КП 137Cs ( я к ' техногенного  маркера інтенсивності м іграції 
елементів-аналогів — K+- ,37Cs+) у асоціаціях без Я. luteum  та з його участю. 
Зокрема, було виявлено, що у асоціації S erratu lo-P inetum  без Я. luteum 
значення КП 157Cs дорівнювало 9.06±0.69, а з Я. luteum  — 5.72±0.86 
(Рф=390.5), а у  Vaccinio ulig inosi-P inetum  — 100.09+6.98 та 41.57+3.93 
відповідно (Рф=94.80). Значення Рф в усіх випадках було значно вищим за 
відповідні теоретичні значення (F(0.99; 40; 1)=7.31).

Крім того,нами був проведений попарний (міжасоціаціями) дисперсійний 
аналіз суттєвості різниці середніх значень усіх параметрів, які вивчаються. 
Отримані результати наведені на рис. 2 у вигляді відповідних матриць.

Результати досліджень свідчать про те, що серед асоціацій, що 
розглядаються, найбільш багаті грунтові умови характерні для асоціації

104



Ukr. Phytosoc. Co!. — Kyiv, 1999. — Ser. C, Iss. 1 (15)

239.75
4.10

5.94
4.32

13.28
4.54

6 6 .4 7
4.30

50.46
4.45

121.55 28,17
4.21

4 .9 5
4.12

2 8 .9 9
4,45

28.67
4.75

58.93
5.99

185 ,33
4.10

40.83
4.32

73.44
4.54

575.65
4.30

11.22
4.14

115.93
4.18

96.58 32.02

Асоц.

2 3 4 5 6

1 20.52
4.10

7.08
4.32

4.76
4.54

27.75
4.30

4.91
4.45

2 34.27
4.14

6.63
4.21

9.09
4.12

1.35
4.18

3 1.03
4.96

27.01
4.45

9.12
4.75

4 6.65
4.84

2.03
5.99

5 1.66
4.66

tt:

r-

;

J l HL I

I
a»i ta « w Art ta

105



Укр. фітоцен. зб. — Київ, 1999. — Сер. С, вип. 1 (15)

Асоц.

2 3 4 5 6
?

1 102 .19 1.86 17.47 57.27 201.21 S.6

4.10 4.32 4.54 4.30 4.45
2 45.34 5.16 2.56 3 70 -.Ц

4.14 4.21 4.12 4.18
3 4.20 25.20 68.31

4.96 4.45 4.75 ::Й

4 3.35 32.12
4.84 5.99 :::6

5 1.16 '46

4.66

*4» і  
• Е  - Ш : н --------------

т

~

т

Рис.2. Статистичні показники основних агрохімічних параметрів грунту та КП 
137Cs у Vaccinium myrtillus у різних флористичних асоціаціях

Примітка: у чисельнику наведені значення F фактичні, у знаменнику -  теоретичні 
значення F0.95.

Асоціації: 1 —Serratulo-Pinetum var. Rhododendron luteum; 2 — Molinio-Pinetum 
var. Rhododendron luteum; 3 — Carici brizoidi-Quercetum robori var. Rhododendron 
luteum; 4 — Calamagrosti arundinaceae-Quercetum petraeae var. Rhododendron luteum; 
5 — Vaccinio uiiginosi-Pinetum alnetosum glutinosae var, Rhododendron luteum; 6 — 
Peucedani-Pinetum var. Rhododendron luteum

Параметри: Nt -  кількість мінерального азоту у грунті; Rc -  кислотність грунту; 
Тг -  загальний сольовий режим грунту; Са -  кількість карбонату кальцію у грунті; Hd -  
вологість грунту; Tf -  коефіцієнт переходу 137Cs у фітомасу Vaccinium myrtillus.

Carici brizoid i-Q uercetum  robori (баїї Nt дорівнює 5.19±0.10), лише дещо 
менші значення цього показника розраховані для асоціації Calamagrosti 
a rund inaceae-Q ue rce tum  petraeae (4 .99 ±0 .1 7 ) та S e rra tu lo -P ine tum  
(4.94+0.04). Згадані три.асоціац ії репрезентують флористично багаті ліси 
Українського Полісся,які зростаю тьу свіжих та вологих сугрудках. Д о скла
ду  цих асоціацій входять переважно мезофітні бореальні та світлолюбні 
неморальні види, різниця між середніми значеннями Nt у  асоціаціях 3 та 4 
(номери тут і далі згідно рис. 2) не є суттєвою. Найменще мінерального 
азоту міститься у грунтах асоціації 5 (4.49±0.08), яка за-цим  показником 
суттєво відрізняється від усіх асоціацій,за виключенням асоціації 6 .

Кислотність грунтів у асоціаціях, що аналізуються, істотно варіює — від 
5.46 до 6.70. Найбільша амплітуда значень цього показника властива для 
асоціації 5, а найменша — для асоціації 6 . Для останньої асоціації харак
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терним є також найменший середній бал кислотності грунту — 5.46+0.05. 
Постійними видами даної асоціації є ацидофільні види — Calluna vulgaris L., 
Vaccinium myrtillus L., Pteridium aquilinum  (L.) Kuhn, та ін. Максимальне із 
середніх значень кислотності грунту спостерігається у грунтах асоціації 1 
(6.70+0.05), що індикує також наявність багатьох неморальних видів: 
Риїтопагіа obscura Dumort., Polygonatum odoratum  (M ill.) Druce, Veronica 
chamaedrys L., Convallaria majalis L. Найбільш суттєва різниця середньої 
кислотності грунту характерна для асоціацій 1 - 6  та 1 - 2 , відповідно 
Яф=201.21 та 102.19, що логічно пояснюється розміщенням згаданих 
асоціацій у л ісотипологічній сітці (ри с .1 ).

Що стосується загального сольового режиму та вмісту карбонату каль
цію, для цих обох параметрів слід відзначити наявність великої амплітуди 
значень у межах практично кожної асоціації,а такожрізницю  середніх зна
чень м іжасоціаціями. При цьому найбільш суттєва різниця у сольовому ре
жимі характерна при порівнянні асоціацій 1 та 2 (Рф=82.28), менша вона 
при порівнянні асоціацій 1 та 5 (Рф=44.62). Максимальна величина Тг 
спостерігається у асоціації 1 (6.00+0.03),яка репрезентує багаті автоморф- 
ні умови м іш аних лісів із мінеральними грунтами,а мінімальна — у асоціації
5 (5.20±0.13),яка репрезентує бідні хвойні ліси напівгідроморфних умов із 
торф ’яними (органогенними) грунтами, що характеризуються малою кіль
кістю як др ібнозем у.так і розчинних солей. Особливо слід підкреслити,щ о 
саме по сольовому режиму асоціації,які вивчаються,утворюють найменшу 
кількість пар, що суттєво відрізняються між собою. Певно, це обумовлено 
подібністю сольового режиму у сусідніх асоціаціях,наприклад,2 ,6  та 4.

