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ПЕРЕДМОВА
Представлена публікація “Каталог типів оселищ Українських Карпат і Закарпатської низовини” є одним з результатів міжнародного проекту “Визначення і класифікація типів оселищ в
Україні: введення стандартів та методології Європейського Союзу (пілотний проект в Українських Карпатах)”, який був профінансований Міністерством сільського господарства, охорони
довкілля та якості харчування Нідерландів (програма BBI-MATRA).
Україна має великий досвід щодо охорони природи й уряд України намагається активізувати
свої зусилля із захисту біотичного різноманіття в країні за рахунок збільшення числа природоохоронних територій, а також шляхом об’єднання цих територій у систему загальної екологічної
мережі. У Законі України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України
до законодавства Європейського Союзу” (2004) уряд України заявив про свій намір узгодити
методологію у сфері охорони природи з методологією, яка використовується в країнах Європейського Союзу і, насамперед, із принципами Директиви про оселища (Нabitats Directive).
Старі, а також нові держави-члени ЄС намагаються повною мірою дотримуватися всіх аспектів Директиви про оселища. Оскільки Україна не має статусу країни-кандидата, вона не
має юридичних зобов’язань щодо впровадження Директиви про оселища, і, разом з цим, вона
не може розраховувати на таку ж фінансову підтримку, як країни-кандидати. Тому Україна, по
суті, не має можливості впровадження принципів Директиви про оселища у всіх її аспектах.
Але основні методичні й наукові принципи, у тому числі методика визначення та картування типів оселищ, визначення природоохоронних територій, охорона та управління природоохоронними територіями й моніторинг, можуть бути адаптовані до методологічних принципів
Директиви про оселища. Крім того, деякі правові аспекти Директиви можуть бути адаптовані
до українських реалій. Перевага цієї роботи відповідно до Директиви полягає в тому, що охорона природи й управління природоохоронними територіями матимуть більш сучасне наукове
підґрунтя й будуть сумісні із практикою Європейського Союзу. Це допоможе обмінюватися
інформацією про стан біорізноманіття у Європі та розробляти спільні плани дій для вирішення проблем втрати структурних елементів біорізноманіття. Ще однією важливою перевагою
роботи відповідно до Директиви про оселища є те, що вона істотно допоможе у впровадженні
положень Бернської конвенції та створенні Смарагдової мережі, над чим зараз працює Україна
і розширить співпрацю у рамках міжнародних угод, наприклад, Карпатської Конвенції.
Окрім “Каталогу…”, який включає також методику визначення і картування типів оселищ, у
рамках проекту підготовані адаптовані переклади Директиви Європейського Союзу “Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори” (1992), а також “Тлумачного
посібника з визначення типів оселищ Європейського Союзу” (2007), які враховують прийняту
в Україні термінологію й традиції наукових інтерпретацій, а також супроводжуються допоміжними інформаційними матеріалами щодо тлумачення основних термінів, які використовуються в Директиві й “Тлумачному посібнику”. Також у рамках проекту були підготовані рекомендації щодо впровадження в Україні положень Директиви про оселища Європейського Союзу
(2012-2020). Усе це було б неможливим без зусиль і самовідданості українських фахівців, які
працювали над проектом. Особливо я хотів би подякувати к.б.н. Богданові Процю, керівникові
проекту, який зумів об’єднати зусилля українських фахівців, к.б.н. Олександрові Кагалу, як
науковому координаторові, а також Естер Копманшап (Esther Koopmanschap, Центр розвитку
інновацій університету Вагенінген, Нідерланди), Каріні Кітнес (Karina Kitnaes, компанія “Орбікон”, Данія) та Стефану Геннекенсу (Stephan Hennekens, компанія “Альтера” університету
Вагенінген, Нідерланди) за їх внесок в успіх проекту.
Генк Зінґстра (Henk Zingstra),
керівник проекту, Центр розвитку інновацій університету Вагенінген, Нідерланди
Львів, червень 2011 р.
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ВСТУП
В останні десятиліття, особливо після прийняття епохальних документів Ріо-1992, в
охороні природи послідовно формується
системна парадигма, яка базується на визнанні біорізноманіття, як різноманіття проявів
життя на всіх рівнях його організації, базовим
об’єктом, на який спрямовані заходи щодо
збереження й відтворення. Збереження біорізноманіття визнане ключовою передумовою
збереження еволюційного потенціалу біосфери, основою збереження нею своїх фундаментальних функцій, а відтак, забезпечення природних основ виживання людства в умовах
неухильного розвитку цивілізації.
Біорізноманіття як різноманіття видів, популяцій та екосистем є результатом довготривалої еволюції життя на планеті. Усі його
складові є результатом складної взаємодії
живих організмів між собою та з абіотичними умовами їх існування у складі природних
екосистем різних структурних рівнів. Збереження біорізноманіття неможливе без збереження усіх компонентів середовища, в якому
воно сформувалося. Трансформація або руйнування складових природного середовища
призводить до зміни структури й проявів біорізноманіття, або до його руйнування.
Особливо складним є завдання збереження
природних умов існування живих організмів
та функціонування природних екосистем у регіонах, природа яких зазнала тривалого трансформаційного впливу діяльності людини.
У цьому аспекті найбільш показовим є приклад Європи, природа якої зазнала докорінної
трансформації упродовж багатьох тисячоліть.
Природні чи умовно-природні екосистеми
збереглися тут фрагментарно й роз’єднані
величезними просторами трансформованих
агроландшафтів, селітебних територій, урбопромислових агломерацій, мегаполісів тощо.
Тому, саме європейськими вченими вперше
була сформульована концепція оселищного
підходу до збереження біорізноманіття в системі екомережі. Оселищний підхід дозволяє
виділити окремі фрагменти території, на яких
збереглися, фактично, залишки природних
екосистем, а поєднання їх в системі екомережі
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за допомогою екологічних коридорів створює
передумови для відносно нормального функціонування природних екосистем і нормальної життєдіяльності популяцій рослинних і
тваринних організмів.
Нині оселищна концепція збереження біорізноманіття є провідним методологічним
принципом вибору об’єктів для надання їм
статусу територій особливої охорони, застосування якого вже давно поширилося за межі
Європейського Союзу.
Україна має багатий досвід у галузі охорони
природи. Уряд України намагається активізувати свої зусилля щодо захисту біотичного
різноманіття в країні за рахунок збільшення
кількості природоохоронних територій, а також шляхом об’єднання цих територій у систему загальнодержавної екологічної мережі.
Україна є державою, в якій формування екомережі закріплене на законодавчому рівні.
Разом з тим, очевидним є те, що без глобальної інтеграції зусиль у справі збереження
біорізноманіття, досягти відчутних успіхів у
цій галузі неможливо. Природа не знає кордонів, тому важливого значення набуває співпраця в галузі узгодження методичних підходів і практичних засад у справі охорони та
збереження біорізноманіття. У зв’язку з цим
уряд України заявив про намір гармонізувати
свої підходи в галузі охорони природи з Європейським Союзом, особливо щодо запровадження принципів Директиви про оселища
(Нabitats Directive), згідно із Законом України
“Про державну програму з адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу” (2004), а також принципів
Бернської конвенції.
Повне впровадження Директив про охорону птахів і про оселища (Birds and Habitats
Directives) в Україні значно підвищить рівень
вимог щодо організації, фінансування й можливостей функціонування системи збереження біорізноманіття. Як давні, так і нові члени
Європейського Союзу на початкових етапах
мали проблеми щодо дотримання всіх аспектів цих Директив, і їм знадобилося кілька років і значні суми фінансових ресурсів для їх
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впровадження. Оскільки Україна не має статусу країни-кандидата, вона не має формальних правових зобов’язань щодо впровадження Директив про охорону птахів і про оселища, вона також не може розраховувати на
відповідну фінансову підтримку, яку надають
країнам-кандидатам. Але основні методичні
та наукові принципи, включаючи ідентифікацію, інвентаризацію та картування оселищ,
створення природоохоронних територій, їх
охорону й управління, а також моніторинг,
можуть бути узгоджені у відповідності до
методичних засад, прийнятих у країнах ЄС.
Також деякі аспекти правового впровадження
Директиви про оселища можуть бути успішно використані в українських реаліях. Перевагою роботи згідно з принципами Директиви
про оселища є те, що охорона природи буде
організована на більш науково обґрунтованому рівні й буде порівняльною із природоохоронною практикою країн Європейського Союзу. Це сприятиме обміну інформацією про
стан біорізноманіття у Європі та створенню
спільних планів дій для вирішення проблеми
втрати біорізноманіття.
Ще однією важливою перевагою роботи
відповідно до Директиви про оселища є те,
що вона істотно покращить впровадження
Бернської конвенції та створення Смарагдової
мережі, над чим Україна зараз працює.
Представлена публікація “Каталог типів
оселищ Українських Карпат і Закарпатської
низовини” була підготована в рамках проекту “Визначення і класифікація типів оселищ
в Україні: введення стандартів та методології Європейського Союзу (пілотний проект в
Українських Карпатах)” (2009-2011), профінансованого у рамках Програми BBI Matra
урядом королівства Нідерландів. У каталозі
наведена інформація про 134 типи оселищ
Українських Карпат і Закарпатської низовини.
Представлена їх фітосоціологічна, флористична, екологічна та природоохоронна характеристики у відповідності до засад Директиви
Європейського Союзу 92/43/ЄЕС про збереження природних оселищ та видів природної
фауни і флори. Висвітлені природні та антропогенні чинники оселищного різноманіття території дослідження. Представлена методика

визначення і картування типів оселищ та інформація про формування відповідної бази
даних.
Успішне виконання згаданого проекту,
крім самовідданої праці виконавців, за яку
керівники проекту їм щиро вдячні, було б неможливим без усебічної підтримки багатьма
людьми, які хоч і не були безпосередніми виконавцями, активно допомагали досягненню
позитивного результату.
Перш за все, виконавці української частини
проекту вдячні нашим закордонним колегам,
без ентузіазму та наполегливості яких проект не був би реалізований: Генкові Зінґстрі
(Henk Zingstra, Центр розвитку інновацій
університету Вагенінген, Нідерланди) та Каріні Кітнес (Karina Kitnaes, компанія “Орбікон”, Данія), Стефану Геннекенсу (Stephan
Hennekens, компанія “Альтера” університету
Вагенінген, Нідерланди) та Естер Копманшап (Esther Koopmanschap, Центр розвитку
інновацій університету Вагенінген, Нідерланди), а також Яну Шеферу (Jan Šefer, Інститут
прикладних проблем екології “Дафне”, Словаччина).
Усі виконавці проекту й наукові керівники
щиро вдячні директору Державного природознавчого музею НАН України, д.б.н., проф.
Юрію Чернобаю й директору Інституту екології Карпат НАН України, д.б.н., с.н.с. Миколі Козловському, без глибокого розуміння,
всебічної підтримки й допомоги яких упродовж усього часу виконання проекту його
успішне завершення було б неможливим.
Особлива подяка наукових редакторів академіку НАН України, д.б.н, проф. Михайлу Голубцю (Інститут екології Карпат НАН
України, м. Львів) за вагомі поради й консультації під час аналізу й формування термінів і
понять та інтерпретації теоретичного підґрунтя оселищної концепції збереження біорізноманіття в українському контексті.
Вагомим є внесок в успіх підготовки цієї публікації рецензентів – чл.-кор. НАН України,
д.б.н., проф. Якова Дідуха (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, м. Київ),
д.г.н., проф. Анатолія Мельника (Львівський
національний університет імені Івана Франка), д.б.н., проф. Сергія Мосякіна (Інститут
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ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України,
м. Київ), принципова та конструктивна критика яких багато в чому сприяли покращенню
результату роботи.
Завершення цієї роботи було б неможливим
без допомоги багатьох експертів і консультантів, які на високому фаховому рівні аналізували та критикували пропоновані виконавцями
рішення, що, без сумніву, сприяло покращенню кінцевого результату. Наукові редактори
видання щиро вдячні, д.б.н., проф. Йосифу
Царику (Львівський національний університет імені Івана Франка), к.с.-г.н., с.н.с.
Георгію Бондаруку (Український науководослідний інститут лісового господарства
та агролiсомелiорацiї ім. Г.М. Висоцького
м. Харків), к.б.н. Ганні Зайцевій (Львівський інститут економіки і туризму), мгр.
філол. Олександрі Кагало (Інститут української мови НАН України, м. Київ), к.б.н.,
с.н.с. Ірині Коротченко (Інститут ботаніки
ім. М.Г. Холодного НАН України, м. Київ),
к.б.н., с.н.с. Василю Костюшину (Інститут
зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України,
м. Київ), к.б.н., с.н.с. Анні Куземко (Національний дендрологічний парк “Софіївка”,
м. Умань), мгр. філол. Ростиславі Мартин
(Національний університет “Львівська полі-
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техніка”), к.б.н., с.н.с. Олександру Орлову
(Поліський філіал УкрНДІЛГА імені Г.М. Висоцького, м. Житомир), мгр. біол. Ірині Рабик (Інститут екології Карпат НАН України,
м. Львів), к.б.н., с.н.с. Надії Сичак (Інститут
екології Карпат НАН України, м. Львів), с.н.с.
Ірині Шпаківській (Інститут екології Карпат
НАН України, м. Львів), к.г.н., доц. Володимиру Шушняку (Львівський національний
університет імені Івана Франка) без плідної
допомоги та всебічної підтримки яких це видання не відбулось би.
Звичайно, відповідальність за всі вади цього видання наукові редактори беруть на себе,
і будуть дуже вдячні за всі зауваження й пропозиції, які пропонують надсилати на їхні
електронні адреси: bohdan.prots@gmail.com
та kagalo@mail.lviv.ua
Богдан Проць
завідувач лабораторії екології рослин
Державного природознавчого музею НАН України
та координатор проектів WWF в Україні
Олександр Кагало
завідувач відділу охорони природних екосистем
Інституту екології Карпат НАН України

ОСЕЛИЩНA КОНЦЕПЦІЯ
ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Ідея збереження біорізноманіття як фундаментальної властивості живого, спричинила
необхідність обґрунтування нових підходів до
реалізації практичних засад охорони природи,
які забезпечили б збереження сталості умов
середовища за неминучого нині збільшення
антропогенного впливу на природне довкілля
й подальшої трансформації ландшафтів.
У відповідь на вирішення цих завдань сформувалася ідея екологічної мережі як основи
збереження ландшафтної і біотичної різноманітності в умовах антропогенно трансформованих ландшафтів і домінування вторинних екосистем у біогеоценотичному покриві.
Екомережа є інтегральною системою територіальної організації збереження біотичного й
ландшафтного різноманіття, вона передбачає
охоплення як територій традиційного збереження (об’єкти природно-заповідного фонду),
так і територій, які так, чи інакше, трансформовані людиною і, навіть, техногенних, котрі
мають певне значення для збереження умов
існування визначених видових комплексів або
угруповань.
В основі ідеї екомережі лежить так звана
оселищна концепція збереження біорізноманіття, тобто ідея збереження певних типів
оселищ (habitats), як територій (місць) існування видів, або їх груп, що мають важливе
значення для збереження біорізноманіття Європи. Методологія оселищної охорони – це
своєрідний інструмент уніфікації підходів до
охорони біотичного й ландшафтного різноманіття в країнах Європи. В основі природоохоронних програм, що випливають з цієї
концепції (Natura 2000, Emerald – Смарагдова
мережа) лежить принцип виділення ділянок
земної поверхні (sites), які визначаються певними, конвенційно погодженими, властивостями чи характеристиками, що відповідають
підходам європейського природоохоронного
законодавства (місця існування видів рослин
і тварин, місцезнаходження рідкісних типів
угруповань тощо).