Як нами було показано вище, вологість грунту виступає провідним 
фактором диф еренціації рослинних угруповань не тільки із значною участю 
Я. luteum, але й в цілому є характерним для рослинності Полісся 
(Андрієнко, 1992). Саме для цього параметру характерна максимальна 
амплітуда (11 .2 -14 .2 ), а також найбільш суттєва різниця середніх значень 
м іжасоціаціями із участю Я. luteum. З окрем а ,у  асоціації 1 середній бал 
вологості дорівнював 1 1.77±0.05,а у асоціації 5 — 13.88+0.08 (Рф=575.65). 
З цих пар асоціацій тільки при порівнянні асоціацій 3 та 4  різниця середніх 
значень вологості виявилася несуттєвою на 95% довірчому рівні. Виходячи 
із середнього балу вологості грунту, асоціації із Я. luteum  за зволоженням 
утворюють такий рангований ряд: 5>4>2>3>1>6.

Як відомо, взаємодія проаналізованих вище агрохімічних параметрів 
грунту визначає мобільність 137Cs у  грунтово-рослинному покриві (Friedrich et 
a l., 1990). Було встановлено, що чим менше багатство грунту (бал 
мінерального азоту), більша його вологість та кислотність (менша величина 
pH),міститься менше солей та карбонату кальцію,тим більший перехід спос
терігається із грунту до рослин (Frissel et al., 1990),в тому числі — до V. myr
tillus (Орлов, Дідух, 1998). Отримані нами дані свідчать про те, що значення 
КП 137Cs по всьому масиву даних варіюють у значних межах — 2 .42-54.27. За 
середніми значеннями КП розглянуті асоціації можливо рангувати таким 
чином: 5>2>6>4>3>1. При цьому чітко видно, що перші три асоціації цього 
ряду (5, 2, 6 ) займають бідні едатопи від свіжих борів до сирих суборів, а 
асоціації 4, 3 та 1 — більш багаті едатопи переважно свіжих і вологих 
сугрудків. Середні значення КП ,37Cs із грунту до фітомаси V. myrtillus
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дозволяють зробити висновок про те, що у асоціаціях 1 ,3 ,4 ,6  згаданий вид 
виступає як слабкий накопичувач радіонукліду із грунту (КП =5.72±0.86 — 
10.79+0.74), у  асоціації 2 він е пом ірним накопичувачем ,37Cs 
(КП =14.81+1.56), а у асоціації 5 — сильним накопичувачем радіонукліду 
(КП=41.57±3.93). Слід наголосити,що в Центральному Поліссі в умовах асо- 

'ціації 2  проводиться досить масова заготівля ягід чорниці, вміст 137Cs в яких 
не перевищує нормативи вмісту 1S7Cs у ягодах свіжих (за Д Р -97=500 Бк/кг) 
при щільності забруднення грунту радіонуклідом біля 37 кБк/км 2 (1.0 К і/км2).
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Summary
Silene jaiiensis N. Rubtz. (Caryophyllaceae) is one of the m ost rare and 

scantily explored species among 146 endemics in the Crimean flora, with only 
200 individuals. Authors pioneered in applying mountaineering technique to 
investigate age structure of all three populations of the endemic (Mt. 
Paragilm en,G ursufskayajaiia,Avundariverhead). These populations are situa t
ed on the north-oriented alpine cliffs there. Paleoecological reconstruction of 
the populational dynamics o f the species was made. Dataavailable evidence 
that being originated from disappeared higti-mountain zone this relict taxon 
m ayturn extinct in the near future.

В течение полевых сезонов 1998-1999 гг. нами впервые изучены в при
роде популяционно-количественные и ландшафтно-экологические особен
ности Silene jaiiensis N. Rubtz. (Caryophyllaceae). Это самый редкий и ма
лоизученный из 146 эндемиков, которые насчитываются сегодня в флоре 
Крыма (5). Таксон описан в 1974 г. Н. И. Рубцовым из карстовой расще
лины на Гурзуфской яйле,близ "Беседки ветров" (12). До сих пор это мес
тонахождение ошибочно считалось единственным, хотя в Гербарии Никит
ского ботанического сада (YALT) хранится образец,собранный в верховьях 
р. Авунда примерно в 2 -х  км к юго-западу от locus classicus еще в 60-е  
гг. (коллекторы В. М. Косых, Л. А. Привалова и Г.П. Рындина). Еще одну 
популяцию S. jaiiensis значительно позднее выявил А.В.Сазонов (личное со
общение) на г. Парагильмен (в 10 км северо-восточнее "Беседки ветров” ).

Наши исследования проводились с помощью специального альпи
нистского снаряжения, которое позволило осуществить спуски на закреп
ленной беседке вдоль всех обрывов, где сверху были замечены растения 
S. jaiiensis. В процессе работы фиксировались количество,пространствен
ное распределение и основные морф ометрические характеристики 
особей. Закономерности возрастного состава популяций трактовались в 
духе школы А. А. Уранова (14). Осуществлены геоботанические описания 
в местах произрастания S. jaiiensis.

На особо прочных верхнеюрских известняках альпийских стен правого 
борта верховьев р. Авунда (Никитская яйла,1410-1430 м н. ур. м.),Гурзуф
ского яйлинского массива (близ locus classicus, 1390-1430 м н. ур. м.) и г. 
Парагильмен (800 -853  м н. ур. м.) нами подтверждены предшествующие 
находки и обнаружены ранее не известные локалитеты. Все они в 
основном приурочены к 20 -50 -м етровой  прибровочной части отвесных 
монолитных контрф орсов с экспозициями северных румбов. Нами 
впервые установлен факт произрастания особей эндемика на осыпях под 
яйлинской стеной,что заметно расширяет сложившиеся представления об 
экологии вида. Ниша S. jaiiensis, как оказалось, охватывает яйлинскую 
стену целиком. Вид нигде не произрастает, как иногда ошибочно 
указывается (1 5 ),на меловых склонах.
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Экспозиция альпийских стен и их освещенность накладывайгг заметный 
отпечаток на морфогенез эндемика. Соотношение вегетативных и генера
тивных побегов на одном растении четко изменяется от 10:1 при северо- 
западной до 2:1 при северо-восточной ориентации стен. Это можно истол
ковать в пользу гипотезы о более высокогорном происхождении таксона и 
его микротермном характере,ибо известно,что скалы западных румбов прог
реваются сильнее восточных. Будучи гелиофитом, в условиях затенения 
S.jailensis задерживает свое вступление в генеративный период или перес
тает цвести, развивая сильно удлиненные стелящиеся побеги; подобным об
разом вид часто ведет себя на подвижном субстрате подъяйлинских осыпей.

Результаты наших полевых наблюдений позволили впервые охаракте
ризовать особенности возрастных состояний особей S. jailensis, которые 
легли в основу определения возрастного состава популяций (7).

Все три изученные популяции являются нормальными неполночленны
ми (отсутствует сенильная группа). Их возрастные спектры оказались на 
редкость идентичными: правосторонними, с абсолютным преобладанием 
генеративных,прежде всего средневозрастны х,особей,тогда как прегене- 
ративных особей — единицы (рис. 1). Суммарное, процентное участие воз
растных rpynn (j — 1,5%, im — 3 ,8 % ,v — 8,5%, g n — 28 ,5% ,g2 — 36 ,2% ,g3 — 
21,5%) свидетельствуют о катастрофически низком  уровне семенного во
зобновления и преобладании процессов старения в популяциях S. ja ilen
sis. Ситуацию усугубляют семенные совки из рода Hadena Schrank, 1802 
(определение проф. К. А. Ефетова),чьи гусеницы поселяются в коробочках 
S. Jailensis и поедают в них семена.

Всего намы обнаружено 185 растений S. jailensis, в том числе в 
авундинской популяции 18, гурзуфской — 96, парагильменской — 71. На 
основании данных повторных поисков можно допустить, что неучтенные 
особи составляют не более 1 0 % от количества особей в изученных 
популяциях. В таком случае общая численность растений S. ja ilensis в них 
может быть оценена примерно в 200 индивидуумов. Располагаясь на

[ ......... .. ™  Парагильм ен “  —  Б е седка Ветров ---------- А вунда |

Рис. 1. Возрастные спектры популяций Б. ]аНепаз. На оси абсцисс цифрами 
обозначены возрастные состояния: 1 -  I (ювенильные растения), 2 -  !т  
(имматурные).З -  V (виргинильные),4 -  д1 (молодые генеративные), 5 -  д2 (зрелые 
генеративные), 6 -  д3 (старые генеративные особи). По оси ординат -  доля участия 
каждой возрастной группы в популяции (в %).
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протяжении одного экотона,эти три популяции могут рассматриваться в 
качестве единой метапопуляции (18).

S. jailensis четко индицирует крупный ландшафтный экотон Горного 
Крыма,проходящий через так называемую яйлинскую стену — систему ре
ликтовых клифов, сформированных верхнеюрскими известняками. Здесь 
граничат две ландшафтных области полуострова — область крымских гря- 
дово-средневысотных ландшафтов (Главная Крымская гряда) и область 
горно-скпоново-прибрежны х ландшафтов (Крымское Субсредиземно- 
морье) (4 ,8 ). Эту специфическую полосу макросклона составляют ланд
шафты Ю жнокрымской приверш инно-крутогорной подобласти,характери
зующиеся активными тектонико-сейсмо-денудационными процессами, 
вследствие которых от материнского массива часто отрываются большие 
глыбы и смещаются вниз по склону. В пределах экотона яйлинской стены 
геоморфологически и ценотически хорош о выражены три яруса: верхний, 
прибровочный (плато/склон); средний, пристенный (собственно стена) и 
нижний, присклоновый (стена/склон). Прибровочный ярус отличается 
повышенной трещиноватостью скальной породы и заметным участием 
представителей растительных сообществ яйлы,однако только в этом яру
се по преимуществу произрастают такие эндемики крымской флоры, как, 
например,Silene jailensis N. Rubtz. и Scrophularia goldeana Juz. Пристенный 
ярус, как правило, монолитен и почти лишен растительности. Присклоно
вый ярус, вытянувшийся вдоль подножия стены,обладает подвижной щеб
нисто-каменистой осыпью о специфичными для нее эндемиками — Sobo- 
tewskia sibirica (W illd.) P.W. Ball,Lamium glaberrimum  (C. Koch) Taiiev и др.

Рассматривая подъяйлинский экотон в координатах поясности 
растительного покрова,подчеркнем повышенную ее контрастность на юж
ном макросклоне. Эта контрастность проявляется в особом региональном 
типе этой поясности, демонстрирующ ем переход от гумидного к  ксеро- 
фитному (от континентального к аридному) ряду. Не случайно Я.П. Дидух 
(2 ), дополнительно к этому отмечая выпадение субальпийского и альпий
ского поясов, аргументировал этим выделение здесь особого северо- 
евксинского подтипа поясности.

Скальные растительные группировки в местах произрастания S. ja ilen
sis вследствие сравнительно низкой трещиноватости известняковых стен 
очень разрежены, а их видовой состав весьма беден (количество видов в 
них не превышает 15 -20 ). Наиболее постоянны здесьAsperula teneiia Heuff. 
ex Degen, Asplénium ruta-muraria L.,Arabis caucasica Schlecht., Galium humi- 
fusum B ieb ,,Minuartia hybrida (Vill.) S ch ischk.,M. taurica (Stev.) Graebn.,P/m- 
pineila tragium Vill., Poa taurica H. Pojark., Potentilla geoides B i e b Saxifraga 
irrigua Bieb.,S. tridactylites L^Thalictrum minus L. (y всех обилие +). Будучи 
типичным эксплерентом, S. jailensis явно предпочитает экониш и с очень 
ослабленной межвидовой конкуренцией, где ему, вероятно, удавалось 
сохраняться в течение продолжительных эпох, пока вокруг одни расти
тельные сообщества сменялись другими. Поведение S. jailensis может слу
жить своеобразной иллюстрацией к теории оттеснения реликтов Д арлинг
тона, причем его популяциям, по нашему мнению, присуща выраженная 
реликтовая активность. Иными словами,вид,ранее обитавший в определен
ных коренных сообществах,после их разрушения не восстанавливается (1 ).
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Полученные нами ландшафтно-экологические данные о рефугиумах
Э./аНепв/в также красноречиво свидетельствуют о древней, реликтовой 
природе вида. Мы полагаем, что данный таксон сформировался в 
высотном поясе, который исчез за четвертичное время в результате 
длительного разрушения яйлинского гребня, снижения его высоты и 
общ его отступания ю жного склона (яйлинской стены) Главной гряды (4). 
Этот процесс сопровождался частичным смещ ением ландш аф тно
ботанических рубежей Ю жнокрымской приверш инно-крутогорной ф изико- 
географ ической подобласти, особенно ярко проявивш имся на ряде 
яйлинских отторженцев,к которым принадлеж ит^ частности,Парагильмен.

Яйлинский отторженец Парагильмен является перемещенным известня
ковым массивом,отчленившимся от кромки Бабуган-яйлы в позднем неогене 
-  раннем антропогене и постепенно сползшим по флишевому склону вниз. 
Сползание массива Парагильмен происходило при определяющем участии 
сейсмического фактора, так называемой сейсмовибрационной ползучести, 
который В.П. Солоненко назвал "понтическим феноменом” (13).