Методологічною основою формування екомереж є Міжнародна стратегія сталого розвитку, засади якої проголошені декларацією міжнародної конференції ООН з навколишнього
середовища й розвитку в Ріо-де-Жанейро в
1992 році. Основні підходи й принципи формування загальноєвропейської мережі визначені Бернською Конвенцією (Convention
on the Conservation of European Wildlife and
Natural Habitats). У країнах Євросоюзу вони
знайшли деталізацію у Директивах щодо збереження птахів (Council Directive 79/409/EEC
on the Сonservation of Wild Birds), яка визначає
спеціальні природоохоронні території (Special
Protection Areas), а також щодо збереження
природних оселищ існування природних фауни й флори (Council Directive 92/43/EEC on
the conservation of natural habitats and of wild
fauna and flora), яка визначає ділянки, важливі
для Європейського союзу (Sites of Community
Importance), або об’єкти природи загальноєвропейського значення, в аспекті збереження біотичної й ландшафтної різноманітності.
Ці дві директиви формують програму Natura
2000 для організації системи територій особливої охорони (Special Areas of Conservation)
(http://biodiversity.eionet.europa.eu/...;
http://
ec.europa.eu/environment/nature/).
Для країн, які не належать до Євросоюзу,
території спеціального збереження та середовища існування рідкісних і зникаючих
видів визначені Резолюцією Постійного
комітету Бернської конвенції № 4 від 1996
року (“Перелік зникаючих видів природних
оселищ, які потребують спеціальних заходів
збереження”). Ці природоохоронні об’єкти
формують Смарагдову мережу Європи
(Emerald), яка є аналогом програми “Natura
2000” (Закон про приєднання до Бернської
конвенції Верховна Рада України прийняла
29 жовтня 1996 року). Загальноєвропейська
стратегія збереження біотичного й ландшафтного різноманіття визначає пріоритетним напрямом його забезпечення створення
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Загальноєвропейської екологічної мережі
(http://www.coe.int/).
Іншими міжнародними правовими основами розвитку екомережі є Конвенція про
збереження мігруючих видів диких тварин
(Україна приєдналася 18 березня 1999 року)
та Конвенція про водно-болотні угіддя, які є
середовищем існування водоплавних птахів
(Україна приєдналася 29 жовтня 1996 року)
(http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/).
Визнання науковою громадськістю оселищної концепції збереження біорізноманіття як
базової для вибору територій особливої охорони, сприяло формуванню цілого напрямку досліджень, спрямованих на розробку критеріїв
визначення типів оселищ, їх ієрархічної класифікації та оцінки созологічного значення.
Оселищна концепція збереження біорізноманіття має на меті, насамперед, вирішення
практичних завдань територіальної охорони
біорізноманіття, зокрема в регіонах з давньою
історією господарського освоєння, де природні екосистеми збереглися лише фрагментарно, на малих ділянках, роз’єднаних великими
просторами антропогенних ландшафтів. Вона
є свого роду інструментом для визначення територій (точніше, забезпечення комплексного
екологічного підходу під час такого визначення), охорона або природоохоронний менеджмент яких є перспективним для збереження
біотичної різноманітності. Загалом можна
провести багато аналогій щодо концепції Зеленої книги в її первісному варіанті (Стойко,
Шеляг-Сосонко, 1995), який передбачав охорону раритетних угруповань як середовища
існування видів, що потребують охорони, та
концепції оселищної охорони.
Для правильного розуміння принципів оселищного підходу та особливостей його термінологічного апарату важливим є те, що у витоків оселищної концепції стояли географи,
або, точніше, німецькі “екогеографи” (Kaule,
1974, 1975). Біотоп у розумінні Ґ. Кауле – “територія життя”, аналогічно з поширеною нині
в українському ланшафтознавстві концепцією топічної диференціації природних чинників, відповідно з якою виділяють геотопи,
педотопи, морфотопи, літотопи тощо (Гродзинський, 2005 а, б; Ковальов: http://www.
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geography.pp.ua/2011/06/blog-post_12.html).
Термін “habitat” з’явився значно пізніше (наприкінці 80-х років) у зв’язку з розвитком робіт з Palearctic habitat classification.
Отже, оселище (habitat) у контексті цієї концепції визначають як фізичне й біотичне середовище організму (Bolen, Robinson, 1995).
З використанням поняття “оселище”, ландшафт, як об’єкт охорони, може бути визначений як велика територія, яка включає більше
ніж один тип оселища, які представлені у вигляді численних фрагментів (Danielson, 1991),
або, з урахуванням антропогенного впливу,
сукупність різних але взаємодіючих форм
земної поверхні, іноді поєднаних за ознакою
господарського використання (наприклад,
сільськогосподарський ландшафт полів, пасовищ, ставків і живоплотів тощо) (Bolen,
Robinson, 1995). Такий контекст визначення
цих категорій є важливим, оскільки фундаментальна мета созології (біології збереження
– conservation biology) – збереження біотичної
різноманітності, може бути досягнута лише в
результаті охорони, захисту й керування оселищами (з усією сукупністю індивідуальних
ознак їхнього середовища) і ландшафтом.
Оселищам і ландшафту властиві ознаки й цінності, які потребують збереження. Наявність
відповідних типів оселищ – основа забезпечення життєздатності популяцій видів та
угруповань. Ступінь оригінальності типу оселища визначає його приналежність до звичайних або рідкісних (Rabinowitz, Cairns, Dillon,
1986). Популяції стають чутливішими до загрози зникнення в результаті змін умов середовища, характерних для їхнього оселища.
В екологічному значенні оселище – це ділянка земної поверхні на якій представлено
один або декілька типів біотопів (елементарних територіальних екосистем), яким характерна наявність відповідних складових (як
біотичних, так і абіотичних), які визначають
їхню особливу роль у збереженні умов виживання й розвитку популяцій видів, які потребують охорони. У зв’язку з цим важливого
значення набувають різні підходи до класифікації та оцінки природоохоронного статусу типів оселищ як базових критеріїв визначення просторової структури територіальних

ОСЕЛИЩНA КОНЦЕПЦІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

об’єктів охорони. Була розроблена низка класифікаційних схем типів оселищ, таких, наприклад, як EUNIS, CORDIS та інші, в основі яких лежать принципи Palearctic Habitat
Classification, які нині поширюються вже й
на території, розташовані далеко за межами
Європи (Африка, Південно-Східна Азія тощо)
(http://eunis.eea.ea.int). Нині функції найбільш
універсальної системи класифікації типів оселищ у Європі переходять до EUNIS (European
nature information system).
Слід відзначити, що категорії “оселище” та
“екосистема” в контексті концепції оселищної
охорони не тотожні. У контексті оселищної
охорони “оселище” (або як класифікаційна
одиниця – тип оселища) є конвенційно погодженою, “договірною” категорією, яка служить для означення типів ділянок, які потребують охорони, за ознакою їх приналежності
до певних типів екосистем (біотопів) або їх
сукупностей. Причому, у складі певного типу
оселища може бути представлено кілька типів
екосистем.
Нагадаємо, що в екології та екосистемології
“біотоп” – це ділянка земної поверхні з однотипними абіотичними умовами (рельєфом,
кліматом, інсоляцією, тиском, рН середовища, його механічними, фізико-хімічними та
іншими властивостями), яку займає певне
біотичне угруповання – біоценоз. Поєднання
біотопу й біоценозу становить біогеоценоз,
або, іншими словами, екосистему в межах однотипного біоценозу. Здебільшого межі біогеоценозу визначають за межами однотипного
рослинного угруповання, яке формує основу
його біоценозу. Між складовими біогеоценозу відбувається постійна взаємодія на основі
обміну речовиною, енергією та інформацією
(Ємельянов, Гродзинський, 2006).
У контексті оселищної концепції охорони
біорізноманіття термін “біотоп” є синонімом
терміна “оселище” (“habitat”), тобто, це однотипні суходільні або водні ділянки, природні,
напівприродні або антропогенні, у межах яких
певна сукупність живих організмів постійно
живе, відтворюється або трапляється на певних етапах своєї життєдіяльності (наприклад,
під час міграції, розмноження тощо). У такому трактуванні поняття “біотоп” очевидно є

значно ширшим, ніж його традиційне розуміння в екології, оскільки певні типи біотопів
(як певні типи оселищ), можуть охоплювати
низку доволі різнорідних біогеоценозів (екосистем), які поєднані однією або кількома
властивостями або рисами.
Крім того, до певних типів оселищ, що потребують охорони, можуть бути зараховані
типи екосистем, які не відповідають природним виділам земної поверхні, тобто не є
біогеоценозами, а представлені певним типом
середовища (іноді вторинного походження),
яке сприяє формуванню та співіснуванню
комплексу консортивно пов’язаних організмів
(нори рийних тварин, урвисті береги річок,
складені глинистими породами, пні тощо).
Таким чином, категорія “тип оселища” у
цьому контексті перетворюються на своєрідний інструмент виявлення важливих для
збереження ділянок та об’єктів, для яких
характерна наявність відповідних умов для
формування та існування власне об’єктів охорони (популяцій рослин і тварин, угруповань
тощо).
Починаючи від середини 90-х років концепція оселищної охорони біорізноманіття
стає домінантною в системі охорони природи
більшості країн Європи, а для країн Європейського Союзу – обов’язковою для виконання.
З огляду на зазначені вище особливості використання термінів “оселище” та “біотоп”
у європейській природоохоронній практиці,
вони застосовуються здебільшого як синоніми, або для визначення екологічного (біотоп)
і територіального (оселище) рівнів охорони.
Часто вони використовуються для означення
різних рівнів класифікаційного узагальнення
(The CORINE …, 2005), що також знаходить
відображення під час визначення рівнів територіальної охорони певних ділянок земної
поверхні.
У процесі формування оселищної концепції збереження біорізноманіття в кожній з
країн Європи виникали й виникають певні
проблеми щодо адаптації наявного традиційного наукового понятійно-термінологічного,
концептуального та методологічного апарату
з потребами оселищного підходу щодо збереження біорізноманіття.
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В Україні такі проблеми також мають місце. Крім того, якщо в країнах Європи основні дискусії щодо співвідношення природоохоронних та екологічних тлумачень понять
“екосистема”, “біотоп”, “оселище” мали місце, здебільшого, протягом 70-х років минулого століття, то в Україні вони почалися лише
тепер. Шлях, який пройшли науковці Європи
в 70-х роках щодо погодження особливостей
“оселищного” тлумачення терміна “біотоп”, а
пізніше, для уникнення непорозумінь, введення терміна “оселище” – “habitat”, був досить
довгим. Характерною особливістю вирішення
цієї проблеми в Україні є спроби пройти цей
шлях самостійно, сприймаючи дискусійні публікації того часу не як основу для уникнення
методологічних непорозумінь, а як інформацію для нового аналітичного пошуку й дискусій, але вже на засадах української наукової
традиції (Дідух, Кузьманенко, 2010; Дідух та
ін., 2011). Без сумніву, такі аналітичні розвідки є дуже корисними з точки зору розвитку
загальної теорії оселищного (екосистемного)
підходу до збереження біотичної різноманітності. Разом з тим, на наш погляд, слід уникати надмірного теоретизування в тій частині
оселищних підходів до охорони природи, які
стосуються власне їх прикладних аспектів –
ідентифікації та класифікації типів оселищ,
картування оселищ, оцінки їх созологічного
статусу, обґрунтування методів і підходів моніторингу й менеджменту.
Деякі особливості інтерпретації оселищного підходу в Україні зумовлені розвиненою
традицією охорони раритетних фітоценозів,
яка сформувалася в рамках концепції Зеленої
книги України. В основі ідеї охорони та збереження рідкісних і типових рослинних угруповань, навіть точніше – типів угруповань,
тобто синтаксонів, виділених за домінантною
класифікацією, було прагнення зберегти відповідні середовища існування для видів, які
потребують збереження (Зеленая книга …,
1987; Стойко, Шеляг-Сосонко, 2005). Проте,
в останньому виданні Зеленої книги України
(Зелена книга …, 2009) ця ідея практично відкинута, а мова йде тільки про охорону певних,
визначених за низкою критеріїв, типів рослинних угруповань (синтаксонів).
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Принципи й критерії, які лежать в основі визначення раритетних фітоценозів, виділених
за домінантними принципами класифікації,
дуже слабо узгоджуються з принципами, що є
керівними для виділення типів оселищ, які заслуговують на охорону, і ще менше узгоджуються з принципами їх класифікації. В основі
виділення раритетних фітоценозів за традицією Зеленої книги України лежить екосистемний підхід, але самі критерії та методи виділення типів синтаксонів є принципово відмінними від прийнятих у європейській практиці.
Зелена книга стосується лише територій, на
яких представлена рослинність і лише наземних (крім водної рослинності). Вона не бере
до уваги морських екосистем. Крім того, її
підходи не можуть бути застосовані до територій, на яких рослинність відсутня, але які
мають важливе значення як місця життєдіяльності, насамперед, тваринних організмів.
Наприклад, скелі з “пташиними базарами”,
кам’янисті береги, які є місцем розмноження
морських ссавців, глибоководні екосистеми
тощо.
Особливої гостроти проблема активного
впровадження в Україні принципів оселищного підходу до збереження біорізноманіття
набула у зв’язку з проголошенням розбудови
екомережі керівним принципом розвитку територіальної охорони природи країни й закріпленням його на законодавчому рівні.
У 1992 році Рада Європейських Співтовариств прийняла концепцію Європейської
екомережі (European Ecological Network) як
ідею загальноєвропейської системи охорони
природної спадщини європейської спільноти.
Європейська екомережа – головний напрям
реалізації Загальноєвропейської стратегії збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, яку затвердили на Конференції міністрів довкілля країн Європи в Софії у 1995
р. Основними нормативно-правовими актами,
які регулюють процес формування Національної екомережі України є Закон України “Про
Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на
2000-2015 роки” (№ 1989 від 21 вересня 2000
р.) та Закон України “Про екологічну мережу
України” (№ 1864-IV від 24 червня 2004 р.). З

ОСЕЛИЩНA КОНЦЕПЦІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

формуванням, управлінням, збереженням та
моніторингом національної екомережі України також тісно пов’язані Закони України: “Про
охорону навколишнього природного середовища”; “Про основи містобудування”; “Про
охорону земель”; “Про землеустрій”; “Про
місцеве самоврядування в Україні”; Водний,
Лісовий та Земельний кодекси України та інші
нормативно-правові акти України.
Проте, слід зазначити, що у створенні національної екомережі Україна спирається на
юридично-правовий підхід, не маючи ще достатньої наукової основи для обґрунтування її
структури й конфігурації на оселищних засадах у вигляді відповідних баз даних щодо поширення видів рослин і тварин, і типів оселищ,
оформлених із застосуванням сучасних геоінформаційних (ГІС) технологій. Негативним
є те, що цілеспрямовані роботи з подолання
цього недоліку проводяться в Україні лише на
ініціативних засадах і, здебільшого, за кошти
міжнародних фондів і в рамках діяльності
громадських організацій. Причому, офіційні
наукові й державні кола часто дуже мало обізнані щодо того, які власне науково-дослідні
роботи в рамках міжнародних грантів проводяться в контексті формування інформаційної
основи розбудови екомережі на засадах, які
відповідають прийнятій у зарубіжних країнах
оселищній методології охорони природи.
Навіть виконаний нещодавно за фінансової
підтримки Ради Європи та Європейського Союзу проект щодо визначення об’єктів Смарагдової мережі в Україні був здійснений не за
стандартною методикою, коли “Визначення
природної території, яка згідно існуючих даних та експертних висновків може містити
види флори і фауни, перелічені в Резолюції
№ 6 (1998), та/або оселища, перелічені в Резолюції № 4 (1996)”, а за принципом апріорного залучення до Смарагдової мережі наявних об’єктів природно-заповідного фонду з
подальшою їх характеристикою щодо представленості на їх територіях відповідних видів рослин і тварин, і типів оселищ (Смарагдова мережа…, 2011). Звичайно, немає сумнівів, що об’єкти природно-заповідного фонду
створювалися на підставі вагомих наукових
обґрунтувань та охоплюють території, охоро-

на яких є важливою для збереження біорізноманітності, але такий підхід значною мірою
гальмує й відволікає від інвентаризації різноманіття й поширення видів та оселищ на територіях поза природно-заповідним фондом,
а для України саме ця робота є на сьогодні
найпріоритетнішою у зв’язку з інтенсивною
втратою залишків природних екосистем на
господарських землях.
Згідно з визнаними у Європі науковими
підходами, вибір територій того чи іншого
призначення в рамках екомережі здійснюється на підставі узагальнення детальної інформації про поширення видів рослин і тварин,
шляхи міграцій тварин, достатньо детальних карт рослинності та її класифікаційних
схем. Практично всі країни, що ввійшли до
Євросоюзу, на час формування національних екомереж мали узагальнені хорологічні
атласи флори й фауни, причому деякі з них
– дуже детальні. Завдяки цьому реалізація
вибору типів оселищ, які становлять першочергову цінність для збереження біотичного
й ландшафтного різноманіття у цих країнах
здебільшого становила лише технічну проблему. Відповідних затрат потребувало їх подальше картування й визначення структури
елементів екомережі.
У працях, пов’язаних з формування оселищної концепції збереження біотичного й
ландшафтного різноманіття, як базові критерії виділення відповідних типів оселищ фігурують, здебільшого, певні сукупності видів,
що характерні для їхніх біотопів, або, частіше,
типи рослинних угруповань, які виділяють за
сукупністю діагностичних або характерних
видів (еколого-флористична класифікація
рослинності).
Зрозуміло, що саме видове різноманіття є
тим зручним для наочного сприйняття проявом різноманітності живого, за яким найзручніше виділяти певні типи природних біотичних систем надвидового й надпопуляційного
рівнів організації (екосистеми, біогеоценози)
як складові природних оселищ і відповідних
територіальних одиниць охорони.
Як уже зазначалося, в основі виділення територій, перспективних для включення до
екомережі, за прийнятими в країнах Європи
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Фото. Навчання науковців та працівників природоохоронних територій щодо методичних підходів реаліізації оселищної концепції
критеріями, лежить виділення природних оселищ, яким характерна наявність відповідних
складових (як біотичних, так і абіотичних),
що визначають їх особливу роль у збереженні
умов виживання й розвитку популяцій видів,
які потребують охорони.
Але, на жаль, ці підходи мають обмежене застосування в Україні та майже не використовуються в практиці природоохоронної справи.
В Україні були запроваджені дещо інші критерії до формування екомережі, що значною
мірою зробило схеми екомережі України несумісними з аналогічними схемами європейських країн. Особливо відчутно це проявляється на прикордонних територіях, де виникає необхідність узгодження структури регіональних екомереж України з європейськими.
Принциповим є фактичне ігнорування в Україні “оселищних критеріїв” вибору складових
елементів екомережі й абсолютизація значення територій та об’єктів природно-заповідного
фонду як основи екомережі з подальшим, час-
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то штучним, залученням природоохоронних
територій іншого статусу (водоохоронних,
ґрунтозахисних, рекреаційних тощо). Крім
того, особливості традиційного використання
термінів “біотоп”, “екосистема”, “локалітет”,
“оселище” тощо, також ускладнює застосування в Україні принципів цього підходу.
Усе це робить актуальними роботи, спрямовані на інтеграцію системи природоохоронних підходів України в систему відповідних
методичних принципів країн Європи.
Використання європейського досвіду в
Україні дасть, безперечно, позитивні результати щодо втілення в країні пріоритетів
Бернської конвенції, насамперед у частині
збереження рідкісних оселищ, у тому числі й
оселищ рідкісних видів рослин і тварин, які
наведені в додатках Конвенції, шляхом створення Смарагдової мережі (Emerald). Слід
зауважити, що в перспективних планах Бернської конвенції до 2020 року щодо розбудови
мережі природоохоронних територій, відзна-
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чена доцільність розповсюдження доробку,
напрацьованого в рамках Директиви 92/43/
ЄЕС (Habitats Directive) поза межами Європейського Союзу. Таким чином, Бернська конвенція є твердою законодавчою основою для
впровадження в Україні принципів оселищної
концепції збереження біорізноманіття на засадах, визначених Директивою про оселища
(Habitats Directive). Важливу позитивну роль
у цьому відіграє також Закон України “Про
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” (2004) та інші національні
законодавчі акти, які націлені на збереження
рідкісних видів та оселищ.

Першим етапом впровадження принципів
оселищної концепції збереження біорізноманіття є інвентаризація оселищного різноманіття країни. Ця складна й кропітка робота може
бути виконана поетапно, у спосіб інвентаризації типів оселищ окремих регіонів. На підставі результатів таких інвентаризацій може
бути з часом підготований зведений каталогу типів оселищ України. Як свідчить досвід
країн Європейського Союзу, така робота має
проводитися в кілька етапів. Деякі країни випустили вже другі видання таких каталогів.
Ця книга є першим варіантом каталогу типів оселищ регіону Українських Карпат і Закарпатської низовини.
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ПРИРОДНІ ТА АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ
ОСЕЛИЩНОГО РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
І ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ
Формування оселищної різноманітності регіону є результатом взаємодії багатьох природних та
антропогенних чинників. Важливе значення для її формування має загальне різноманіття живої
та неживої природи, яке сформувалося в процесі природного розвитку ландшафтів регіону, а також їх подальша трансформація внаслідок антропогенного впливу, починаючи від доісторичних
часів і закінчуючи суспільними чинниками сьогодення. Цей вплив є потужним фактором формування антропогенних оселищ, які за природних процесів розвитку регіону ніколи б не утворилися – оселищ техногенних та урбаністичних комплексів, агроландшафтів тощо.
Урахування всіх цих особливостей природного й антропогенного ландшафтного та екосистемного різноманіття є дуже важливим для подальшого розуміння закономірностей формування певного різноманіття типів оселищ у регіоні, а також для подальшої оцінки їх природоохоронного статусу та обґрунтування принципів екологічного менеджменту.
КАРПАТСЬКИЙ ЕКОРЕГІОН
ТА УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ
Українські Карпати є частиною Карпатського екорегіону – великого природнотериторіального комплексу, виділеного на
підставі геолого-геоморфологічних, біогеографічних, природно-історичних та екологічних
критеріїв, який охоплює Західні, Східні та Південні Карпати як частини єдиної Карпатської
гірської системи, включно з гірським масивом
Апусені й Трансильванським плато (Ruffini
et al., 2006; Zingstra et al., 2009) (Рис. 1). Карпатський екорегіон, площа якого становить
понад 213 тис. км², простягається територією
восьми держав (Табл. 1). Однією з міждержавних угод щодо співпраці між цими країнами є
Карпатська конвенція, принципи й документи
якої офіційно визнають Карпати “...унікальним
природним скарбом визначної краси та екологічної цінності, важливим центром біорізноманіття, головним водозбором великих річок, необхідним середовищем існування та притулком
для багатьох видів рослин і тварин, які знаходяться під загрозою зникнення, та найбільшою
у Європі територією з незайманими лісами...”
(UNEP, 2003). Більша частина Карпатського
екорегіону, за виключенням Українського та
Сербського секторів, розташована у межах Європейського Союзу (ЄС) і підпадає під єдині
стандарти європейського природоохоронного
законодавства та менеджменту.
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Українські Карпати, попри відносно невелику площу (близько 10% від загальної
площі екорегіону), займають особливе місце. По-перше, вони є широким екокоридором
між великими масивами південно-східних та
північно-західних Карпат (див. Рис. 1), який
забезпечує міграцію особин різних видів тварин і розповсюдження видів рослин, зокрема в
ході довготривалого флороценогенезу і, таким
чином, має вирішальний вплив на підтримання
біорізноманіття усього Карпатського екорегіону, а також інших регіонів Центральної та Південної Європи (Створення…, 2010). По-друге,
Українські Карпати самі є надзвичайно цінним
осередком біотичного та ландшафтного різноманіття – наприклад, тут збереглися найбільші
у Європі площі букових пралісів (Праліси...,
2003; Ужанський…, 2007), а також традиційні
способи ведення сільського господарства, які
сприяли формуванню й забезпечують існування цінних оселищ – насамперед, пасовищ
і сіножатей. По-третє, в Українських Карпатах розташовані верхів’я великих річкових
систем: Тиси, Дністра, Пруту та Сяну. Таким
чином, ця територія є автономною гідрологічною системою, стан якої впливає на якість
води й режим річок нижче за течією – на європейських рівнинах. По-четверте, оскільки
на територію Українських Карпат не розповсюджуються стандарти й можливості природоохоронного менеджменту ЄС, які визначені
Директивою про оселища (Council…, 1992),
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.Рис. 1. Карта Карпатського екорегіону (Zingstra et al., 2009)
Водною рамковою Директивою (Directive…,
2000), Постановою щодо підтримки сільського
розвитку (Council…, 2005), а реалізація вітчизняних природоохоронних заходів є недоскона-

лою (Nijnik, van Kooten, 2000; Kuemmerle et al.,
2009; Проць та ін., 2010), то вони залишаються
доволі вразливою ланкою у системі охорони
природи й довкілля екорегіону.

Розподіл площі Карпатського екорегіону
поміж державами
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Держава
Румунія
Словаччина
Україна
Польща
Сербія
Угорщина
Чеська Республіка
Австрія*
Загалом:

* Не є членом Карпатської Конвенції

Площа (км²)
114866
35341
21824
18046
8382
7937
6345
606
213347

Таблиця 1.

Площа (%)
53.8
16.6
10.2
8.5
3.9
3.7
3.0
0.3
100
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РЕЛЬЄФ, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА
ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ
Українські Карпати належать до східної частини Карпатської дуги й займають площу 21 824
км² (разом з острівними низькогір’ями та вулканічними горбогір’ями прилеглих рівнин). Вони
представлені серіями низьких (до 1000 м н.р.м.)
і середньовисоких (до 1500-2061 м н.р.м.) паралельних хребтів, які простягаються з північного заходу на південний схід. Гірські хребти
суб-перпендикулярно розділені долинами основних річок, які розтікаються на північний схід
і південний захід від головного карпатського
вододілу, що пролягає серединними, переважно
зниженими, хребтами. Північно-східний макросхил Українських Карпат належить до басейнів
Дністра, Прута та Сяну, а південно-західний макросхил – басейну Тиси.
На північному сході Українські Карпати межують з Передкарпатською височиною, яка представлена чергуванням розлогих вододільних поверхонь (400-500 м
н.р.м.), сформованих давнім (пліоценовимсередньоплейстоценовим) алювієм, і широких річкових долин (250-350 м н.р.м.) з
переважно пологими схилами. На Передкарпатській височині, безпосередньо біля краю
гір, розташовані кілька острівних флішових
низькогір’їв, які підносяться до 870 м н.р.м.
На південному заході Українські Карпати обмежує Закарпатська (Тисенська) низовина
(переважно 100-120 м н.р.м.), перекрита переважно голоценовим алювієм Тиси та її приток. Плоский рельєф низовини ускладнений
куполоподібними підняттями острівних вулканічних горбогір’їв, які сягають 300-560 м
н.р.м. (Природа..., 1968).
Згідно із сучасними геотектонічними уявленнями (Тектоническая..., 1986; Kruhlov, 1998),
Українські Карпати розглядають як систему
тектонічних покривів Альпійсього орогенезу,
насунутих один на одного з південного заходу, і які складаються переважно з осадових
відкладів, зім’ятих у складки. Тут виділяють
п’ять основних структурно-формаційних зон:
1. Передкарпатський прогин; 2. Флішові Карпати; 3. Мармароську зону, яка складається з
Мармароського кристалічного масиву та зони
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Мармароських стрімчаків; 4. Зону Пенінських
стрімчаків; 5. Закарпатський прогин.
Передкарпатський прогин, який загалом
відповідає Передкарпатській височині, заповнений міоценовими та пліоценовими моласами, які залягають на гетерогенному фундаменті, складеному з блоків зі складною
складчасто-скидовою структурою та різним
часом консолідації. Внутрішня зона Передкарпатського прогину, яка безпосередньо
формує зовнішні гори та острівні низькогір’я
на південному сході Українських Карпат, називається Бориславо-Покутським покривом.
Цей тектонічний покрив розглядають як маргінальну частину Флішових Карпат, яка була
залучена до прогинання на початку неогену.
Флішові Карпати охоплюють найбільшу
частину гірської системи і складаються з потужних товщ крейдового, палеогенового та
нижньоміоценового флішу, монотонних за
літологією й тектонічним стилем. Флішові
формації утворюють кілька значних тектонічних покривів, у межах яких, у свою чергу,
розрізняють дрібніші насуви – скиби та луски.
Карпатський фліш переважно двокомпонентний, тобто представлений перешаруванням
пісковиків (алевролітів) та аргілітів, і в ньому
досить рідко присутні вапнисті відклади. Трикомпонентний фліш, який формують перешарування пісковиків (алевролітів), мергелів
(вапняків) та аргілітів, локально трапляються
у верхньокрейдовому розрізі. Специфічним є
олігоценовий-нижньоміоценовий фліш. Він
представлений бітумінозними аргілітами та
алевролітами менілітової світи, а також темним
мергелистим флішем дусинської світи. Іноді у
флішових формаціях трапляються виходи мілководних вапняків і магматичні гірські породи основного складу, а також глинисті (іноді з
гіпсом) шари нижнього міоцену та крупнозернисті пісковики й гравеліти. Глинисті відклади
більш характерні для серединної частини Флішових Карпат (зони Кросно), а крупнозернисті
пісковики – для внутрішньої частини.
Мармароський кристалічний масив представлений у межах Українських Карпат Чивчинською та Діловецькою частинами, які є
периферією великого регіону, розташованого
на території Румунії. Тут характерні метамор-
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фічні рифейські-вендські відклади (сланці,
гнейси, мармуризовані вапняки, кварцити),
а також осадові, вулканічні та метаморфізовані мезозойські відклади – пісковики,
конгломерато-брекчії, вапняки, доломіти та
ефузиви, переважно основного складу.
Зона Мармароських стрімчаків має своєрідну
будову – тут наявні велетенські (до кількох км³),
переважно вапнякові, відторженці-олістоліти в
товщі соймульських піщано-глинистих відкладів, які відслонюються на поверхню.
Зона Пенінських стрімчаків – вузька тектонічна зона, ширина якої коливається від кількох сотень метрів до кількох кілометрів. Вона,
подібно до Мармароського поясу, відзначається наявністю велетенських вапнякових блоків
юри та неокому, ум’ятих у товщу пластичних
аргілітів і мергелів альба-маастрихта. Вапнякові блоки відслонюються на поверхню, утворюючи стрімчаковий рельєф.
Закарпатський прогин представлений трикілометровою товщею неогенових моласів, які
перекривають дислокований доміоценовий гетерогенний фундамент. Тут також наявні соляні
куполи, які іноді виходять на поверхню у межах
Верхньотисенської (Солотвинської) улоговини.
На Закарпатський прогин накладені неогенові вулканічні утворення Вигорлат-Гутинського
хребта та острівних вулканічних горбогір’їв Закарпатської рівнини. Вони складені переважно
андезито-базальтами й туфами.
Оскільки Українські Карпати сформовані
переважно осадовими відкладами, які добре
піддаються денудації , то вони мають “м’який”
рельєф – тут характерні хребти з куполоподібними вершинами, розділеними пологими
сідловинами, та з переважно спадистимикрутими (15-30º) флювіально-денудаційними
схилами, які мають прояви гравітаційних процесів – дефлюкції та зсувів. Стрімчаковий рельєф трапляється рідко й приурочений головно
до Мармароської та Пенінської тектонічних
зон. Північно-східні привершинні схили хребтів, які сформовані в головах тектонічних насувів, переважно крутіші за південно-західні.
Однак, загалом південно-західний макросхил
Карпат, який належить до басейну Тиси, має
глибше розчленування, ніж північно-східний,
через нижчий базис ерозії річок. Схили та вер-

шини хребтів вкриті шаром континентальних
елювіально-колювіальних відкладів, властивості яких значною мірою визначаються особливостями корінних гірських порід, які залягають нижче. Днища долин – флювіальноакумулятивні з добре вираженим комплексом
низьких (до 40 м над рівнем річища) цокольних терас, складених переважно гравійногалечниковим алювієм. Нівальні форми рельєфу та відклади – нівальні ніші, лавинні лотки,
кам’яні розсипи (ґреготи) – спостерігаються у
верхніх частинах хребтів, які підносяться понад 1500 м н.р.м. На кількох найвищих хребтах
у південно-східній частині Українських Карпат
– на Чорногорі, Свидовці, Мармароші та в Чивчинах – на північно-східних схилах є плейстоценові гляціальні форми – реліктові льодовикові цирки та трогові долини з нагромадженнями
валунної морени (Природа..., 1968).
Українські Карпати здавна відомі покладами гідрокарбонів: нафти, газу, озокериту,
бурого вугілля. Основні запаси нафти та озокериту знайдені у Внутрішній зоні Передкарпатського прогину, а газу – в його Зовнішній
зоні. Зі сланців менілітової світи можна видобувати нафту, газ і бітум. Перспективи газоносності має також Закарпатський прогин.
Буре вугілля представлене невеликими покладами низької якості у моласових товщах
обох прогинів. Також, у Внутрішній зоні Передкарпатського прогину виявлені потужні
родовища калійних солей, а у Закарпатському
прогині – кам’яної солі. На Мармароському
масиві та в Закарпатському прогині, зокрема
на Вигорлат-Гутинському хребті та острівних
горбогір’ях, трапляються руди кольорових
металів (свинцю, цинку, барію (барит), золота), марганцю, боксити та алуніти, кіновар, а
також каолін. Гірські породи регіону придатні для використання як будівельні матеріали.
Тут слід згадати пісковики Флішових Карпат,
доломіти та мармур Мармароського масиву,
вапняки Пенінської зони, андезити, базальти
й туфи Вигорлат-Гутинського хребта. У днищах річкових долин великі поклади гальки,
гравію та піску (Голубец и др., 1988).
Українські Карпати також багаті джерелами
мінеральних вод різних типів – переважно вуглекислих і гідрокарбонатних, часто з умістом
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специфічних компонентів (брому, йоду, заліза,
миш’яку, радону, органічних речовин). Зокрема, у моласових товщах Передкарпатського
прогину та в менілітових сланцях Сколівського покриву формуються слабомінералізовані
гідрокарбонатні кальцієво-магнієві мінеральні води з підвищеним умістом органічних речовин нафтового походження типу “Нафтуся”
(Голубец и др., 1988).
КЛІМАТ І ГІДРОЛОГІЧНИЙ РЕЖИМ
Кліматичні фактори є одним з ключових
чинників, які визначають особливості розподілу оселищ і різноманіття їх типів, особливо
у гірських умовах.
Українські Карпати розташовані в області
помірного континентального клімату з пануванням трансформованих атлантичних повітряних мас, які несуть надмірне зволоження
та спричинюють нестійку весну, нежарке
літо, відносно теплу осінь і, загалом, м’яку
зиму. Загальні умови атмосферної циркуляції
з переважанням західного переносу визначають Азорський, Ісландський та Сибірський
центри дії атмосфери. Характерним є часте
проходження циклонів із заходу, які несуть
похолодання та зливові дощі й буревії в теплу
пору року, а також відлиги й тумани з мокрим
снігом і дощем узимку (Природа..., 1968).
Гірські хребти Карпат є кліматичним бар’єром,
який відділяє теплішу Тисенську низовину від
прохолоднішого Передкарпаття. У зв’язку з
цим, окрім добре вираженої висотної зміни локального клімату, тут спостерігаються макроек-

спозиційні кліматичні відмінності – південнозахідний макросхил Українських Карпат є дещо
теплішим і вологішим за північно-східний. У
Карпатах, так само, як і на інших територіях з
гірським рельєфом, присутня гірсько-долинна
циркуляція повітря та схилові вітри. Тут мають місце температурні інверсії, коли, особливо взимку, улоговини й долини заповнюються
холодним повітрям і температура в них стає
нижчою, ніж на прилеглих схилах. Тому вплив
рельєфу відображається на територіальній диференціації всіх метеорологічних елементів: сонячної радіації, температури, хмарності, опадів
тощо (Сакали и др., 1985).
Термічний режим приземного шару повітря
в Українських Карпатах у другій половині ХХ
століття характеризують дані з кількох метеостанцій регіону, наведені в табл 2. Аналіз середніх місячних показників свідчить, що пересічно протягом року на кожні 100 м підняття
температура повітря понижується на північносхідному макросхилі (Коломия-Пожижевська)
на 0,4 ºС, а на південно-західному (БереговеПлай) – на 0,6 ºС. При цьому найнижчі значення такого вертикального градієнту температури спостерігаються у січні (0,1 та 0,3 ºС,
відповідно), а найвищі – у квітні-липні, коли
вони сягають, 0,6 та 0,8 ºС, відповідно. Зауважимо, що, особливо взимку, має місце доволі
інтенсивний стік холодного повітря вниз по
схилах, який спричинює потужні температурні інверсії, які можуть тривати по кілька діб
(Сакали и др., 1985). Крім того, спостерігаються досить значні коливання температури
повітря від року до року.