Нами предпринята попытка палеореконструкции облика дочетвертично- 
го рельефа на основе сопоставления элементов залегания пластов извест
няков, слагающих Парагильмен и Бабуган-яйлу (рис. 2). Гипотетический 
профиль показывает,что еще в плиоцене вершина Парагильмена составля
ла один из фрагментов кромки Палеобабугана и находилась,по нашим рас-

Рис 2. Геоморфологический профиль с элементами ралеореконструкции 
(г. Кастель- г. Парагильмен -  Бабуган-яйла). Обозначения: 1 -  породы таврического 
флиша (ТЗ-Л); 2 -  конгломераты № ); 3 -  гранит-порфиры ^2); 4 -  мраморизо- 
ванные известняки ^3 ); 5 -  коллювиальные отложения (N23-0); 6  -  предполагаемые 
контакты; 7 -  предполагаемые тектонические нарушения; 8 -  реконструкция кромки 
Палеобабугана; 9 -  направление смещения отторженца Парагильмен.
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четам, на высоте 1568 м н. ур. м. (на 708 м выше современного уровня). 
Последующее смещение отторженца и снижение его абсолютной высоты 
существенно изменили температурные условия,в которых продолжала сох
раняться популяция S. jailensis. Если учесть, что температурный градиент в 
Горном Крыму составляет 0,7' на 100 м высоты,то среднегодовая темпера
тура на вершине Парагильмена в настоящее время оказывается на 10" вы
ше, нежели на дочетвертичной кромке Палеобабугана. По-видимому,неболь
шой экспозиционной компенсацией, благоприятствовавшей сохранению по
пуляции S. jailensis, послужил разворот Парагильмена на 20’ против часовой 
стрелки,что придало контрфорсам его стены северо-восточную ориентацию. 
Примечательно, что на скалистых обрывах Бабуган-яйлы после самых 
тщательных поисков мы не обнаружили ни одного растения S. jailensis.

Как видно, теперь отторженец несет на себе популяцию реликта 
утраченного вы сотного  пояса. Абсолютная высота Главной гряды 
снижалась особенно активно в западной ее части, где формировались 
многие другие отторженцы, что, вероятно, вызвало такие изменения 
эко л о ги че ски х  условий в прибровочны х ярусах экотонов, которые 
опередили адаптационные возможности популяций S. jailensis и либо 
привели к  их вымиранию, либо поставили на грань исчезновения. 
О чевидно,микросклоны контрфорсов,обращенные к северу, лишь частично 
компенсируют утраченную высотную экониш у крымского эндемика. В 
пользу этой гипотезы свидетельствует и тот факт,что наиболее близкий к 
S. jailensis вид произрастает в субальпийском поясе Кавказа (12).

Приведенные выше палеоактуалистические построения являются, по 
нашему мнению,убедительным основанием для окончательного признания 
S. jailensis реликтовым эндемиком флоры Крыма. Его поведение в рамках 
рассмотренного сценария служит еще одним примером так называемой 
биологической инерции — явления задержки края перемещающейся 
биогеограф ической  границы, вызванной реликтовыми элементами 
сообществ, причем подобное запаздывание может растянуться на тысячи 
лет (19). В связи с этим возникает проблема оценки риска вымирания 
таксона. Для нашего случая оказываются исключительно полезными ис
следования Э. М енгеса, который специально занимался моделированием 
процессов вымирания в популяциях разных жизненных форм растений, 
взяв за основу популяцию из 200 особей. Анализ динамики показал, что 
случайные изменения в окружающей среде (environmental stochasticity) 
могут представлять для малых популяций самую большую непосредствен
ную опасность,поскольку такие популяции часто оказываются под угрозой 
вымирания даже при умеренных колебаниях условий среды (17). 
Снижение уровня воздействия стохастических изменений среды может, 
таким образом,быть более важным для поддержания жизненности популя
ции, чем увеличение ее численности. В то же время риск вымирания в 
результате демограф ических колебаний резко повышается для популяций 
из 50 особей и менее, тогда как уровень минимальной жизнеспособной 
популяции не должен опускаться ниже 1000 индивидуумов (16). Приходит
ся констатировать также, что вымирание организмов происходит неожи
данно высокими темпами именно тогда, когда экотоны, как и в нашем 
случае с S. jailensis, сформировались в результате сильной фрагментации 
местообитаний (18). Имеющиеся данные позволяют высказать предполо
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жение о том, что мы являемся свидетелями ухода S. jailensis с естествен
но-исторической арены, и перспектива существования ее популяций 
ограничена одной-двумя сотнями лет.

S. jailensis на основе рекомендаций крымских ботаников (10, 11) 
включен в Красную книгу Украины, где ему присвоена категория I 
(исчезающ ие виды) (3). В Европейском Красном списке животных и 
растений, находящихся под угрозой исчезновения (1991), S. jailensis 
помещ ена под категорией V (vulnerable). В М еждународном Красном 
списке IUCN (20) этот узкий эндемик приводится для Крыма, а также, 
почему-то, для всей европейской части бывш его СССР, но под разными 
категориями редкости — соответственно Е (endangered) и R (гаге). Даже 
среди крымских геботаников существуют разногласия относительно 
созологического статуса данного таксона (9). Теперь стало окончательно 
ясно,что S. jailensis является одним из наиболее угрожаемых видов флоры 
Крыма и его, согласно шкале МСОП (1994), следует квалифицировать как 
CR (critica liyendangered) — находящийся под критической угрозой.

Несмотря на труднодоступность популяций S. jailensis, они, как оказа
лось, подвергаются прямой угрозе уничтожения со стороны человека. Это 
связано с тем ,что альпийские стены Крыма,в том числе и-здесь описан
ные, является излюбленной ареной альпинистских тренировок и соревно
ваний, перед которыми по инструкции следует произвести так называе
мую зачистку — выскабливание растений, произрастающ их в трещинах 
скал. Подобного рода подготовка маршрута наносит популяциям петро- 
фитов непоправимый ущерб и должна быть категорически запрещ ена на 
определенных участках горных массивов, которые необходимо объявить 
заповедными. В противном случае мы можем потерять все эндемики 
скальных стен прежде, чем они будут изучены. Сказанное, наряду с 
данными популяционного анализа, служит объективной основой для 
принятия приоритетных мер по сохранению S. jailensis in situ и ex situ (6 ).
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Summary
B ythe purpose of research was to reveal laws of distribution of vegetation 

on catena Lysniki -  Dnieper. For this purpose we created an ecoiogical p ro 
file ,on which the vegetative groupings o f territory are subm itted. On the basis 
o f a technique phytoindication we determ ined parameters of the conducting 
ecological factors and are created ordination matrixes. As aresult o f the analy
sis of materials of researches was revealed,that major factors of differentiation 
of vegetation o f the given region are geological, geomorphological and hydro- 
logical conditions o f district. Also large meaning have humidity of ground and 
quantity o f soil nitrogen. The im portant meaning has the anthropogenous factor.

Вступ
Диференціація рослинності будь-якого регіону є результатом впливу 

цілого ряду факторів, які взаємодіють між собою  і перебувають у тісній 
залежності. Набір цих факторів визначається зональними й азональними 
географ ічними особливостям и. Складніш а картина горизонтальної 
структури рослинного покриву спостерігається на територіях, котрі в зо 
нальному відношенні займають екотонні положення або характеризуються 
складною геологічною будовою і рельєфом. Д о таких територій відносять
ся гори і передгір 'я,терасовані долини великих річок,ділянки,розташовані 
на кордонах між природними зонами. Крім природних факторів, на роз
поділ рослинності суттєво впливає антропогенний чинник. Особливо чітко 
це виражено на густо заселених територіях та на околицях великих міст.

Характеристика регіону досліджень
Регіон наших досліджень розташований на південних околицях м. Киє

ва в районі Конча-Заспи.м іж р. Д ніпро та схилами Київського лесового пла
то. У ф ізико-географ ічному та геоботанічному відношенні територія зай 
має пограничне положення між Поліссям і Л ісостепом (Атлас природных 
условий ...,1978). Враховуючи генезис території,складну літологічну будову, 
умови зволоження та характер грунтово-рослинного покриву, в межах ре
гіону дослідженьіз заходу на схід можна виділити чотири типи місцевості: 

еродована лесова рівнина, складена лесовидними суглинками водно- 
льодовикового походження;

заболочена слабонахилена долина р. С іверка, з переважанням 
верхньочетвертинних супіщаних алювіальних відкладів;

припіднята. надзаплавна борова тераса Дніпра, утворена потужними 
піщаними відкладами;

правобережна заплава Дніпра,складена алювіальними відкладами. 
Західна частина території розташована на крутих схилах Київського 

лесового плато,складених плейстоценовими лесовими і глинистими поро
дами. Рельєф строкатий,ускладнений розвиненою мережею яружно-бал- 
к о е и х  систем та лощин. Абсолютні висоти сягають 170-180 м ,а  відносно 
урізу Дніпра — 90 -10 0  м. Особливості літологічної будови зумовлюють не
однорідний рівень залягання грунтових вод, наявність водонапірних гори
зонтів, велику інтенсивність ерозійних і зсувних процесів,а такожплощ ин- 
ного змиву грунтів. Більша частина території розорана або забудована. 
Тому природна рослинність тут збереглася тільки на заболочених ділянках, 
крутих схилах та в яружно-балкових системах, не придатних для госпо
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дарського використання. В таких місцях формуються широколистяні ліси 
на багатих сірих лісових грунтах,а на вершинах пагорбів і схилах південної 
та східної експозиц ії — остепнені луки на дерново-лучних грунтах.

Правобережна борова тераса Д ніпра займає центральну частину 
регіону. Вона складена четвертинними піщаними відкладами, потужність 
яких сягає 4 0 -5 0  м (Барщевский и др., 1989), що обумовлює значну гли
бину (місцями більше 10-15 м) залягання грунтових вод. Це призводить 
до формування тут вологодефіцитних екотопів, найбільш сухі з яких роз
міщені на вершинах піщаних дю н,щ о мають відносні висоти від 5 до 15 м. 
У рослинному покриві східної та центральної частин тераси переважають 
соснові і мішані ліси,більш ість яких є культурами віком 5 0 -6 0  років

В західній частині тераси,біля підніжжя Київського лесового плато,розта
шована долина р. Сіверки. її алювіальні відклади перекривають піски дніп
ровської тераси,окремі локалізації яких з'являються тут у вигляді підвищень 
посеред слаборозчленованих територій (наприклад, урочище "Острів 
Великий"). Через близьке залягання грунтових вод більша частина долини 
заболочена. Підвищені, сухіші ділянки складені переважно супісками. Тут 
формуються помірно вологі екотопи,зайняті широколистяними лісами.

Заплава Дніпра, що займає східну частину регіону, відокремлюється від 
тераси крутим схилом. Перепад висоти — понад 20 м. Ширина заплави — 
1800 м. Заплава складена верхньочетвертинними алювіальними відкладами 
і являє собою  рівну, слаборозчленовану ділянку поверхні, місцями 
ускладнену озерними улоговинами старичного походження, заболоченими 
пониженнями, підвищеннями з піщаних наносів. Від русла Дніпра заплава 
відокремлена прирусловим валом, висота якого в різних місцях становить
0,5 -1 ,5  м. Заплавна частина регіону досліджень щорічно затоплюється під 
час весняної повені. Рівень грунтових вод і запаси вологи в грунті різко 
коливаються як просторово,так і в часі — залежно від пори року, погодних 
умов та рівня води в Дніпрі. На просторову зміну цього чинника впливає 
насамперед висота місцевості і локальні геологічні особливості.

Найпоширеніша в межах заплави лучна та лучно-болотна рослинність. 
Деревна рослинність представлена культурами Оиегсиз гоЬиг віком 60 -90  
років та прибережними вербняками.

Слід зауважити, що екосистеми регіону досліджень зазнають значного 
впливу антропогенних чинників, серед яких найпоширенішими є рекреа
ційна дигресія, а також іригація (осушення заболочених територій), яка 
призводить до істотних змін гідрологічних і хімічних характеристик грунтів.

Методика досліджень
Для дослідження екологічної диференціації рослинності в зазначеному 

регіоні нами був закладений комплексний еколого-ценотичний профіль, 
який складається з декількох відрізків і має загальну протяжність біля 8 км 
(рис. 1,а ,б,в,г). Профіль репрезентує повний спектр рослинних угруповань 
даного регіону. На профілі проводились геоботанічні описи пробних 
ділянок площею 625 та 100 м2 (відповідно на ділянках з лісовою та 
трав'яною рослинністю). Дослідження грунтового покриву проводились на 
всій протяжності профілю методом прикопок та опису грунтових профілів. 
Аналіз геологічної будови територ ії проводився за літературними 
джерелами (Барщ евский и др.,1989).



Едафічні (зволоження грунту — Hd, кислотність грунту — Не, його азот
ний — Nt та узагальнений сольовий режим — Тг),вм іст карбонатів — Са) та 
кліматичні (радіаційний баланс — Т т.гу м ід н іс ть — О т.континентальність — 
Кп, морозність — Сг) показники екологічних факторів місцезростань ми 
визначали із застосуванням методики фітоіндикації, описаної раніше 
(Дідух, Плюта, 1994). Ф ітоінди каці й ним методом також визначали глибину 
залягання грунтових вод (Справочник-определитель ...,1963). За даними 
ф іто індикац ійних досл ідж ень побудовані ординаційн і матриці, які 
демонструють положення ф ітоценозів регіону досліджень на градієнтах 
провідних факторів.

Обговорення результатів
Як свідчать одержані дані (рис. 1),на катені найбільш поширена лісова 

рослинність, яка зустрічається на всій її протяжності і представлена 
широколистяними, (діброви), мішаними (субори), сосновими (бори) та 
гігрофільними (вільхові,осиково-вільхові) лісами.