Таблиця 2.
Середня місячна та середня річна температура повітря (ºС) на вибраних метеостанціях регіону
Українських Карпат за період 1961-1990 років (за: Метеорологический..., 1961-1990).
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Місяці

Назва
станції

Висота
н.р.м. (м)

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

За
рік

Берегове
Плай
Міжгір’я
Пожижевська
Славське
Долина
Коломия

114
1330
401

-2,7
-6,3
-4,9

-0,1
-5,6
-2,7

5,0
-2,4
1,4

10,9
1,7
6,8

15,6
7,4
12,2

18,6
9,4
15,0

20,2
11,2
16,6

18,9
11,2
15,8

15,7
7,8
12,3

10,2
3,5
7,4

4,8
-1,7
2,4

-0,2
-5,1
-2,3

9,7
2,6
6,7

1429

-6,4

-5,8

-3,2

1,8

6,9

9,7

11,3

11,4

8,2

4,0

-0,9

-4,9

2,7

593
472
298

-5,8
-3,9
-5,0

-4,0
-2,8
-3,4

0,1
1,6
1,1

5,5
7,6
7.8

10,6
12,0
13,1

13,6
15,4
16,2

15,1
17,0
17,6

14,5
16,6
16,9

10,9
13,4
13,3

6,1
8,0
7,8

1,7
2,9
2,6

-3,2
-1,3
-2,4

5,4
7,2
7,1
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Середні місячні та середні річні суми опадів (мм) на вибраних метеостанціях регіону
Українських Карпат за період 1961-1990 років (за: Метеорологический..., 1961-1990).

Таблиця 3.

Місяці

Назва
станції

Висота
н.р.м. (м)

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Берегове
Плай
Міжгір’я
Пожижевська
Славське
Долина
Коломия

114
1330
401

46
123
70

40
100
70

42
99
83

44
121
77

69
147
110

87
186
133

79
182
144

72
138
116

49
117
94

45
126
89

51
141
102

60
150
107

682
1631
1192

1429

78

86

92

98

140

182

181

139

106

91

109

102

1403

593
472
298

43
33
27

48
35
25

55
42
31

65
69
55

104
118
87

134
137
107

143
136
115

102
98
82

80
73
56

62
51
38

62
47
34

67
46
34

963
884
692

Режим зволоження характеризують дані
щодо опадів, представлені в табл. 3. Опади
розподіляються нерівномірно як у часі, так і
просторі. Переважно максимум припадає на
червень-липень, а мінімум – на січень-лютий.
Відносно сухими є також березень і жовтень.
Узимку опади представлені переважно снігом.
Згідно з М. Андріановим (Природа..., 1968),
на висотах понад 800 м н.р.м сніговий покрив
з’являється у першій декаді листопада, а до
кінця цього місяця набуває стійкого характеру. У долинах його руйнування починається
наприкінці лютого, а на вершинах гір затягується до третьої декади березня. Інтенсивне танення розпочинається у квітні, а повне
сходження снігового покриву – у третій декаді
цього місяця. Від року до року кількість опадів коливається у значних межах.
Кількість опадів зростає з висотою, а через
домінування західного переносу, південнозахідний макросхил отримує дещо більше вологи, ніж північно-східний. Тому найбільша
кількість опадів спостерігається в центральній, найбільш підвищеній, частині Українських Карпат – у верхів’ях басейнів Тересви,
Тереблі, Лімниці та Пруту. Зауважимо, що
загалом регіон знаходиться в області достатнього та надмірного зволоження – відношення випарування до опадів у середньому за рік
становить 0,6-0,7 (Сакали и др., 1985).
У зв’язку з надмірним зволоженням, Українські Карпати мають густу гідромережу,
представлену струмками, потоками та досить
великими гірськими ріками, які практично

За рік

не пересихають. Для річок притаманний паводковий режим витрат води й змішаний тип
живлення. Льодовий покрив нестійкий, а в
окремі роки річки зовсім не замерзають. Від
травня до жовтня переважає дощове живлення, навесні основним джерелом є талі снігові води, а взимку – ґрунтові води. Найбільші
витрати води спричинюють танення снігу
та дощі навесні, а також інтенсивні дощі в
літньо-осінній період. У середньому має місце 8-10 паводків щороку, з них 1-4 – з виходом
на заплаву (Природа..., 1972, 1981).
Можна очікувати, що клімат і гідрологічний
режим Українських Карпат протягом останніх десятиліть зазнає певних змін, пов’язаних
з так званим глобальним потеплінням (Cox
et al., 2000), які можуть відчутно вплинути
на біоту й господарство регіону. Наприклад,
у Західній Європі потепління за останні сто
років спричинило збільшення оптимальної
висоти розповсюдження видів пересічно на
29 м за декаду. При цьому в горах темпи такого збільшення є значно швидші (Lenoir et al.,
2008). На жаль, на сьогодні є лише поодинокі
публікації, які стосуються аналізу сучасних
змін клімату Українських Карпат на підставі
довгих рядів метеоданих (Шубер, 2009), і це
питання потребує ґрунтовного дослідження.
ҐРУНТИ
Різноманіття ґрунтового покриву значною
мірою визначає оселищне різноманіття, осо-
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бливо в гірських регіонах, де навіть незначні
відмінності в гідрологічному чи температурному режимі призводять до формування різних ґрунтових відмін, що у свою чергу істотно
впливає на видовий склад рослинних угруповань, їх структуру, і, опосередковано, на видовий склад гетеротрофного блоку екосистеми.
Тому визначення типологічних ґрунтових характеристик оселищ є важливою складовою
їх подальшої созологічної оцінки.
Різноманіття ґрунтів Українських Карпат
визначається строкатістю геологічної будови,
гідролого-кліматичних режимів та складною
історією формування рослинності в умовах
гірського рельєфу. Домінантним процесом
ґрунтоутворення є кисле буроземоутворення,
завдяки якому формуються сіалітні оглинені
ґрунти з відсутністю диференціації профілю за
елювіально-ілювіальним типом (Андрущенко,
1970; Войтків, Позняк, 2009; Пастернак, 1967;
Позняк і ін.. 1997; Природа Укр. ССР, Почвы,
1986; Руднєва, 1960). Значні висоти гірських
масивів зумовлюють вертикальну термічну
поясність, яка знаходить відображення у біохімічних властивостях буроземних ґрунтів.
На високогір’ї Карпат під альпійською
трав’яною рослинністю сформувалися буроземи гірсько-лучні (Cambic Leptosols). Це,
здебільшого, короткопрофільні, сильнощебенисті ґрунти з вираженим гумусовим, часто
оторфованим, горизонтом, потужністю до 25
см і вмістом гумусу до 9%. Нижче по схилу,
під субальпійськими чагарниками та криволіссям, залягають субальпійські кислі буроземи (Leptic Cambisols), а під моховим покривом і гірською сосною – дерново-торф’янисті
ґрунти з горизонтом напіврозкладених органічних решток, потужністю до 50 см.
У межах гірсько-лісового поясу Карпат,
від висот 300-325 м до 1470-1500 м н.р.м.,
переважають буроземи гірсько-лісові (Leptic
Cambisols Dystric). Вони сформувалися як під
шпильковими, так і під листяними лісами на
схилах різної експозиції, крутизною понад
8-100. На пологіших схилах, де ґрунтоутворення відбувалося на елювіально-делювіальних
та давньоалювіальних відкладах, буроземи лісові поступаються буроземам глеєвоопідзоленим (Природа..., Почвы, 1986). Для описаних
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ґрунтів характерні буре забарвлення ґрунтової товщі, інтенсивність якого зменшується з
глибиною, гумусово-акумулятивні процеси у
формуванні генетичного профілю, оглинення
його середньої частини та відсутність ознак
постійного чи періодичного перезволоження. Фізико-хімічні властивості буроземів визначаються вилуговуванням, яке починається
одночасно з вивітрюванням гірських порід і
постійно супроводжує процес розвитку ґрунтового профілю. Тому всі ґрунти буроземного
типу, включаючи й ті, які сформувалися на
дуже багатих основами материнських породах
(карбонатний фліш, ефузивні породи), бідні
на катіони кальцію, магнію та інших лужноземельних елементів. Натомість, буроземи вирізняються настільки високою кислотністю,
що за цим показником вони не мають аналогів в Україні. Висока обмінна і, особливо, гідролітична кислотність зумовлена виключно
значним умістом рухомого алюмінію (30-60
мг-екв. на 100 г ґрунту). Відмінності в морфології та властивостях великої групи буроземів
визначаються додатковими ґрунтотворними
процесами, які дозволяють їх класифікувати
за ступенем оглеєння чи опідзолення, глибиною залягання підґрунтя тощо.
В умовах низькогір’я та передгір’я Карпат
дренованість підґрунтя погіршується і за участі глеєво-елювіальних процесів формуються
підзолисто-буроземні (Stagnic Alisols) та буропідзолисті (Stagnic Albeluvisols) поверхневооглеєні
ґрунти.
Підзолисто-буроземні
поверхнево-оглеєні ґрунти є домінантним типом ґрунту Закарпатського передгір’я та приурочені до розчленованих горбисто-схилових поверхонь давніх річкових терас зі світлими листяними лісами. Для них характерний глибокий ґрунтовий профіль, який морфологічно поділяється
на дві частини, верхню – гумусово-елювіальну,
пухку, добре структуровану й гумусовану та
нижню – глеєво-метаморфічну з зовсім іншими властивостями – безгумусну, безструктурну,
дуже щільну та слабоводопроникну. Описані
ґрунти містять мало гумусу, у складі якого переважають фульвокислоти, як і буроземи, вони
кислі, ненасичені основами, з високим умістом
обмінного алюмінію (Канівець, 2001).
Буро-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти
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поширенні на Передкарпатті, де панують материнські породи важкого гранулометричного
складу, безстічні або слабостічні форми рельєфу та надлишкове зволоження (Назаренко
та ін., 2004). Вони займають давньотерасні
вододіли, плато й пологі схили по периферії
безстічних котловин з широколистяними та
мішаними лісами. Описані ґрунти є наскрізь
вилугувані, їм властива висока кислотність,
однак, вони насичені кальцієм і магнієм. Ступінь опідзолення, як правило, збігається зі
ступенем оглеєння, оскільки формування відбіленого горизонту тісно пов’язано з розвитком глейово-елювіальних процесів.
В Українських Карпатах представлені й
інші типи ґрунтів буроземного генезису,
які мають інтразональне поширення. Так,
дерново-буроземні ґрунти (Haplic Cambisols)
– це ґрунти післялісових лук, які утворилися
за домінування трав’яної рослинності на місці зведених лісів і є другим за поширенням у
Карпатах типом ґрунту (Полевой определитель, 1981). За характером ґрунтоутворення,
будовою генетичного профілю, фізичними
та хімічними властивостями близькі до буроземів кислих, проте мають кілька відмінних
рис, а саме: наявність потужного гумусового, частіше дерново-гумусового, горизонту
темно-сірого кольору, вищі вміст гумусу та
насиченість вбирного комплексу основами.
Дерново-буроземні ґрунти середньо забезпечені рухомими формами азоту й калію, і дещо
гірше доступним фосфором.
Особливу увагу слід звернути на структуру ґрунтового покриву долин гірських рік,
води яких, перетинаючи більшість висотних
поясів, несуть подрібнені гірські породи і,
виходячи на рівнину, перевідкладають їх у
вигляді алювіальних наносів. На давніх і сучасних алювіальних відкладах сформувалися
лучнувато-буроземні ґрунти й різні типи алювіальних ґрунтів.
Лучнувато-буроземні оглеєні ґрунти (Stagnic
Luvisols) панують на сучасних надзаплавних
терасах і меліорованих заплавах Закарпатської
низовини. Вони сформувалися під наметом
дубових, ясенево-дубових та ясенево-грабоводубових лісів з розвиненим трав’яним покривом. Близьке залягання ґрунтових вод, часте

поверхневе перезволоження та слабкі фільтраційні властивості сприяють утворенню в
їхньому профілі псевдоглейових горизонтів
завдяки чергуванню в часі процесів відновлення – мобілізації заліза (періоди насичення
водою) і процесів окислення – фіксації заліза (сухі періоди). Для лучнувато-буроземних
ґрунтів притаманна елювіально-ілювіальна
диференціація генетичного профілю, яка супроводжується відмінностями у властивостях
між їхньою верхньою та нижньою частинами.
Так, верхні елювійовані горизонти є сильнокислими, середньонасиченними основами з
фульватно-гуматним типом гумусу. У нижній
– ілювіальній частині профілю, помітне зменшення обмінної та гідролітичної кислотності
з паралельним збільшенням умісту обмінних
основ (Орлов, Вовк, 2010).
Структура, склад і властивості алювіальних наносів відмінні на різних ділянках заплави як по повздовжньому, так і по поперечному її профілю, що, відповідно, знаходить
відображення у різноманітності алювіальних
ґрунтів (Вовк, Орлов, 2008). У межах класу алювіальних ґрунтів виділяють дернові,
дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти
(Полевой определитель, 1981). У долинах рік
з гірським характером течії домінують алювіальні дернові примітивні ґрунти. Алювіальні
дерново-буроземні ґрунти (Haplic Fluvisols)
формуються в прирусловій частині заплави з
акумуляцією супіщаного намулу. Алювіальні лучно-буроземні ґрунти (Gleyic Fluvisols)
приурочені до зони центральної заплави з
дубово-ясенево-грабовими лісами. Алювіальні ґрунти, завдяки включенню в процеси
ґрунтоутворення річкового намулу, мають потенційно вищу родючість у порівнянні з іншими ґрунтами буроземного ряду. У гранулометричному складі ґрунтів природних заплав
переважає великий пил, що забезпечує їм добру структурованість і сприятливі аераційнофільтраційні властивості. Завдяки слабокислій реакції ґрунтового середовища та значній
ємності катіонного обмінну, збільшується рухомість, а відтак і доступність для кореневої
системи рослин основних поживних речовин
(Вовк, Орлов, 2008).
Гетерогенність чинників ґрунтоутворення в
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Українських Карпатах зумовлює строкатість
ґрунтового покриву через вузьколокальне поширення інших азональних типів ґрунтів, таких як дернові, лучні, лучно-болотні та болотні ґрунти. Так, на нечисленних Карпатських
болотах сформувалися торфові ґрунти різної
потужності, ботанічного складу торфу та ступеня його розкладу.
Тривала лісо- та сільськогосподарська діяльність людини в Карпатах змінила як структуру
ґрунтового покриву регіону, так і середовищні властивості домінантних ґрунтів. Здебільшого ці зміни мають дегресивний характер і
пов’язані з дегуміфікацією й вторинним підкисленням, а у випадку техногенного й селітебного навантаження – з повним знищенням
генетичного профілю ґрунтів.
РОСЛИННІСТЬ
Диференціація рослинного покриву в залежності від висотних екологічних градієнтів, а також від особливостей рельєфу, фізикохімічних властивостей материнської породи і,
відповідно, ґрунтового покриву, першочергово залежить просторовий розподіл типів оселищ та їх різноманіття.
У геопросторовому розподілі рослинних
угруповань Карпат, як і в інших горах, простежується добре виражена висотна поясність,
зумовлена зменшенням температури повітря
та збільшенням кількості опадів з висотою.

М. Андріанов (Природа..., 1968) для території Українських Карпат розрахував і виділив
кілька висотних кліматичних зон на підставі,
головно, показників теплозабезпеченості вегетаційного періоду (сум активних температур понад 10 ºС ). Ці висотні кліматичні зони
є, по-суті, біокліматичними поясами, які загалом узгоджуються з висотними рослинними
(геоботанічними) поясами Українських Карпат (Природа...; 1968; Украинские…, 1988;
Ужанський…, 2007). На підставі цих публікацій, доповнених та уточнених іншими даними (Круглов, 2008), виділяємо в Українських
Карпатах сім біокліматичних/геоботанічних
поясів (Табл. 4, Рис. 2). Зауважимо, що виділені таким чином біокліматичні пояси відображають висотну диференціацію біотичних
угруповань лише в найзагальніших рисах,
а показники їх теплозабезпеченості (САТ)
та висотні інтервали коливаються у значних
межах – у залежності від топографічного положення, яке визначає вітрову та солярну експозицію, можливості прояву температурних
інверсій тощо, а також властивостей субстрату, який впливає на багатство й дренаж ґрунту.
Крім того, межі таких природних рослинних
поясів тепер значною мірою змінені в результаті людської діяльності.
Дуже теплий висотний пояс дубових лісів
охоплює переважно Тисенську низовину. Сучасний лісовий покрив низовини представлений переважанням рослинних угруповань
класів Querceto-Carpinetum, Querceto-Ulmeto-

Таблиця 4.
Біокліматичні/геоботанічні висотні пояси Українських Карпат
(за: Природа..., 1968; Украинские…, 1988; Ужанский…, 2007; Круглов, 2008 з уточненнями й доповненнями)
№ Біокліматична назва
1
2
3
4
5
6
7

Дуже теплий
Теплий
Помірно теплий
Помірно прохолодний
Прохолодний
Помірно холодний
Холодний

САТ1

Геоботанічна
назва

> 2600
2400-2600
1200-2400
1000-1200
600-1000
300-600
< 300

Дубовий
Буково-дубовий
Буковий
Смереково-буковий
Смерековий
Субальпійський
Альпійський

Інтервали висот (м)
Пд.-Зх.
Пн.-Сх.
макросхил
макросхил
< 200
Відсутній
200-500
<350
500-1000
350-600
1000-1200
600-1000
1200-1500
1000-1450
1500-1800
1450-1800
> 1800
> 1800

Частка
площі2
(%)
2.4
14.9
32.3
33.9
14.8
1.6
0.1

САТ – сума активних температур понад 10 ºС
Частка площі у межах українського сектору Карпатського екорегіону – без Тисенської низовини та острівних низькогір’їв