Більша частина дібров займає підвищені помірно вологі м ісцезростан
ня з багатими на мінеральні солі й азот сірими лісовими грунтами. На

Рисунок 1. Розміщення рослинності на еколого-ценотичному профілі "Лісники- 
Дніпро”: А— схил Київського лесового плато; Б — заболочена долина р. Сіверка; В
— правобережна борова тераса р. Дніпра; Г — заплава р. Дніпра 
Умовні позначки і пояснення до рис, і
Вида. Грунти

Щ -Quercusrobur 11111 -сірі «сові грунти

f i l  - дерово-слаботдаолнсті грунти
- Pimis sylvestris

тШтІтчІ .  дерново-приховинопідоолиегі грунти
Ч* - Carpinus betuius
( І  F ” 7 А - болотні грунти
Т  - Afcrns glutinoss

- л у ч н і г р у н т и
- Populus tremula і т г т ґ —і

, j : : : І ; : I : -п іски
Tp - Acer pseudoplatamis
ж
H - Salix alba Екологічні фактори
' f '  - Carex vulpiaa
а 11... її...— -  H d

I - Phragmites australis _  ____ _ j^c
*f - Cares aeutiformis
1* - Festuea pseudo viaa
<7* - A lo p c cu ru s  p ra ten sis  — .. -  - T r

У  - Ptarmica saiidfolia ------------ ---------- - Tra
'T' - Pos pratensis ..... ..................... .  On

- Agrcstis vmealis ______________ _
'f - Koeleria glouca ______________  _ q t

Горизонтальний масштаб: дна рис. 1(A) - в 1 см. - 50;
дім рис. 1(Б,В|Г) - в 1 см. - 100.

Укр. фітоцен. зб. — Київ, 1999. — Сер. С, вип. 1 (15)
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схилах Київського лесового плато розташовані моморальні мезофітні 
дубово-грабові ліси. Вододільні гребені, до і линина .-шпигання грунтових 
вод нижче 5 м, займають асоціації Querceto U irp lno lum  aogopodiosum (20), 
Q uerceto-Carpinetum  galiosum (odorati) (21) m Cjuon.-nto-Carpinetum ste llar- 
iosum (22). На крутих схилах,де відбуїшюп.си Інім іїсинні транселювіальні 
процеси,дом іную ть ліси асоціацій Quorcnto ( jiip ln o tu m  caricosum (pilosae) 
(18). Більш зволожені екотопи, які ншходиіі.ся и тальвегах лощин і 
характеризую ться високим и  покіі.іникііми по грунтовому азоту та 
троф ності (7,0 і 6,49 бала відпонідно), іаймають ценози асоціацій 
Q uarceto-Carpinetum  m ercuria lidosuni (У'.’ )

В долині Сіверки поширені дубоні іа клоііово-дубові л іси ,котр і в ідно
сяться до асоціацій Acereto-Q uerootum  'itollarlosum (11), Acereto-Fraxineto- 
Quercetum  urticosum (12), Q uercetum  coryloso stellariosum(13), Quercetum  
coryloso aegopodiosum  (14). Вони займають підвищені ділянки поверхні,де 
показники Hd не перевищують 12,5 бала. Угруповання Quercetum  pte rid io 
sum (15) займають найсухіш і для дубрав екотопи (показники Hd — 11,25 
бала),розташовані на вершинах піщаних "островів".

На ділянках тераси, котрі прилягають до заболочених берегів  оз. Ш а- 
парня,зустрічаються асоціації Quercetum convallariosum (10). Показники Hd
і N t цих угруповань становлять відповідно 11,97 та 5,91 бала, що значно 
вищ е,н іж  для оточуючих л ісових ценозів з переважанням сосни.

Д іброви,розм іщ ені в заплаві,штучного походження. Підвищення піщаних 
гребенів,складених алювіальними пісками,та прирусловий вал заплави.зай
мають угруповання Quercetum calamagrostidosum (16). На понижених,добре 
зволожених ділянках на багатих альвіально-лучних грунтах (показники Тг — 
7,41 бала) формуються ценози асоціації Quercetum rubosum (caesii) (17).

Соснові ліси в межах регіону досліджень розташовані переважно на 
терасі Дніпра. Найсухіші для лісової рослинності м ісцезростання (показни 
ки Hd не перевищують 11 балів), які розташовані на вершинах піщаних 
дюн, займають такі угруповання, як PiRetum cladiriosum (1), Pinetum polytri- 
chosum (2), Pinetum thym osum  (3) на борових грунтах (Вернандер и др., 
1986). Грунтові води в таких екотопах залежно від висоти рельєфу можуть 
залягати на глибині більше 10 м. Найнижчі тут також і показники міне
рального азоту (Nt)— 4,12 бала. На схилах та в сідловинах піщаних дюн по
казники вологості грунту збільшуються. В таких місцезростаннях домінують 
сосняки асоціацій .Pinetum festucosum (4),Pinetum calamagrostidosum (5 ),Pi
netum pteridiosum (6 ) на дернових слабо- та приховано підзолистих грунтах.

За показниками провідних екологічних факторів мішані ліси регіону зай
мають проміжне положення між борами і неморальними дібровами. Вони 
представлені угрупованнями, що відносяться до асоціацій Qüarceto-Pinetum 
calamagrostidosum (7),Querceto-Pinetum pteridiosum (8 ) та Querceto-Pinetum 
convallariosum (9). Субори поширені переважно на терасі,в улоговинних по
ниженнях та в нижніх частинах схилів дюн,де показники Hd більше 11 балів.

Основну частку гігроф ільних лісів на профілі займають угруповання з 
домінуванням Ainus glutinosa, які поширені на заболочених д ілянках долини 
р. Сіверки. Вологі екотопи з суглинистими субстратами займають ценози 
асоціації Alnetum rubosum (caesii) (24),а там,де грунтові води виходять на 
поверхню,— асоціації A lnetum  caricosum (acutae;(23) на болотних грунтах. 
Угруповання з  домінуванням Salix alba і Populus alba (25) знаходяться в
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заплаві Дніпра по боригах оз. Конча. Вік деров 70 80 років. Невеликі 
куртини вербняків зустрічаються по всій заплаві (на профілі це не 
показано), а численні вирубки свідчать про те, що раніше ці угруповання 
займали тут значно більші площі.

Лучна рослинність поширена в заплавній частині катени. Угруповання 
Festucapseudovina+ Koeleriag lauca(37) займають сухі, бідні на мінеральні 
солі ділянки (Hd — 9,68 бала,Tr — 6,37 бала),що формуються на вершинах 
алювіальних піщаних наносів. Схили і підніжжя підвищень з більш во
логими умовами займають луки асоціації Agrostis vineaiis + Koeleriagiauca 
(33). Серед мезофітних лучних ценозів найбільш поширені Poapratensis + 
Calamagrostis epigeios (32) та Poapratensis + Alopecurus pratensis (29 ),які 
займають в заплаві вирівняні, помірно зволожені (Hd — 12 ,14-12 ,79  бала) 
ділянки з багатими (Тг — 7 ,5 -8 ,0  бала) алювіально-лучними грунтами. На 
понижених д ілянках,по берегах озер та водовідвідних каналів, де грунтові 
води високо піднімаються до поверхні, а показники Hd перевищують 13 
балів, злаки-домінанти Роа pratensis і Alopecurus pratensis витісняються 
осоками. В таких екотопах на болотно-лучних, грунтах поширені ценози 
Carex vulpina +  Роа pratensis (31), C. vulpina +  Juncus articulatus (ЗО),
C. vu lp ina+  C. n igra(35),C . vulp ina+ Ptarrnicasalicifo iia (36).

Угруповання болотної та прибережно-водної рослинності займають пос
тійно затоплені д ілянки непроточних або повільно текучих водойм — 
каналів, озер та прибережної частини Дніпра. Там, де глибина води в ме
жах 10 -15  см, розміщуються болотні ценози з домінуванням Carex acuti- 
formis (28). Екотопи з глибиною 1 -1 ,5  м займають прибережні угруповання 
з переважанням Phragmites australis (28). На відкритих, повільно текучих 
водних ділянках каналів формуються ценози,де домінує Lemna minor (26).

О цінка екологічних факторів ф ітоценозів, виділених на профілі, 
проводилась за методикою фітоіндикації. Амплітуди екологічних факторів 
катени Л існики-Дн іпро представлені в таблиці 1,зміна режимів екологічних 
факторів на профілі — на рисунку 1, а, б, в, г. Найбільшу амплітуду (10,65 
бала) має фактор вологості грунту, що пояснюється різноманітністю 
екологічних умов у місцевостях, через які проходить еколого-ценотичний 
профіль. Амплітуди інших факторів менші — від 1,79 бала для кислотності 
грунту до 3,67 бала для карбонатів.

Таблиця 1.
Амплітуда екологічних режимів рослинних угруповань на катені Лісники-Дніпро.
Екологічний фактор) Амплітуда 

екологічних 
шкал, бали

Амплітуда екологічних умоз 
рослинних угруповань, бали

Ступінь перр- 
кріитгя амплі

туд, %максимум мінімум Різниця
Зволоження грунту (Неї) 23 20,33 9,68 10,65 46,3
Кислотність грунту (Яс) 13 8,50 6,71 179 - 14,0
Азотний ріежим ПРІУНту (N1 11 7,00 4,12 2,88 26,0
Узагальнений сольовий 
рржим пріунту (Тг)

19 9,.36 5,84 3,51 18,0

Вміст карбонатів (Са) 11 6,39 2,71 3,67 33,0
Радіаційний баланс (Тт) 17 8,97 6,34 2,63 15,0
Гумідність (От) 15 8,81 6,26 2,54 17,0
Континентальність (Кп) 15 8,27 5,82 2,46 16,0
Морозність (Сг) 15 8,61 5,61 3,00 20,0
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В таблиці 2 наведені показники окон...... нм- рн + имів рослинних
угруповань рангу асоціацій, а також амгш іїуди " і 1 аип і'їни і рун рослин
ності. їхнє положення на градієнтах "ш и п м п ш  1 н >■ м-и. ника.іане на ри 
сунку 2 . З таблиці та ординаційми» м ш іи іц і п и ж і" ,  щч нкологічні групи
ценозів по едафічних е ко /ю іічіні ф ам чі > m m  ....... агк|и)ренційовані по
показниках вологості груш у і ими ............ і .......

Порівняно з лук.'і мі і,і і >уі ні пі< «чім її« - їй. «і і * и і и і її і.і и поширені на катені,
мають дуже вузькі ♦»і* <»/и >і і' іиі .......  мм м ■ " і н *мінних екологічних чинниках.
Екологічні ам іш іїудм ції мім» піни*  і ■ пиши и и перекриваються по всіх 
фактора х. (• 11111* і* 11 ні« н • н um  11. * і • і 11 .і і ю і< > їденої ичною ко нку ренто “
зд а ти  їй* Д‘Ч 'ічш*ч і- ......  н ш  ........пішими геохімічними і мікроклі-
м; 11 и ч 1111 г ні * ■ ’1 j " " ‘ ‘1 ’ • f * і 1 '1 11 1 'їм < ч іими домінантами. 1 ой факт, що 
екологічні ниш МІНИ...... міни "и  11|мніідних чинниках перекриваються з

ІиПМНМН
чичиинм т и .« . .... мі , ищ и .|. її іоріи на катені Лісники-Дніпро.

Н> >tiMM 
t | 1 М м11f

1 М|М мні іначоння режимів екологічних факторів

І Мі І І ». N1 Тг Са Т т О т Kn Cr
1

1 0,77 4,12 5,94 5,21 6,97 7,43 7,33 6,45
І 1,01 6,84 4,80 6,70 5,06 7,65 8,17 7,49 7,07

1 10, (М 7,35 5,06 6,42 5,32 7,55 7,95 7,52 7,15
1 1 1,110 7,45 5,24 6.81 5,73 6,77 7,37 6,99 6,25
А 1 1,?9 7,08 4,85 6,40 5,36 7,41 7,91 7,32 7,00
О 1 1,34 7,12 5,18 6,18 4,70 7,99 7,88 7,51 7,18

1 ІІІІІНгІМІ.НІ 10,29 6,77 4,12 5,94 4,7 6,77 7,37 6,99 6,25
1 і и * имаїи.иі 11,34 7,45 5,24 6,81 5,73 7,99 8,17 7,52 7,18

Лг.мшнуди 1,05 0,68 1,12 0,87 1,03 1,22 0,80 0,53 0,93
II

7 11,26 7,32 5,45 6,47 5,00 7,95 8,02 7,55 7,41
а 11,41 6,71 5,20 5,84 4,49 8,04 7,84 7,51 7,11
9 11,75 7,64 5,50 6,09 4,66 8,60 8,27 7,98 7,94 .

Мінімальні 11,26 6,71 5,2 5,84 4,49 7,95 7,84 7,51 7,11
Максимальні 11,75 г  7,64 І" 5,5 6,47 5 8,6 8,27 7,98 7,94

Амплітуди 0,49 0,93 0,30 0,63 0,51 0,65 0,43 0,47 0,83
III

10 11,97 7,88 5,91 6,26 4,74 8,97 8,27 8,02 8,38
11 12,05 7,59 6,01 6,31 5,15 8,81 8,33 8,22 8,51
12 12,34 7,88 6,46 6,28 4,31 8,56 8,30 7,94 8,10 !
13 11,88 7,70 6,39 6,30 5,52 8.76 8,25 8,10 8,33
14 12,03 7,81 6,69 6,36 _5,44 8,83 8,44 8,07 8,40
15 11,25 (3,74 5,29 5,97 5,00 8,16 7,92 7,74 7,58 !
16 11,40 7,71 5,52 7,41 5,94 6,82 7,17 6,57 6,27 :
17 12,29 7,63 5,99 6,72 4,91 8,46 8,40 7,71 7,83
18 11,80 8,04 6,46 6,43 4,80 8,74 8,04 8,24 8,61 І
19 12,06 ^  8,16 7,00 6,49 3,43 8,57 8,19 8,14 8,46 І
20 11,97" 8,00 6,97 6,47 3,81 8,78 пn s . u “ 1 8,09 8,61 j
21 11,78 8,19 6,03 6,31 4,25 8,92 8,08 8,14 8,42
22 11,66 8,03 6,30 6,43 4,96 8,77 8,07 8,27 8,14

Мінімальні 11,25 6,74 5,29 5,97 3,43 6,82 7,17 6,57 6,27 1
Максимальні 12,34 8,19 7 7,41 5,94 8,97 8,44 8,27 8,61 1

Амплітуди 1,09 ' 1,45 1~71 1,44 2,51 "  2,15 1,27 1,70 2,34
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Номер 
синтаксс >i іу