1
2
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Carpinetum і Querceto-Fagetum. Специфічним
для цих лісів є те, що в них ростуть види гірського елементу: кремена гібридна (Petasites
hybridus1), клен-явір (Acer pseudoplatanus),
рівноплідник
рутвицелистий
(Isopyrum
thalictroides), зубниця залозиста (Dentaria
glandulosa), шафран Гейфеля (Crocus
heuffelianus) та ін. Крім цього, у рослинному
покриві Закарпатської рівнини трапляються
елементи флори, які є звичайними для паннонської рівнини. З характерних видів тут слід
згадати оман шершавий (Inula hirta), чистець
прямий (Stachys recta), миколайчики польові
(Eryngium campestre). В останнє століття, унаслідок меліорації та вирубування лісів, що
стало головною причиною підвищення аридності окремих територій, спостерігається активна інвазія транспортними шляхами ксерофільних видів з південних i південно-західних
степових областей Європи, зокрема, амброзія
полинолиста (Ambrosia artemisiifolia), віниччя справжнє (Kochia scoparia), курай іберійський (Salsola iberica) та ін. Сучасні кліматичні умови Закарпатської рівнини й посилений
антропогенний вплив сприяють просуванню
степової флори річковими долинами в гірську
частину території.
Теплий пояс буково-дубових лісів, у межах Українських Карпат, поширений лише на
південно-західному макросхилі. У лісовому
покриві тут переважають групи асоціацій класів Quercetum, Carpineto-Fageto-Quercetum, у
деревостані яких домінують, дуб звичайний
(Quercus robur) i дуб скельний (Q. petraea).
Часто домішуються липа серце листа (Tilia
cordata), клен-явір (Acer pseudoplatanus), клен
гостролистий (A. platanoides), ясен звичайний
(Fraxinus excelsior) та деякі інші. В окремих
місцях трапляються штучні насадження сосни звичайної (Pinus sylvestris) i робінії звичайної (Robinia pseudoacacia). На узліссях
поширені дрік красильний (Genista tinctoria),
дрік германський (G. germanica), жарновець
віниковий (Sarothamnus scoparius) та багато інших видів кущів. У трав’яному покриві
трапляються ломиніс прямий (Clematis recta),

жовтозілля Якова (Senecio jacobaea), перстач
сріблястий (Potentilla argentea), цибуля виноградникові (Allium vineale) та інші. Для поясу буково-дубових лісів характерна велика
частка ксеротермних (бореальних, неморальних, аридних) і гірських (альпійських, монтанних, бореально-монтанних, неморальномонтанних) видів у складі флори. Крім природних рослинних угруповань, у поясі дубових лісів значні площі займають культурні
насадження. Культивування акліматизованих
декоративних та сільськогосподарських рослин, зокрема шовковиці білої (Morus alba),
винограду звичайного (Vitis vinifera), туї західної (Thuja occidentalis), сумаху коротковолосого (Rhus typhina) та інших, супроводжується їх натуралізацією.
Діброви теплого поясу південно-західного
макросхилу Українських Карпат помітно відрізняються від рівнинних дібров теплого поясу Передкарпаття та Низького Опілля, у яких,
через меншу кількість опадів і гірший дренаж
субстрату, бук та, особливо, дуб скельний трапляються рідко (Украинские…, 1988; Kruhlov
et al., 2008).
Помірно теплий пояс букових лісів домінує на південно-західному макросхилі
Українських Карпат. На північно-східному
макросхилі він представлений обмежено – у
нижчих ділянках Крайових і Дністерських
Бескидів, а також на острівних низькогір’ях
Передкарпаття. Пояс букових лісів у межах
території досліджень представлений, здебільшого, угрупованнями Fagion sylvaticae з домішкою граба звичайного (Carpinus betulus),
черешні дикої (Prunus avium), ясена звичайного (Fraxinus excelsior), клена-явора (Acer
pseudoplatanus), ялиці білої (Abies alba), ялини європейської або смереки (Picea abies) та
деяких інших видів. У травостані домiнують
підмаренник запашний (Galium odoratum),
цирцея звичайна (Circaea lutetiana), зубниця
бульбаста (Dentaria bulbifera), переліска багаторічна (Mercurialis perennis), підлісник європейський (Sanicula europaea) та інші. З поясом букових лісів пов’язані генеза й характер

_________________________

Назви судинних рослин у Каталозі наведені за “Определитель высших растений Украины” – К.: Наук.
думка, 1987. – 548 с.
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поширення неморально-монтанних видiв. Тут
вони набувають максимуму своєї чисельності
й формують найбільш життєздатні популяції.
Помірно прохолодний пояс смерековобукових лісів є панівним на північно-східному
макросхилі, а на південно-західному макросхилі представлений лише фрагментарно
– на найвищих хребтах. Рослинність цих лісів представлена угрупованнями як Piceion
excelsea так і Fagion sylvaticae. Флористичний склад лісів Piceion excelsea є відносно
бідний. Зрідка трапляються бузина червона
(Sambucus racemosa), горобина звичайна
(Sorbus aucuparia). У чагарниковому ярусі
домінують чорниця (Vaccinium myrtyllus) та
лохина (V. uliginosum). Трав’яний ярус утворюють куничник очеретяний (Calamagrostis
arundinacea), квасениця звичайна (Oxalis
acetosella), щитник чоловічий (Dryopteris
filix-mas), сольданела угорська (Soldanella
hungarica) та інші. Крім природних, у межах
цього поясу поширені похідні смерекові угруповання. Їхньою загальною рисою є спрощена
структура, висока продуктивність у молодому
віці, низька стійкість до вітровалів, велика
схильність до захворювань та інвазій шкідників, а також менший вік природної стиглості,
ніж у природних смерекових лісах (Голубець
та інші, 1988).
Прохолодний пояс смерекових лісів приурочений до найвищих хребтів переважно на
північно-східному макросхилі. Він представлений як чистими смерековими деревостанами, так і з домішкою ялиці й бука, особливо
в нижній частині поясу. На кам’янистих бідних ґрунтах до смереки може домішуватися,
більшою чи меншою мірою, кедрова сосна. У
фрагментах смерекових лісів поширені рослинні асоціації, що належить до формацій
Eu-Vaccinio-Piceenion. З фрагментами смерекових лісів пов’язані генезою й характером
поширення бореально-монтаннi види й види
субмонтанного та, частково, аемонтанного
піделементів монтанного елементу.
Помірно холодний пояс субальпійського криволісся має обмежене поширення в Українських
Карпатах і займає лише привершинні схили й
вершини найвищих хребтів. Субальпійський
пояс представлений сланкими формами вільха
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зелена (Duschekia viridis), горобина звичайна
(Sorbus aucuparia), а, також ялівець сибірський
(Juniperus sibirics). Відносно численною є група низькорослих кущиків – чорниці (Vaccinium
myrtillus), лохини (V. uliginosum), брусниці (V.
vitis-idaea) та деяких інших. Трав’яний покрив утворений, здебільшого, злаками, серед
яких найчастіше трапляється біловус стиснутий (Nardus stricta) з проективним покриттям
30-85%. Часто до нього домішуються мітлиця
повзуча (Agrostis stolonifera), зміячка рожева (Scorzonera rosea), тимофіївка альпійська
(Phleum alpinum) та iншi. У межах цього поясу
представлене криволісся із домінуванням сосни гірської – жеперу (Pinus mugo). Із субальпійським поясом пов’язані генезою i характером поширення види еумонтанного та аемонтанного піделементів монтанного елементу
(Малиновський, 1980).
Холодний пояс справжніх альпійських лук
повноцінно представлений лише на найвищому хребті Українських Карпат – Чорногірському. Домінують рослинні угруповання
класів Salicetea herbaceae, Juncetea trifidi,
Elyno-Seslerietea та деякі інші. Крім того, незначні площі альпійських лук трапляються на
Свидовці, Мармароші та в Чивчинах (Малиновський, Крічфалушій, 2002).
Повні дані щодо поширення синтаксономічних одиниць природної рослинності Українських Карпат (як і дані щодо їх екологічної
приуроченості) на рівні союзів (альянсів),
представлені в Карпатській Інформаційній
Системі Біорізноманіття (CBIS – Carpathian
Biodiversity Information System) у мережі Інтернет (http://www.carpates.org/cbisec/), а методологічні підходи до збирання та опрацювання представлених даних висвітлені в брошурі “Towards and ecological network for the
Carpathians” (Zingstra et al., 2009).
УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ
ТА ЗАКАРПАТСЬКА НИЗОВИНА
В СИСТЕМІ ГЕОБОТАНІЧНОГО
РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ
Геоботанічне районування є важливим способом представлення закономірностей про-
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сторового розподілу та екологічної й флороценогенетичної диференціації рослинного
покриву у відповідності з панівними чинниками, які визначають загальну сукупність значень провідних екологічних характеристик
регіональних екосистем.
На жаль, питанням геоботанічного районування в Україні в останні понад 30 років приділяли дуже мало уваги. Крім кількох досить
загальних пропозицій щодо уточнення наявного на сьогодні районування, публікацій майже немає. Тому, на сьогодні, єдиним детально
опрацьованим до рівня геоботанічних районів і
підрайонів лишається геоботанічне районування України 1977 року (Геоботанічне…, 1977).
На тлі загальної схеми районування, частина
його, що стосується Українських Карпат і Закарпатської низовини, опрацьована найретельніше. Разом з тим, низка новітніх даних щодо

рослинності регіону, а також візуалізація цієї
схеми за допомогою геоінформаційних методів, робить дискусійними деякі з його рішень.
Однак, оскільки геоботанічне районування є
складним і різноплановим завданням, яке потребує окремого серйозного та кропіткого дослідження, у цій роботі вважаємо за доцільне
використати наявне геоботанічне районування з деякими уточненнями. Ці уточнення стосуються меж деяких геоботанічних підрайонів Свидовецько-Чорногірсько-МармароськоЧивчинської частини регіону. За описами меж
районів і підрайонів, наведеними в публікації
(Геоботанічне…, 1977), була здійснена їх візуалізація в масштабі 1 : 100000. Деякі з меж
не збігаються з наведеними на картосхемі, яка
була вміщена в цитованій книзі. Це питання
потребує окремого обговорення й подальшого опрацювання, але не стосується суті робіт з

Рис. 2. Схема геоботанічного районування Українських Карпат і Закарпатської низовини (за
Геоботанічне…, 1977 зі змінами).
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Область. Європейська широколистянолісова
Провінція. Центральноєвропейська
Підпровінція. Східнокарпатська гірська
I округ. Надтисянський
I 1. Чопівсько-Берегівський геоботанічний район звичайнодубових лісів. Дубові ліси представлені переважно монодомінантними угрупованнями дуба звичайного (Quercus robur) з участю граба (Carpinus
betulus), осики (Populus tremula), клена польового (Acer campestre), в’яза гірського (Ulmus laevis) та
липи сріблястої (Tilia argentea). Ясен звичайний (Fraxinus excelsior) росте переважно на заплавних ділянках і пониженнях рельєфу. Найпоширенішими є звичайнодубові ліси з домінуванням у трав’яному
покриві осоки трясучковидної (Carex bryzoides), фіалки Рейхенбаха (Viola reichenbachiana), орляка
(Pteridium aquilinum), а на вологих i сирих місцевиростаннях – калюжниці (Caltha palustris), омега банатського (Oenanthe banatica), гадючника голого (Filipendula denudata), та грабово-дубові ліси.
На андезитових пагорбах поширені розріджені скельнодубові ліси з паннонськими та субсередземноморськими видами в підліску та трав’яному вкритті. Чорновільхові ліси поширені лише в заплавах рік або в пониженнях рельєфу. Лучна рослинність представлена переважно остепненими, рідше
справжніми луками. Більшість заболочених лук осушена.

II округ. Закарпатський передгірний
II 2. Ужгородсько-Виноградівський геоботанічний район дубових, буково-дубових i дубово-букових
лісів. Поширені переважно ліси з дуба скельного (Quercus petraea) – чисті або з домішкою бука (Fagus
sylvatica), граба (Carpinus betulu), береки (Sorbus torminalis) й черешні (Cerasus avium). Звичайнодубові ліси трапляються тільки в пониженнях на важких глинистих ґрунтах, а чисті букові – на схилах
північних експозицій. Найпоширенішими асоціаціями є чисті скельнодубові ліси або з домішкою
бука, граба і дуба звичайного (Quercus robus). У складі лісів багато представників, невластивих для
дубових лісів, а саме – степових видів, лучних злаків і пасовищних бур’янів, які проникають у ліси
внаслідок випасання худоби.
II 3. Хустсько-Солотвинський геоботанічний район дубово-букових i буково-дубових лісів. Від попереднього району відмежований долиною р. Ріка. Охоплює головним чином Хустсько-Солотвинську
улоговину та південні відгалуження Полонинського хребта, які досягають нижніх течій рік Тереблі,
Тересви, Шопурки, Косівки й Лужанки. Особливістю району є вологіший i холодніший клімат і більша частка в рослинному покриві дубово-букових i чистих букових лісів. Чистих дубових лісів тут
мало, переважають дубово-букові, а на верхніх частинах схилів букові ліси.

III округ. Карпатський (Рахівсько-Турківський-Берегометський)
III 4. Турківсько-Старосамбірський геоботанічний район буково-ялицевих лісів є територією найбільш поширених в Українських Карпатах ялицевих лісів. Межі району збігаються з північносхідною межею округу (відрізок Хирів – Борислав), та з лінією, що проходить через Боберку, Нижню
Яблуньку, Завадівку, Головесько, Довге на Доброгостів. У цьому районі переважають як чисті ялицеві
(Abies alba) (переважно вторинні), так i мішані зі смерекою (Picea abies) (штучні) i буком, рідше з буком i дубом лісостани. Їх характерною особливістю є наявність багатьох бореальних (властивих для
карпатського смерекового комплексу) i неморальних (властивих для букових і дубових лісів) видів.
Угруповання з домінуванням бука приурочені до вершин пагорбів, а також до сухіших i навітряних
південних схилів. Нижні тераси річкових долин вкриті заростями сірої вільхи.
III 5. Болехісько-Берегометський геоботанічний район ялицево-букових лісів. Від північного сходу
його межа на відрізку від Борислава до Коломиї збігається з північно-східною межею округу. Від
Коломиї вона повертає на Ковалівку, Химчин, Кобаки, Чорногузи, Карапчів, Комарівці, Сторожинець
i вздовж русла Сирету доходить до кордону з Румунією. Верхня межа проходить схематично від с. Головеське Турківського р-ну правобережними схилами долини Стрия (Крушельниця, Демня, Труханів)
на Поляницю, Свободу Болехівську, Кропивники, Шевченкове, Лолин, Липівку, Перегінське, Свободу
Небилівську, південніше Грабівки, західніше Глибокого, через Розсильну, Раковець, Битків, Пасічну,
Лоєву, Добротів, Заріччя, Середній Березів, Космач, Яворів, Великий Рожин, Виженку, Черешеньку, Берегомет, Банилів, Красноільськ. Район відзначається значно меншою часткою у складі лісових
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угруповань ялиці, ніж у попередньому районі. Місцями, особливо на околицях Болехова, її зовсім
немає у складі деревного ярусу, унаслідок чого тут створюється своєрідний “мікрорайон” грабовобукових лісів, оточених з північного сходу грабово-дубовими й дубово-буковими лісами.
III 5а. Передґорґанський підрайон відзначається відсутністю у складі лісів ялиці, а в наземному покриві малою участю, або відсутністю, чорниці (Vaccinium myrtillus), ожики лісової
(Luzula sylvatica) та ін. Характерними компонентами трав’яного покриву є копитняк європейський (Asarum uropaeum), яглиця звичайна (Aegopodium podagraria), підлісник європейський
(Sanicula europaea), осока волосиста (Carex pilosa), ожика гайова (Luzula luzuliodes). Перевага
ялиці у складі лісових угруповань зберігається лише у двох невеликих масивах – на околицях
Вигоди i біля Майдана (на захід від Коломиї).
III 5б. Покутсько-Буковинський підрайон відзначається м’якшим i вологішим кліматом, тому
тут участь ялиці збільшується. Вона є майже постійним компонентом букових лісів (особливо в межах Чернівецької області) та едифікатором досить поширених тут буково-ялицевих
i буково-дубово-ялицевих угруповань. Майже постійними компонентами деревного ярусу є
граб, клен гостролистий (Acer platanoides), ясен звичайний (Fraxinus excelsior) та в’яз гірський
(Ulmus laevis). У трав’яному покриві домінують переважно неморальні види.
III 7. Ставненсько-Жденевський геоботанічний район ялицево-букових лісів знаходиться в північнозахідній частині Закарпатської області, від північного сходу відмежований лінією головного карпатського вододілу. На схід, від масиву Пікуя межа спускається долиною Латориці майже до р. Абранка,
від якої плавною дугою біля с. Родниківка підіймається на вершину г. Гостра, тут повертає на південний схід, i через масив Рівної на північ від сіл Тур’я-Поляна, Буковцева, Ростоцька Пастила проходить
у 5-6 км на схід від с. Костриця, 5-6 км на південний захід від Ставного i через Стричаву переходить
на територію Словаччини. За своїм фітоценотичним і флористичним змістом цей район до певно міри
наближається до району буково-ялицевих верхньодністровських лісів.
III 8. Дубриницько-Полянський геоботанічний район грабово-букових i букових лісів з північного
сходу межує з районом верхньоужоцьких ялицево-букових лісів. Далі від масиву Пікуя межа йде через Іваниківці – Климець – Сможе – гору Бердо – с. Опорець (на Львівщині) – с. Скотарське-Рухливе,
переходить на верхів’я Боржави й південними відрогами Стога та лівобережними схилами Латориці
сходить до Сваляви. Південно-східна межа району на відрізку Свалява – Перечин збігається з верхньою межею округу закарпатських дубових лісів. Для цього району характерна цілковита відсутність
ялиці. Субедифікатором букових угруповань у долинах рік i на нижніх частинах схилів є граб. Верхні
частини схилів i верхівки гір вкриті чистими буковими лісами. Зрідка в цьому районі трапляються
природні острівці дуба скельного (Quercus petraea).
III 9. Кушницько-Широколужанський геоботанічний район букових лісів від південного заходу межує
з округом дубових закарпатських лісів. Північно-східна його межа проходить від Боржавських полонин на Прохідне, Міжгір’я, Синевір, Колочаву, гребенями полонини Красної й Свидовецького масиву,
на північ від полонини Kрacнa, західним краєм полонини Шешул, с. Ростоки i далі схилами Мармароських Альп (рівнобіжно до русла Тиси на відстані приблизно 2 км) переходить на територію Румунії. Це найбільший за площею район чистих букових лісів, у яких лише в незначній домішці можуть
траплятись явір (Acer pseudoplatanus), граб (Carpinus betulus), клен гостролистий (Acer platanoides) та
в’яз шорсткий гірський (Ulmus laevis).
III 10. Боринсько-Славський геоботанічний район смереково-ялицево-букових і ялицево-смерековобукових лісів охоплює територію Верхньодністровських i Сколівських Бескидів. Цей район відзначається багатими, відносно менш щебенистими ґрунтами. Субдомінантом або асектатором деревного ярусу
є смерека (Picea abies). Місцями на тіньових, холодних схилах з кам’янистими ґрунтами й на вершинах
високих гір (масив гір Чорної, Зелем’янки) вона займає панівне положення у фітоценозах. Ялиця (Abies
alba)поширена менше, а в південно-західній частині району (околиці Борині, Славська) трапляється
лише як асектатор.
III 11. Суходільсько-Яремчанський геоботанічний район смереково-ялицево-букових приґорґанських
лісів тягнеться вузькою смугою вздовж ґорґанського низькогір’я, межуючи від північного заходу з районом Бескидських темнохвойно-букових лісів, від південного сходу по лінії Верхній Березів – Слобода з Шешорсько-Красноільським. У цьому районі деревна рослинність не зазнала таких відчутних
антропогенних змін, як у попередньому. Тут краще відновлюється ялиця i її більше у складі лісів. У
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межах цього району на кам’янистих, місцями позбавлених трав’яного покриву схилах, а також на
ґорґанських болотах збереглися відомі карпатські реліктові сосняки (Pinus sylvestris).
III 12. Шешорсько-Красноільський геоботанічний район смереково-ялицево-букових i смерековобуково-ялицевих лісів відзначається більш теплим, м’яким i вологим кліматом, згладженішим рельєфом і багатшими ґрунтами, порівняно з попереднім районом. Це забезпечує ялиці переваги у складі
лісостанів над смерекою.
III 13. Міжгірсько-Рахівський геоботанічний район смереково-ялицево-букових, смереково-буковоялицевих i смереково-букових лісів складається з двох підрайонів.
III 13а. Міжгірський підрайон. У його східній частині, в улоговині між масивами Пісконі, Буштула, Свидівця й Красної, покриття ялиці різко зменшується i панівними стають смерековобукові ліси, а часом трапляються й чисті бучини.
III 13б. Рахівський підрайон. Територіально відокремлений від попереднього гірським масивом Свидівця.

IV округ. Гірськокарпатський (Вишківсько-Гринявський)
IV 14. Ґорґанський район смерекових лісів у поєднанні з кам’янистими розсипами й заростями гірської сосни відзначається специфічною геоморфологічною будовою; неглибокими щебенистими буроземними ґрунтами, поширенням невеликих островів кам’янистих розсипищ. Специфічною ознакою лісового покриву є те, що компонентами деревного ярусу тут є сосна кедрова європейська (Pinus
cembra) й модрина європейська (Larix deciduas). На оліготрофних болотах i кам’янистих схилах збереглися острівні реліктові осередки сосни звичайної (Pinus sylvestris).
IV 14а. Ґорґанський підрайон відзначається багатими ґрунтами, пологішими схилами й
м’якшим кліматом, тому субдомінантами деревного ярусу тут є бук (Fagus sylvatica) i ялиця
біла (Abies alba).
IV 14б. Вододільно-Ґорґанський підрайон відрізняється від попереднього суворішими кліматичними умовами й переважанням смерекових i кедрово-смерекових лісів, а в долинах рік i в
міжгірних улоговинах – буково-смерекових. Характерною властивістю цього підрайону є те,
що в його межах знаходяться великі площі кам’янистих розсипищ i гipськососнових криволісь, що вкривають вершини більшості гірських масивів.
IV 15. Чорногірсько-Мармароський район смерекових лісів y поєднанні із заростями сланких чагарників і фрагментами субальпійських лук, порівняно з попереднім геоботанічним районом, має багатший видовий склад. Зі складу деревного ярусу майже повністю випадає кедрова сосна європейська
(Pinus cembra). Значна вирівняність гірських вершин стала причиною того, що на них були знищені ліси й чагарникові зарості, а їх площі трансформовані у високогірні пасовища. Лише на менш
доступних невеликих вершинах гір залишилися зарості гірської сосни (Pinus mugo), зеленої вільхи
(Duschekia viridis), рідше ялівцю сибірського (Juniperus sibirica). На відміну від Ґорґанського району
тут на значних площах поширені буково-ялицево-смерекові ліси.
IV 15а. Верхньотисянський підрайон буково-ялицево-смерекових лісів включає територію
Ясинської i верхньої частини Білотисянської улоговин.
IV 15б. Ворохтянсько-Путильський підрайон ялицево-буково-смерекових лісів охоплює
північно-східні макросхили Чорногори й Гринявського хребта. Його нижньою межею є зовнішня межа округу, а верхня збігається приблизно з ізогіпсою 1100 м.
IV 15в. Чивчинсько-Мармароський підрайон чистих смерекових лісів займає верхні частини схилів Чивчинських і Мармароських гір і вузькою приполонинною смутою вклинюється північносхідними схилами Чорногори аж до Говерли. Відзначається найсуворішими кліматичними умовами в лісовому поясі Карпат. Ґрунти – дуже щебенисті й скелясті неглибокі й середньоглибокі
буроземи, трапляються кам’яні розсипища. Такі ґрунтово-кліматичні умови виключають можливість росту бука та ялиці як субедифікаторів лісу, тому смерека утворює тут суцільні масиви
монодомінантних угруповань, поширених місцями до висоти 1550-1600 м н.р.м.

V округ. Свидовецько-Покутсько-Мармароський
V 16. Свидовецький геоботанічний район щільнодернинних лук, ялівцевих i зеленовільхових заростей та фрагментів альпійської рослинності охоплює субальпійський пояс Свидовецького гірського
масиву від полонини Кінець на заході до полонини Думен на сході. Материнською породою є кар-
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патський фліш, але серед нього трапляються карбонатні породи свидовецької світа, на яких формуються нейтральні й слаболужні гірськолучні й альпійські ґрунти. Наявністю карбонатних ґрунтів
пояснюється наявність у флорі Свидівця кальцефільних видів, відсутніх в інших частинах карпатського високогір’я. Диференційними ознаками Свидовецького району, за якими він відрізняється від
інших районів округу, є відсутність поясу гірської сосни (Pinis mugo), а також альпійських формацій наскельниці лежачої (Loiseleuria procumbens), осоки зігнутої (Carex curvula), ореохлої дворядної
(Oreochloa disticha), рододендрона східнокарпатського (Rhododendron kotschyi) та деяких компонентів цих формацій. Альпійські формації ситника трироздільного (Juncus trifidus), осоки вічнозеленої
(Carex sempervirens), дріади восьмипелюсткової (Dryas octopetala), верби трав’яної (Salix herbacea)
та костриці лежачої (Festuca supina) представлені фрагментарно, вони займають вершинні та привершинні схили північних експозицій. Характерною рисою рослинності Свидівця є наявність на відслоненнях кальцефільних скельних ценозів.
V 17. Покутсько-Мармароський геоботанічний район сланких чагарників, субальпійських та альпійських лук об’єднує групу найвищих в Українських Карпатах масивів Чорногори, Мармароських i
Чивчинських гip від Яблунецького перевалу на заході до державного кордону з Румунією на південному сході. Найвища частина цього району – Чорногора має близько двадцяти вершин понад 1700 м
н.р.м. i шість вершин понад 2000 м н.р.м. Покутсько-Мармароський високогірний район є одним з
головних осередків східнокарпатської рослинності й центром східнокарпатського ендемізму на території України.
V 17а. Чорногірський підрайон охоплює Чорногірське високогір’я від полонини Квасівський
Менчул на заході до перевалу Шибений на сході. За характером рослинності Чорногірське
високогір’я чітко поділяється на дві частини. 1. Південно-західну – від Шешула до П’єтроса,
яка має антропогенну верхню межу лісу, південні схили вкриті вторинними лучними формаціями, північні – вільховим криволіссям. Диференційною ознакою є відсутність у цій частині
гірськососнових криволісь та рододендронників. 2. Головний вододільний хребет – від верхньої межі смерекових лісів до 1750-1800 м н.р.м., вкритий суцільним поясом гірськососнових
i зеленовільхових криволісь та альпійськими осоково-китниковими, злаково-осоковими й чагарничковими формаціями.
V 17б. Мармаросько-Чивчинський підрайон об’єднує східні в межах України вершини Полонинського хребта від перевалу Шибений до Гнетєси (Чивчинські гори) та вершини Мармароського кристалічного масиву від Перелуки на заході до перевалу Шибений на сході.
У складі рослинності переважають зарості гірської сосни (Pinus mugo), зеленої вільхи
(Duschekia viridis) та ялівцю сибірського (Juniperus sibirica), які в Мармароських горах утворюють суцільний пояс до висоти 1700-1800 м н.р.м., а в Чивчинських горах покривають вершини гір Гнетєса, Палениця, Команова, Хитанка, та вторинні лучні щільнодернинні злакові
й злаково-осокові формації, на місці знищених криволісь і верхньої межі лісу. Альпійські
формації костриці лежачої, куничника пухнастого, осоки вічнозеленої поширені фрагментарно на вершинах гір. Характерною рисою рослинності є наявність осоково-мохових боліт
з пануванням осоки волотистої та скельних ценозів, у складі яких багато рідкісних та ендемічних видів.
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підготовки цього Каталогу.
Далі наведено короткий опис одиниць геоботанічного районування регіону досліджень
за матеріалами цитованої монографії. Індекси
районів і підрайонів відповідають наведеним
на схемі (Рис. 2).
ЕКОРЕГІОНИ
Морфогенні екорегіони, або регіональні
морфогенні геоекосистеми, відображають
просторову диференціацію відносно великих
природних екосистем, зумовлену ендогенними геолого-геоморфологічними чинниками
– морфоструктурами. Такі регіони виділяють
за однотипним геологічним фундаментом і
поєднанням форм рельєфу, які, у свою чергу,
спричинюють характерну просторову диференціацію гідрокліматичних умов та, відповідно, біоценозів (Круглов, 2006, Круглов,
2008). Концепція екорегіону, більш відомого
у східноєвропейській науці під назвою ландшафтного (природного, фізико-географічного)
регіону (Исаченко, 1991), знайшла широке
застосування у геопросторових екологічних
дослідженнях і природоохоронній практиці
(Olson et al., 2001; Bailey, 2002). Визначення геоекосистемної структури території має
важливе значення для з’ясування закономірностей формування й просторового розподілу певних типів оселищ, особливо рідкісних,
формування яких пов’язане з наявністю унікальних геоморфоструктур або геологічними
особливостями території.
У межах Українських Карпат, як частини
великого Карпатського екорегіону (макроекорегіону), визначаємо низку дрібніших територіальних одиниць – мікро- та мезоекорегіонів. Такі морфогенні екорегіони виділені на
підставі геолого-геоморфологічного підходу,
запропонованого для ландшафтознавчої регіоналізації Українських Карпат Г. Міллером та
О. Федірком (1990), з точністю карти масштабу
1:100 000. Для цього, у середовищі ГІС, опрацювали цифрову модель висот (ЦМВ) SRTM
у поєднанні з геологічними картами, а також
численними схемами ландшафтознавчої та
геоморфологічної регіоналізації. Мікроекорегіони виділяємо за дрібнішими морфоструктурами. Однотипні мікроекорегеіони, розта-
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шовані один біля одного (як правило їх розділяють річкові долини), можна об’єднувати в
більші регіональні геоекосистеми – мезоекорегіони. Для кожного з таких індивідуальних
екорегіонів уточнили власну назву, визначили
площу, встановили відповідність геотектонічним одиницям, обрахували середні абсолютні
та відносні висоти, а також співвідношення
площ висотних біокліматичних поясів (див.
розділ “Рослинний покрив”). Тоді екорегіони
класифікували за особливостями геологічної
будови та, з використанням кластерного аналізу, за морфометричними та біокліматичними параметрами (Круглов, 2008).
Усього на території дослідження виділяємо
44 індивідуальні мезо- та мікроекорегіони –
разом із прилеглими острівними низькогір’ями
Передкарпаття, а також із Закарпатською (Тисенською) низовиною та її острівними вулканічними горбогр’ями (Рис. 3, Табл. 5 ). На
підставі особливостей співвідношення біокліматичних поясів, середніх абсолютних і відносних висот, а також геологічної будови, ці
індивідуальні екорегіони можна згрупувати у
18 класів (Рис. 4):
ІСТОРІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО
ОСВОЄННЯ
Сучасні геоекосистеми Українських Карпат
і Закарпатської низовини є результатом сукупного впливу не лише природних, але й антропогенних чинників, які протягом тривалого
часу формували ландшафти цієї території.
Найдавніші сліди перебування ранніх палеолітичних людей, які мають вік понад мільйон
років, знайдені поблизу смт. Королево (Виноградівський район Закарпатської області)
на межі Вигорлат-Гутинського пасма та Тисенської рівнини. Найбільше стоянок та поселень доісторичного часу (палеоліту, мезоліту,
неоліту, енеоліту, мідно-бронзової та залізної
доби) виявлено на контакті Тисенської низовини з вулканічними утвореннями ВигорлатГутинського пасма та острівних горбогір’ів,
а також у Верхньотисенській улоговині. Крім
того, сліди перебування доісторичних людей
відомі також у Апшицько-Косівському та
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Цірохо-Ріцькому низькогір’ях і навіть у долинах Полонинського пасма (Археологія...,
1987, 1990а, б).
На початку нашої ери через Карпати проходили торгівельні шляхи, які пов’язували землі Паннонії з народами Балтійського басейну.
Вважається, що перші сучасні поселення в
Українських Карпатах, зокрема на південнозахідному макросхилі, заснували у Х-ХІІ століттях пастухи-русини. У XV-XVIII століттях
відбувалося інтенсивне заселення гір шляхом
просування поселенців з рівнин уверх долинами рік. Проте більші поселення, які налічували
понад 3000 осіб, були розташовані лише по периферії гірського екорегіону – на межі з прилеглими рівнинами. Освоєння території мало
не тільки тваринницький і лісівничий, але й
землеробський характер. Уклад життя, зокрема

й просторова організація гірських поселень,
визначалися так званим Волоським правом
(Паньків, 2003).
Можна припустити, що в доіндустріальний
період, тобто до початку ХІХ століття, господарське навантаження на природні екосистеми
Карпат мало переважно локальний характер.
Здебільшого були освоєні днища долин великих річок, у яких виникли постійні поселення,
а також прилеглі до них схили, з яких брався
ліс. Мабуть вже в цей час істотно зменшилися
площі дубових лісів на південно-західному макросхилі, а також участь ялиці та смереки в букових лісах – цю деревину, на відміну від бука,
широко застосовували в будівництві (Стойко,
1977). Крім того, впливу зазнали добре доступні виположені вершини хребтів, які використовували протягом теплої частини року як па-

Рис. 4. Класи екорегіонів Українських Карпат
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Екорегіони Українських Карпат та Закарпатської низовини
S – площа (км2); САВ – середня абсолютна висота (м);
Ід
1

І
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Власна назва
2

Тектонічні одиниці
(“Тектоническая...”, 1985)

S
(км2)

САВ
(м)

СВВ
(м)

3

4

5

6

21022

754

327

1165

525

191

448

661

263

Бориславо-Покутський покрив

843

652

291

Скибовий покрив: Сколівська та
Парашківська підзони

750

580

211

Українські Карпати
Скибовий покрив: Берегова та Орівська
підзони
Скибовий покрив: Берегова та Орівська
підзони

A1

Крайові Бескиди

A2

Крайові Горгани

B

Покутсько-Буковинські зовнішні гори

C1

Дністерські Бескиди

C2

Зовнішні Бескиди

Скибовий покрив: Сколівська підзона

291

667

301

C3

Зовнішні Горгани

Скибовий покрив: Орівська та
Сколівська підзони

793

848

358

D1

Центральні Бескиди

Скибовий покрив: Парашківська підзона

974

854

387

D2

Центральні Горгани

Скибовий покрив: Парашківська підзона

955

1126

468

D3

Покутські Горгани

409

968

421

D4

Буковинські внутрішні гори

434

919

359

E1

Сянсько-Стрийська
Верховина

1360

737

189

E2

Бескидська Верховина

161

847

222

E3

Горганська Верховина

339

1054

286

E4

Гуцульська Верховина

829

853

269

E5

Латорицько-Ріцька
Верховина

Зона Кросно

687

689

281

F1

Внутрішні Бескиди

Зона Кросно: Славсько-Верховинська
підзона

254

885

327

F2

Внутрішні Горгани

Зона Кросно: Турківська підзона

799

1085

517

G1

Полонина Буковець

Зона Кросно: Бітлянська підзона

307

768

356

G2

Полонини Равки-Руни

Дуклянський покрив

743

690

381

H1

Полонини Боржави-Красної

Дуклянський покрив

752

853

506

H2

Полонини Берда-Манчула

Поркулецький покрив

735

661

422

I1

Полонини Свидовця

Чорногірський та Дуклянський покриви

371

1127

488

Скибовий покрив: Орівська
та Парашківська підзони
Скибовий покрив: Орівська
та Парашківська підзони
Зона Кросно
Зона Кросно: Славсько-Верховинська
підзона
Зона Кросно: Славсько-Верховинська
підзона
Зона Кросно: Славсько-Верховинська
та Турківська підзони

ПРИРОДНІ ТА АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ ОСЕЛИЩНОГО РІЗНОМАНІТТЯ
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ
Таблиця 5.