1 • | » ІДІII II МЧІМ НІН І її' ИМІИ "і < >;ц >11'ІІІИХ фіікіорів

Неї Ні , Nt І її , 1.1 І І пі 1 Омі | Кп | Сг
IV

23 14,63 /,3 / Ь,89 6,44 3,22 Г, Oti 8,24 /.ЯСІ 7,19
24 13,03 /,48 5,81 6,40 2,/1 7,38 11,02 / ,ш 7,43
2b ІЗ,/В /,94 6,11 5,91 І 4,24 8,59 8 , /2 7,91 7,89

Мінімальні 13,78 7,37 5,81 5,91 Т  2,71 /,06 8,02 /,б /, И)
Максимальні 14,63 7,94 6,11 6,44 Г 4,24 8,59 8,72 7.91 /,89

Амплітуди 0,85 0,57 0,30 0,53 І 1,53. 1,53 0,70 0,31 0,70
V

26 г 20,33 8,00 6,67 8,56 3,61 8,61 8,22 6,89 7,28
27 16,43 8,00 6,21 9.36 4,14 8 ,86 8,21 8 ,00 7,71
28 15,88 8,50 6,41 7,84 4,28 8,56 8,66 Г 7,44 7,63

Мінімальні 15,88 8 6,21 7,84 3,61 8,56 8,21 6,89 7,28
Максимальні 20,33 8,5 6,67 9,36 4,28 8,86 8,66 8 7,71

Амплітуди 4,45 0,50 0,46 1,52 0,67 0,30 0,45 1,11 0.43
VI

29 12,14 7,72 5,86 8,02 7,14 7,93 8,49 7,47 7,20
ЗО 13,83 7,88 5,38 7,58 5,65 8,03 8,35 8,10 7,43
31 14,36 8,08 5,32 7,96 5,28 7,46 7,92 7,14 7,10
32 12,79 і 7,73 5,47 7,50 5,74 7,65 7,95 7,26 7,23
33 11,33 7,94 5,39 7,67 6,39 8,39^ 8,63 7,87 7,69
34 13,48 7.90 5,72 7,90 5,55 6,53 6,82 6,13 5,97
35 14,03 7,18 4,61 7,21 4,18 6,95 7,68 7,18 6,53
36 13,75 7,61 5,58 7,81 4.72 7,08 7,08 6,31 6,39
37 9,68 6,82 4,66 6,37 4,24 6,34 6,26 5,82 5,61

Мінімальні 9,68 6,82 4,61 6,37 4,18 6,34 6,26 5,82 5,61
Максимальні 14,36 8,08 5,86 8,02 7,14 8,39 8,63 8,1 7,69

Амплітуди 4,68 1,26 1,25 1,65 2,96 2,05 2,37 2,28 2,08

Список рослинних угруповань за екологічними групами на катені 
Л існики-Дніпро.

I. Бори: 1. Pinetum cladinosom; 2. Pinetum polytrichosum; 3. Pinetum thymosum;
4. Pinetum festucosum; 5. Pinetum caiamagrostidosum; 6 . Pinetum pteridiosum.

II. Субори: 7. Querceto-Pinetum caiamagrostidosum; 8 . Querceto-Pinetum pteridio
sum; 9. Querceto-Pinetum convallariosum.

Ні. Діброви: 10. Quercetum convallariosum; 11. Acereto-Quercetum steliariosum;
12. Acereto-Fraxineto-Quercetum urticosum; 13. Quercetum coryloso steiiariosum,
14. Quercetum coryloso aegopodiosum; 15. Quercetum pteridiosum; 16. Quercetum caia
magrostidosum; 17. Quercetum rubosum (caesii); 18. Querceto-Carpinetum caricosum (pi- 
losae); 19. Querceto-Carpinetum mercurialidosum; 20. Querceto-Carpinetum aegopodio
sum; 21. Querceto-Carpinetum galiosum (odorati); 22. Querceto-Carpinetum steliariosum.

IV. Гідрофільні ліси: 23. Ainetum caricosum (acutiformis); 24. Alnetum rubosum (cae
sii); 25. Populeto-Salicetum.

V. Водно-болотна трав'яна рослинність: 26. Водні угруповання з переважанням 
Lemna rninor; 27. Прибережноводні угруповання з переважанням Phragmites australis; 
28. Заплавні заболочені пониження з переважанням Carex acutiformis.

VI. Заплавні луки: 29. Роа pratensis + Alopecurus pratensis; ЗО. Carex vulpina + 
Juncus articulatus; 31. Carex vulpina + Poa pratensis; 32. Poa pratensis + Calamagrostis 
epigeios; 33. Agrostis vinealis + Koeleriaglauca; 34. Alopecurus pratensis + Ptarmicasali- 
cifoüa; 35. Carex vulpina+ Carex nigra; 36. Carex vulpina+ Ptarmica salicifolia; 37. Fes- 
tuca pseudovina + Koeleria glauca.
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екологічні ніші мішаних лісів по провідних чинники» пирокриішються з 
такими В дібров (рис. 2), С В ІД Ч И Т Ь  про ЇХНЮ  п и т о ї  ІЧ Іїу  ГіЛИ.ИіКІСІЬ.

Неповний екологічний спектр  проді 1 .ПІП. IIIIІ - ІІІІ профілі бор ів 
пояснюється кліматичними та /іітолоііч ііими п м ііііш ііііс ін м и  території, а 
також її пограничним положенням Чіп п < m іт и і ми п і.іимлютьтут найсухі- 
ші місцезростання з бідними іін мі і п >| ні н і .і її і .пн 1.1 и пи субстратами. При 
підвиш,енні вологосіі і її ф ііф ім.. 11 11 «vu і .и и . .і-1111 т и  проникає неморальна 
лісова росли 1111 il : II. Il І . НИ.I II  і ' I I I  /І І. НІ 11 и 11| н ІМ О Ж ІІІ в даних екологічних

Рисунок 2. Залежність зміни екологічних факторів:
А) між вологістю і сольовим режимом грунту;
Б) між вологісткз і азотом.

Умовні позначення до рис. 2.
1. Бори; 2. Субори; 3. Діброви; 4. Гідрофільні ліси; 5. Водно-болотна трав'яна 

рослинність; 6 . Заплавні луки.
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умовах дендроедифікатори витісняють сосну. Тому в регіоні досліджень 
відсутні угруповання більш гідрофільних борів, поширених у Поліссі.

Висновки
Розподіл рослинності на катені Л існики -  Дніпро великою мірою 

залежить від геолого-геоморф олоґічних та похідних від них гідрологічних 
умов місцевості; серед останніх важливу роль відіграє глибина залягання 
грунтових вод. Ординація ценозів по градієнтах провідних екологічних 
факторів виявила також чітку залежність розподілу рослинності від таких 
едафічних чинників, як вологість грунту і вміст мінерального азоту. На 
характер розподілу рослинності даного регіону значноюй мірою впливає 
антропогенний фактор, під дією якого виникають порушення природної 
рослинності та зм іна існуючих умов місцезростання.
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