(за: Круглов, 2008 з доповненнями та уточненнями).
СВВ – середня відносна висота (середня амплітуда висот у радіусі 1000 м)
Геолого-орографічний
тип

Біокліматичний тип

Геоботанічний тип

7

8

9

Флішові низькогір’я

Помірно теплі

Букових лісів

Флішові розчленовані
низькогір’я
Флішові розчленовані
низькогір’я

Помірно теплі до помірно
прохолодних
Помірно теплі до помірно
прохолодних
Помірно теплі до помірно
прохолодних
Помірно теплі до помірно
прохолодних
Помірно прохолодні
до прохолодних
Помірно прохолодні
до прохолодних

Флішові низькогір’я
Флішові розчленовані
низькогір’я
Флішові середньогір’я
Флішові середньогір’я
Флішові розчленовані
середньогір’я
Флішові середньогір’я
Флішові середньогір’я
Флішові підвищені
низькогір’я
Флішові підвищені
низькогір’я
Флішові підвищені
низькогір’я
Флішові підвищені
низькогір’я
Флішові розчленовані
низькогір’я

Прохолодні до помірно
холодних
Помірно прохолодні
до прохолодних
Помірно прохолодні
до прохолодних

Букових і смереково-букових лісів
Букових і смереково-букових лісів
Букових і смереково-букових лісів
Смереково-букових і смерекових лісів
Смереково-букових і смерекових лісів
Смереково-букових і смерекових лісів,
субальпійського криволісся та фрагментарних
альпійських лук
Смереково-букових і смерекових лісів
Смереково-букових і смерекових лісів

Помірно прохолодні

Смереково-букових лісів

Помірно прохолодні

Смереково-букових лісів

Помірно прохолодні
до прохолодних

Смереково-букових і смерекових лісів

Помірно прохолодні

Смереково-букових лісів

Помірно теплі

Букових лісів

Флішові розчленовані
середньогір’я

Помірно прохолодні
до прохолодних
Помірно теплі до помірно
холодних

Флішові середньогір’я

Помірно теплі до прохолодних

Флішові середньогір’я

Помірно теплі до прохолодних

Флішові розчленовані
середньогір’я

Помірно теплі до помірно
холодних

Флішові середньогір’я

Помірно теплі до прохолодних

Флішові розчленовані
середньогір’я

Помірно теплі до помірно
холодних

Флішові середньогір’я

Букових і смереково-букових лісів

Смереково-букових і смерекових лісів
Букових і смерекових лісів, субальпійського
криволісся та фрагментарних альпійських лук
Букових, смереково-букових лісів
і субальпійського криволісся
Букових, смереково-букових лісів
і субальпійського криволісся
Букових і смерекових лісів, субальпійського
криволісся та фрагментарних альпійських лук
Букових, смереково-букових лісів
і субальпійського криволісся
Букових і смерекових лісів, субальпійського
криволісся та фрагментарних альпійських лук
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1

3

4

5

6

Чорногірський та Дуклянський покриви

493

1234

447

Чорногірський покрив

550

1055

368

I2

Полонини Чорногори

I3

Полонини Гриняви

J1

Рахівські флішові полонини

Поркулецький та Рахівський покриви

671

972

494

J2

Чивчинські флішові полонини

Поркулецький та Рахівський покриви

361

1271

388

K1

Цірохо-Ріцьке низькогір’я

1012

352

240

K2

Апшицько-Косівське
низькогір’я

163

558

309

L1

Чивчинські кристалічні полонини

Мармароський кристалічний масив

140

1382

346

Мармароський кристалічний масив

275

895

572

Зони стрімчаків та Крайова зона
Закарпатського прогину

445

494

293

Вигорлат-Гутинська вулканічна гряда

1606

422

249

Центральна зона Закарпатського
прогину

909

275

122

L2
M

Рахівські кристалічні полонини
Ріцько-Апшицьке
низькогір’я

Дуклянський, Поркулецький
та Магурський покриви
Зона мармароських стрімчаків:
Монастирецька підзона

N

Вигорлат-Гутинська гряда

O

Верхньотисенська улоговина

ІІ

Закарпатська (Тисенська)
низовина

P1

Косинське горбогір’я

Панонська зона

10

135

99

P2

Берегівське горбогір’я

Припанонська зона

40

174

145

P3

Шаланське горбогір’я

7

191

208

P4

Чорна гора

13

309

368

P5

Юлівське горбогір’я

14

198

162

R1

Середнянське передгір’я

114

135

69

R2

Іршавське передгір’я

457

163

72

S

Тисенська низовина

2033

113

20

III
T1
T2
T3

38

2

Передкарпатські острівні
низькогір’я
Клевське (Майданське)
низькогір’я
Горохолинське (Гвіздське)
низькогір’я
Низькогір’я Слободи
Рунгурської

2690

Центральна зона Закарпатського
прогину
Центральна зона Закарпатського
прогину
Припанонська зона
Центральна зона Закарпатського
прогину
Центральна зона Закарпатського
прогину
Центр. зона Закарпатського прогину,
Припанонська та Панонська зони

142
Бориславо-Покутський покрив

19

628

233

Бориславо-Покутський покрив

9

484

160

Бориславо-Покутський покрив

115

554

240
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7

8

9

Флішові підвищені
середньогір’я

Прохолодні до холодних

Смереково-букових і смерекових лісів,
субальпійського криволісся та альпійських лук

Флішові розчленовані
середньогір’я

Помірно прохолодні
до прохолодних
Помірно теплі до помірно
холодних

Флішові підвищені
середньогір’я

Прохолодні до помірно
холодних

Флішові низькогір’я

Теплі

Дубових і буково-дубових лісів

Флішові розчленовані
низькогір’я

Помірно теплі

Букових лісів

Кристалічні підвищені
середньогір’я

Прохолодні до помірно
холодних

Кристалічні розчленовані середньогір’я
Моласові розчленовані
низькогір’я

Помірно теплі до помірно
холодних

Смереково-букових і смерекових лісів,
субальпійського криволісся та фрагментарних
альпійських лук
Букових і смерекових лісів, субальпійського
криволісся та фрагментарних альпійських лук

Теплі до помірно теплих

Буково-дубових і букових лісів

Вулканічні низькогір’я

Теплі до помірно теплих

Буково-дубових і букових лісів

Алювіально-моласові
горбогір’я

Теплі

Дубових і буково-дубових лісів

Вулканічні горбогір’я

Дуже теплі

Дубових лісів

Вулканічні горбогір’я

Дуже теплі

Дубових лісів

Вулканічні горбогір’я

Дуже теплі

Дубових лісів

Вулканічні розчленовані низькогір’я

Теплі до помірно теплих

Буково-дубових і букових лісів

Вулканічні горбогір’я

Дуже теплі

Дубових лісів

Дуже теплі

Дубових лісів

Дуже теплі

Дубових лісів

Дуже теплі

Дубових лісів

Флішові низькогір’я

Помірно теплі до помірно
прохолодних

Букових і смереково-букових лісів

Флішові низькогір’я

Помірно теплі

Букових лісів

Флішові низькогір’я

Помірно теплі

Букових лісів

Флішові середньогір’я

Алювіальні розчленовані низовини
Алювіальні розчленовані низовини
Алювіальні пласкі низовини

Смереково-букових і смерекових лісів
Букових і смерекових лісів, субальпійського
криволісся та фрагментарних альпійських лук
Смереково-букових і смерекових лісів,
субальпійського криволісся та фрагментарних
альпійських лук
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совища – полонини (Ralska-Jasiewiczowa et al.,
2006). На відміну від гір, Тисенська низовина
та Верхньотисенська улоговина були щільно
заселені та зазнали значного сільськогосподарського освоєння – були збудовані замки (у Мукачевому, Хусті, Виноградові, Вишкові, Королевому Закарпатської області та інших місцях),
навколо яких групувалися села. Краще дреновані річкові тераси були розчищені від лісу та
перетворені на лани. На теплих горбогір’ях
розвинулося виноградарство (Історія..., 1969).
Наприкінці XVIII та в ХІХ століттях індустріалізація спричинила інтенсивніше видобування руди на Вигорлат-Гутинському вулканічному пасмі, а потім і в Рахівських кристалічних горах (Кобилецька Поляна), з’явилися
невеликі металургійні підприємства (Паньків,
2003). Для виплавки металу використовували
деревне вугілля з бука, що призвело до збільшення експлуатації навколишніх букових лісів. Наприкінці XIX століття через Українські
Карпати прокладають залізниці, споруджують
деревообробні та лісохімічні підприємства.
Збільшення потреби в діловій деревині задовольняють шляхом створення високопродуктивних, але екологічно нестійких, монокультур смереки на місці природних букових та
ялицево-букових лісів. На південно-західному
макросхилі, а також у басейні Черемошу на
північно-східному макросхилі, на ріках споруджують загати (клявзи) для сплаву лісу, які
змінили гідрологічний режим водойм. Також
у різних місцях Карпат будують вузькоколійні
залізниці для вивозу лісу (Стойко та ін., 2007).
Збільшення кількості гірського населення
супроводжувалося розширенням поселень
і прилеглих до них сільськогосподарських
земель, які збільшувалися за рахунок зменшення площі навколишніх лісів. Розширюють
також полонини шляхом розчищення вершин
гірських хребтів від субальпійської та лісової
рослинності. Наприклад, у Бещадах наприкінці ХІХ століття, увнаслідок випасання,
майже повністю зникає вільха зелена (RalskaJasiewiczowa et al., 2006).
Наприкінці ХІХ та протягом ХХ століття значно збільшився видобуток корисних копалин.
На Передкарпатті, а також у Зовнішніх Бескидах і Зовнішніх Ґорґанах видобували нафту та
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озокерит (наприклад, Бориславське родовище),
у Верхньотисенській улоговині розробляли поклади солі (Солотвинське родовище), копальні
кольорових металів (барію, золота, міді, ртуті,
свинцю, цинку) експлуатували на Берегівському вулканічному горбогір’ї (Мужієвське родовище), Вигорлат-Гутинському пасмі (Вишківське родовище) та в Рахівських кристалічних
горах (Діловецьке родовище). Деякий час розробляли буре вугілля Ужгородського родовища. На Передкарпатті видобували калійні солі
на Стебниківському та Калуському родовищах. Основні кар’єри будівельних матеріалів
зосереджені на Вигорлат-Гутинському пасмі
(туфи, андезити, базальти, трахіти, ріоліти), у
Рахівських кристалічних горах і стрімчакових
низькогір’ях (мармур, вапняк, долміт), у Крайових Ґорґанах (пісковикові кар’єри у Пасічній),
а також на днищах долин більших річок (гравій
та галька) (Голубец и др., 1988). Однак протягом останніх десятиліть видобування гідрокарбонів і солей, а також інших корисних копалин,
значно зменшилося, або припинилося взагалі,
здебільшого через низьку рентабельність і виснаження запасів.
Починаючи від другої половини ХІХ століття в Українських Карпатах інтенсивно розвивається рекреаційна галузь – бальнеологічні
курорти на базі природних джерел мінеральної води, туризм, зокрема пішохідний, а також гірськолижний відпочинок. Рекреаційні
центри виникають по всій території Українських Карпат, а відпочинкова галузь починає
створювати навантаження на довкілля, порівнюване з тим, яке здійснюють інші види
господарської діяльності (Голубец и др., 1988;
Нестерук, 2003).
На початку ХХ століття швидка деградація
природного середовища, спричинена господарським освоєнням, підштовхнула до створення перших невеликих природоохоронних
територій, які здебільшого охоплювали ділянки пралісів, а іноді – й полонин. Наприкінці
ХХ століття в Українських Карпатах уже масово створюються великі природоохоронні території – національні природні парки, біосферні
резервати, заповідники, регіональні ландшафтні парки, ботанічні та зоологічні заказники
(Стойко, 1977; Петрова, Третяк, 2003).
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СУЧАСНИЙ НАЗЕМНИЙ ПОКРИВ
Наземний покрив – це мозаїка природної та
культурної рослинності, будівель, замощених
поверхонь, відкритого ґрунту, водойм тощо,
яка є фізичним проявом структури землекористування (Comber et al., 2005). Наземний покрив
є результатом взаємодії природних ландшафтотворних чинників (літогенних, кліматогенних та біогенних) з чинниками суспільними
(потребами людей у земельних ресурсах і певній якості довкілля). Таким чином, типи наземного покриву (ліс, лука, рілля, забудова тощо)
та їхні мозаїки відображають не лише економічні, але й найістотніші екологічні властивості ландшафту, які є невід’ємним джерелом
інформації для визначення та картування актуальних геоекосистем, у тому числі, як оселищ
видів природних видів рослин і тварин або їх
угруповань (Forman, 1995). Розроблені методики класифікації наземного покриву всього світу (Gregorio, 2005). Для країн Європейського
Союзу за уніфікованою методикою сформована та постійно оновлюється географічна база
даних наземного покриву CORINE (EC, 2003).
Переважно для картування наземного покриву,
а також його динаміки, застосовують аерокосмічні методи (Horning et al., 2010).
На територію Українських Карпат карти наземного покриву станом на 2000 рік
(Kuemmerle et al., 2006; Hostert et al., 2008),
а також динаміки лісистості протягом 19882007 років (Kuemmerle et al., 2009) створили шляхом автоматизованої класифікації
відповідних космозображень Landsat TM/
ETM+. Ці електронні карти (гео-дані) мають
точність масштабу 1:100 000 і загалом узгоджуються за точністю та змістом з даними
CORINE, які існують для суміжних з Україною держав ЄС. Вони дають змогу порівняно швидко й дешево здійснювати оцінку
та моніторинг стану наземного покриву на
регіональному рівні – для усіх Українських
Карпат, а також більших природних та адміністративних одиниць у їхніх межах. Дещо
змінена та доповнена карта наземного покриву Українських Карпат (Круглов та ін.,
2010) представлена на Рис. 4.
Дані таких дистанційних досліджень за-

свідчують, що в Українських Карпатах (без
урахування Закарпатської низовини та острівних низькогір’їв) протягом 1988-2007 років стабільний лісовий покрив зберігався на
59,5% площі, а ще на 7.6% площі він зазнавав
порушень – переважно в результаті суцільних рубань та, іноді, унаслідок стихійних
явищ – буреломів, вітровалів і зсувів ґрунту.
Найбільше порушень лісового покриву спостерігали до 1988 року – на 2,8% площі, а
пізніше цей показник зменшився до 1,5-1,7%
для періодів 1988-1994, 1994-2000 та 20002007 років. Крім того, в останній період спостережень (2000-2007 років) зафіксоване доволі масове, очевидно спонтанне, залісення
закинутих сільськогосподарських угідь, яке
охопило 0,8% площі Українських Карпат. А
це також засвідчує швидке зменшення площ
історично сформованих вторинних лучних
оселищ, які є важливими елементами біотичного та культурно-ландшафтного різноманіття регіону (Kuemmerle et al., 2009; Круглов
та ін., 2012).
Найлісистішими є розчленовані та підвищені середньогір’я, зокрема Центральні Ґорґани (D2 – див. Табл. 5 і Рис. 4), де показник
стабільної лісистості сягає 85,5%, а найнижчу
стабільну лісистість має рівнинна Верхньотисенська улоговина (О) – 14,6%. У ній також
спостерігаємо найбільші обсяги збільшення
закинутих сільськогосподарських земель –
на 2,1% площі. За весь період спостережень
найбільші обсяги порушень лісового покриву
зафіксовані в Бескидській (E2) та Ґорґанській
(E3) Верховинах, Буковинських внутрішніх
горах (D4), Центральних Бескидах (D1), Полонинах Свидівця (I1), Гриняви (I3) і Внутрішніх Ґорґанах (F2), де вони охопили 1014% площі екорегіонів. Такі відносно високі
обсяги порушень лісового покриву зумовлені,
принаймні частково, суцільними санітарними
рубками в похідних смерекових деревостанах,
які масово всихають через невідповідність лісорослинним умовам та кліматичним змінам.
Усі головні басейни Українських Карпат мають сумарну лісистість понад 50%, а ті, які
відзначаються найвищими модулями стоку
(Тересви, Верхньої Тиси, Лімниці та Бистриці) – понад 70% (Круглов та ін., 2012).
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Рис. 2. Морфогенні екорегіони Українських Карпат
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(Круглов, 2008 з доповненнями та уточненнями). Легенда у Таблиці 5
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Рис. 5. Наземний покрив Українських Карпат станом на 2000 рік
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(Hostert et al., 2008 зі змінами та доповненнями)
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Структура ОПИСУ типів оселищ
І природоохоронні (сОЗОЛОГІЧНІ) критерії
їх оцінки
Структура опису типів оселищ
Загалом у каталозі наведені описи 134 типів оселищ, які розподілені за 13 групами, або класами типів оселищ. На підставі аналізу наявних на сьогодні каталогів, підготованих в країнах
Європейського Союзу, було розроблено структуру опису типу оселища, окремі блоки якого
містять інформацію, яка стосується як його загальних характеристик та оцінки природоохоронного статусу, так і дозволяю ідентифікувати його відповідність до типів оселищ, виділених
у складі тих чи інших класифікацій.
Автори намагалися урахувати максимально повно наявний досвід підготовки каталогів типів
оселищ у країнах Європейського союзу.
Далі описані блоки інформації, які містяться в описах типів оселищ у цьому каталозі.
Назва. Пріоритетною є українська назва
типу оселища. У випадку, якщо виявлений
тип оселища в розумінні авторів збігається з
його інтерпретацією в Natura 2000, українська
назва, здебільшого, відповідає офіційній назві
в переліку Додатка I Директиви про оселища
Європейського Союзу й лише подекуди є частково зміненою у відповідності з потребою відображення регіональних (або національних)
відмінностей типу оселища. Далі наведено
англійський переклад української назви з метою покращення міжнародної комунікації.
Окрім назви, кожний тип оселища позначений літерно-цифровим кодом, у якому літерний індекс – це абревіатура назви виділених
груп (класів) оселищ, а цифра є порядковим
номером типу оселища в межах групи. У більшості випадків послідовність нумерації визначена висотним градієнтом або (та) впливу
ступенем антропогенної трансформованості.
Природоохоронний статус. Визначеною
абревіатурою за категоріями IUCN відзначено природоохоронний статус типу оселища.
Принципи визначення категорій природоохоронного статусу наведені далі.
Співвідношення до інших класифікацій типів оселищ
Emerald. Оселище включене до переліку
типів оселищ, які є пріоритетними для визначення об’єктів Смарагдової мережі (Emerald
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Network), як такі, що перебувають під загрозою знищення і які потребують спеціальних
заходів для їх збереження. Наведено числовий
код типу оселища та його англійська назва за
Палеарктичною класифікацією (Palaearctic
Habitats Classification). Прочерк вказує, що
цей тип оселища не включений до переліку
пріоритетних для виділення об’єктів Смарагдової мережі.
EUNIS. Наведено код і назва (-и) відповідного типу оселища за класифікацією EUNIS,
(що відповідають одиницям (типам) в класифікації EUNIS) (EUNIS Classification, версія 2007). Прочерком відзначена відсутність
у класифікації відповідного еквіваленту для
цього типа оселища. Нерідко за обсягом зазначене оселище об’єднує кілька типів одиниць класифікації EUNIS.
CORINE. Вказано числовий код та англійську назву відповідного типу оселища в класифікації CORINE (Commission of European
Communities, 1991). Для визначення відповідностей типів оселищ з типами в ієрархії
CORINE були вибрані одиниці, за можливістю, найнижчого рівню. Прочерк означає відсутність в цій класифікації відповідного еквіваленту.
Pal. Hab. Зазначений код та англійська назва
відповідного типу оселища згідно з Палеарктичною класифікацією – Palaearctic Habitats
Classification (Devillers, Devillers-Terschurben,
1996). Встановлення відповідностей здійсне-
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но в одиницях найнижчого ієрархічного рівня
цієї класифікації. У зв’язку з цим, в окремих
випадках, може траплятися відмінність з одиницями Emerald, де використовується Палеарктична класифікація на вищих ієрархічних
рівнях. Прочерк вказує, що для цього типу
оселища в Палеарктичній класифікації відсутній еквівалент.
Natura 2000. Наведено код оселища та його
оригінальна офіційна назва згідно з Додатком
I Директиви Європейського Союзу 92/43/ЄЕС
“Про збереження природних оселищ та видів
природної фауни і флори”. Зірочкою (*) помічені пріоритетні оселища. Назва та розуміння
обсягу оселища прийняті за останньою редакцією “Тлумачного посібника з визначення
типів оселищ Європейського Союзу” (2007,
версія EUR27). При цьому офіційна назва та
обсяг і розуміння оселища можуть мати певні розбіжності, що не суперечить настановам,
які наведені у вступі до Тлумачного посібника. Тому, в окремих випадках, оригінальні
англійські назви типів оселищ за Natura 2000,
виділених як еквіваленти для певних оселищ
каталогу, можуть не зовсім відповідати назвам останніх або їх інтерпретації. Нерідко
тип оселища за Natura 2000 розглядається в
широкому, або й дуже широкому розумінні й
включає кілька оселищ каталогу, іноді навіть
з різних груп типів. Прочерк означає, що оселище не включене до переліку оселищ мережі
Natura 2000.
Синтаксони за флористичною класифікацією. Вказані назви синтаксонів рослинності за еколого-флористичною класифікацією (Braun-Blanquet, 1964), які представлені
в цьому типі оселища і є своєрідними його
індикаторами. Вони наведені на рівні союзів
та асоціацій із зазначенням авторів. Іноді синтаксон лише частково належить до оселища,
про що додатково зазначено. Цитування авторів більшості фітосоціологічних одиниць
уніфіковані у відповідності з останнім виданням Міжнародного коду фітоценологічної
номенклатури (Weber et al., 2000). ураховуючи лише початковий етап фітоценологічного дослідження регіону на засадах класифікації Braun-Blanquet (1964), за винятком
високогір’я (Малиновський, Крічфалушій,

2002), чимало синтаксонів наведені за описами безпосередньо авторів або за синоптичними таблицями синтаксонів прилеглих територій Словаччини, Угорщини, а також Австрії,
Чехії, рідше – Польщі. Синтаксономія, інтерпретація та обсяг синтаксонів, ототожнення
їх з типами оселищ прийняті, переважно, у
відповідності зі спорідненими австрійською,
чеською та словацькою фітосоціологічними
школами (Chytrý (ed.), 2009, 2010; Grabherr,
Mucina (Hrsg.), 1993; Kliment, Valachovič (ed.),
2007; Moravec a kol., 1995; Mucina, Grabherr,
Ellmauer (Hrsg.), 1995; Mucina, Grabherr,
Wallnöfer (Hrsg.), 1993; Valachovič (ed.), 1995,
2001; Willner, Grabherr (Hrsg.), 2007). Лише
для окремих оселищ північного макросхилу,
зокрема, лісових, а також деяких південних
паннонських оселищ Закарпатської низовини,
синтаксономічне трактування й номенклатура
синтаксонів рослинності прийняті в розумінні, відповідно, польської та угорської фітосоціологічних шкіл (Borhidi, 2003; Borhidi, Sánta
(szerk.), 1999; Matuszkiewicz, 2001). Ендемічні східнокарпатські, здебільшого високогірні
угруповання, трактовані за К.А. Малиновським, В.В. Крічфалушієм (2002).
Синтаксони за домінантною класифікацією. Рослинні угруповання, які характеризують (диференціюють) оселище за домінантною класифікацією наведені за “Продромус
растительности Украины” (1991), для окремих оселищ дубових лісів – за С.М. Стойком
(Стойко, 2009), а у випадках, коли синтаксони
за домінантною класифікацією для певного
типу угруповань, який відповідає типу оселища не виділялися – за результатами оригінальних досліджень авторів. Указано формації, а
також, у переважній більшості, й асоціації,
коли була змога більш-менш достовірно ототожнити останні з відповідним оселищем. Під
час вибору синтаксонів рівня асоціацій брали
до уваги приуроченість місця їх першоопису до карпатського або прилеглих регіонів.
У випадках, коли не вдавалось ототожнити
оселище з жодною з наведених в продромусі
асоціацій, або ж, навпаки, оселище включає
кілька десятків асоціацій з однієї або кількох
формацій, перелік яких обмежений форматом
каталогу, автори обмежувалися наведенням
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лише назв формацій. Прочерк означає, що в
Продромусі відсутні синтаксони, які пов’язані
із цим типом оселищем оселища, й авторам не
вдалося визначити їх у природі.
Зелена книга України. Наведено угруповання або перелік угруповань (за домінантною
класифікацією, 1991), які представлені у складі цього оселища та включені до Зеленої книга
Украiни (2009) й підлягають охороні. Синтаксони Зеленої книги України (2009) та Продромуса (1991) не завжди можуть збігатися.
Типи лісу1. Типи лісу у межах оселищ
встановлені на засадах лісівничо-екологічної
типології Олексіїва-Погребняка-Воробйова
(Погребняк, 1955; Воробъев, 1969), як функціональне поєднання біоценозу та екотопу.
Тип лісу прийнято як основну таксономічну
одиницю лісівничо-екологічного напрямку
лісової типології. Об’єм типу лісу прийнято
як сукупність лісових біогеоценозів (ділянок
лісу), об’єднаних спільністю умов місць виростання, які трансформуються в процесі
свого природного розвитку в один і той же корінний тип лісових біогеоценозів. При такому
підході до одного й того ж типу лісу належать
і корінний тип лісових біогеоценозів, і невизначена кількість типів похідних лісових біогеоценозів, що різняться породним складом
деревостанів, структурою й низкою інших біоценотичних ознак унаслідок антропогенних
або стихійних порушень. Типи лісорослинних
умов і їх номенклатурний список встановлено за методичними розробками лісівничоекологічної типології (Остапенко та ін., 1978;
Герушинський, 1996).
Оселища в лісотипологічному відношенні
або належать до одного типу лісу, або, здебільшого охоплюють різні типи лісу. Для них наведено домінантні й фрагментарно поширені за
площею типи лісу. Діагностика й поширення
типів лісу в Українських Карпатах здійснені за
розробкою З.Ю. Герушинського (1996).
Характеристика оселища
Структура та екологічна характеристика. Під час опису оселищ застосована така
_________________________
1
Інформація підготована М.Чернявським
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послідовність: загальне (універсальне) коротке визначення оселища, його суті; екологотериторіальна й просторова приуроченість
оселища в регіоні Українських Карпат і на Закарпатській низовині; коротка характеристика
провідних абіотичних факторів – геологічного підґрунтя, едафічних умов, термічного режиму, режиму зволоження, їх сезонних коливань тощо (для більшості наземних оселищ),
трофності та хімічних особливостей води
(водні оселища), а також окремих специфічних, важливих для розуміння та ідентифікації
оселища, характеристик, зокрема, наприклад,
для оселища паннонських напівзосолених
лук – причини та перебіг процесів засолення;
короткий опис складу, структури рослинних
угруповань, перелік (за наявності) головних
домінантів або характерних видів, важливі
для розуміння оселища; особливості перебігу фенофаз, огляд і характеристика ярусів
– надводних і в товщі води (водні оселища),
травостою й мохового ярусу (більшість нелісових оселищ), деревного, чагарникового та
мохово-трав’яного ярусів (лісові оселища);
додаткові дані, зокрема, тенденції сучасного
поширення, антропогенні зміни типу оселища тощо.
Видовий склад. Включає перелік видів
рослин, діагностичних для цього типу оселища (двома зірочками ** відмічені види, які
включені до Червоної книги України, 2009).
Окремим шрифтом виділені домінантні та
найбільш характерні види цього оселища.
Наукові та українські назви судинних рослин
наведені за “Определитель высших растений
Украины” (1987), назви мохів – за М.Ф. Бойком (2008).
Поширення. Поширення типів оселищ в
дослідженому регіоні представлене за сітковим методом. Застосована прив’язана до географічних координат сітка, аналогічна використаній для картування флори Центральної
Європи (Niklfeld, 1979, 1998) – “малий” квадрат з розміром комірки 5′ довготи х 3′ широти
(≈6,3х5,6 км). На картах поширення оселищ
позначені головні річки, адміністративні межі
областей, різними відтінками виділені терито-
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рії Українських Карпат і Закарпатської низовини та вказані умовні їх межі. Крапками відзначено наявність оселища в межах комірки,
однак оселище не обов’язково покриває всю
площу, інколи воно може займати лише кілька квадратних метрів. Переважна більшість
даних є первинною, отриманою безпосередньо авторами. Частина даних про поширення
оселищ взята з літературних і гербарних джерел, а також (для лісових) з лісівничих карт
і лісовпорядних матеріалів. Поширення окремих лісових, чагарникових і лучних оселищ,
які в Українських Карпатах займають великі
площі, формують пояси й ландшафти (букові
ліси, викошувані луки, біловусові пустища)
або є широко розповсюдженими (оселище гірських і передгірних джерел) для частини регіонів вказані шляхом екстраполяції – виходячи
з природних особливостей цих територій або
особливостей господарювання. Ураховуючи
неповне, а, місцями – фрагментарне вивчення багатьох регіонів, карти поширення деяких
оселищ є лише першим наближенням щодо
пізнання їх реального розповсюдження.
Загрози. Коротко наведено перелік головних загроз і несприятливих для цього типу
оселища чинників, переважно антропогенного характеру. Загрози змін унаслідок природних історичних процесів указані лише в окремих випадках.
Природоохоронне значення. Коротко наведені ключові аспекти значення й ролі оселища у формуванні ландшафтів, середовища
існування (часто – осередку концентрації)
видів фауни, флори, рослинних і тваринних
угруповань (у т.ч. рідкісних, ендемічних, і
тих, що перебувають під загрозою), відзначена водорегуляційна, водозахисна, водоочисна,
протиерозійна, схило- та ґрунтоукріплювальна функції, а також рекреаційна, наукова, еталонна та історична цінність. Окремо зазначена роль оселища у формуванні ключових,
сполучних, а також буферних територій регіональної, національної та загальноєвропейської екологічної мережі, проектування якої,
власне, базується на концепції охорони оселищ і видів.
Заходи збереження. Наведена інформація
щодо наявності заходів збереження оселища.

Перш за все, відзначено наявність оселища
або його фрагментів на територіях регіональних та загальнодержавних об’єктів природнозаповідного фонду, тобто забезпеченість
пасивною охороною. Для окремих оселищ
відзначені спеціальні заходи охорони щодо
збереження, зокрема, відновлення гідрологічного режиму (оселища боліт, вільхових заболочених лісів, молінієвих дібров тощо), застосування методів активної охорони (оселища
напівприродних викошуваних лук), боротьба
з інвазійними видами тощо.
Література. У переліку літературних посилань цитуються, переважно, узагальнювальні
роботи й монографії, які містять достовірні
відомості щодо оселищ карпатського регіону,
рослинних угруповань, які їх диференціюють
(переважно – за флористичною класифікацією), а також публікації з аналізом оселищ і
рослинності окремих місцевостей чи районів
Українських Карпат та Закарпатської низовини. Роботи із загальними, застарілими або
побічними відомостями, даними про флористичний склад територій, наведені лише у виняткових випадках, необхідних для більш повного опису оселища.
Автори. Автор або автори опису оселища.
Можливе цитування опису окремого оселища
як частини каталогу за авторами опису.
Фотографії. Фотографії, здебільшого, відображають загальний вигляд оселища (із зазначенням місцезнаходження), його варіантів і
фрагментів, а також демонструють характерні
види. Усі світлини оригінальні, їх автори вказані в кінці кожного опису.
Критерії природоохоронної (созологічної)
оцінки типів оселищ
Созологічна категоризація типів оселищ є
ще недостатньо добре опрацьованим аспектом
природоохоронного аналізу об’єктів охорони.
В Україні її взагалі ніколи не розробляли, а
підходи, які застосовують в країнах Європейського Союзу є практично невідомі в Україні.
Тому, доцільним є їх детальніше висвітлення.
Созологічна категоризація раритетних типів оселищ потребує використання цілісної
системи критеріїв. Ці критерії повинні максимально достовірно (точно) відображати фак-
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тичну ступінь загрози оселищу. Вони також
повинні бути достатньо адаптованими (пристосованими) до відображення як якісних,
так і кількісних тенденцій розвитку, змін чи
трансформації окремих типів оселищ (Blab,
Riecken, Ssymank, 1995). Так для оцінювання
втрат площ (ареалу) (Area Loss – FL) оселищ
можуть бути застосовані категорії, подібні до
IUCN категорій оцінки стану популяцій видів рослин і тварин, яким загрожує зникнення
(IUCN Red List, 2001 або новіше). Поряд із цим
для оселищ використовують додаткове оцінювання якісних змін (Quality Loss – QU) під час
порушень (впливів), у т.ч. загрозу повільної
в часі деградації стану популяцій видів. Тобто критерії повинні бути здатні відображати
наслідки впливів (зміни водного режиму, балансу поживних речовин тощо), які можуть, у
свою чергу, відображатися у змінах видового
складу або тільки в зміні чисельності типових
видів оселища й не супроводжуватися втратами площ. При цьому під деградацією розуміють втрату певної структури, типових елементів оселища як частини середовища проживання, необхідного для характерних видів,
деструкцію контактних оселищ із впливом на
функціональну їх взаємодію тощо.
Під час природоохоронної (созологічної)
оцінки оселищ необхідним є не тільки визначення реакції стану оселища на різні види антропогенного впливу. Також важливим критерієм є здатність оселища до відновлення (регенерації) (Regenerability – RE). Цей критерій
також оцінює здатність протидії негативним
впливам. Під час природоохоронної оцінки в
цій групі головних критеріїв передусім виділяють два критерії – це втрата площ-ареалу
(загроза прямого знищення), загроза якісних
змін оселища (загроза поступової деградації)
та здатність оселища до відновлення.
У рамках класифікації загроженості оцінюють антропогенні зміни й тенденції за останні
100-150 років, оскільки лише за цей період,
головним чином, доступна інформація.
Сьогодні у Європі ще не розроблена єдина
та уніфікована система критеріїв оцінки, хоча
на рівні окремих країн вже розроблено кілька
варіантів, загалом, досить подібних між собою систем критеріїв, якими користуються під
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час укладання національних та регіональних
“червоних” списків оселищ. Зокрема, у Німеччині за останніми розробками (http://www.bfn.
de/0322_biotope_kat+M52087573ab0.html) оцінка загроз для типів оселищ основана на дворівневій системі критеріїв, перший з яких оцінює
втрату площ-ареалу (Area Loss – FL) внаслідок
прямого знищення та критерій якісних змін
(Quality Loss – QU) – як оцінювання поступової деградації. Ці два критерії об’єднують для
встановлення значення регіональної загроженості (Regional Threat value –rG) по кожному з
восьми фізико-географічних регіонів Німеччини. Регіональний рейтинг загроженості визначається як сума критеріїв якісних змін (QU) та
втрати площ (FL). Середнє значення регіонального рейтингу загроженості дає загальнонаціональний статус загроженості для оцінюваного
типу оселища.
Окрім згаданих головних критеріїв, система
природоохоронної оцінки оселищ в Німеччині доповнена критерієм поточного тренду
(Current trend). Поточний тренд типу оселища
може відрізнятись від історичних трендів, які
визначаються з використанням згаданих вище
критеріїв оцінки загроженості на основі аналізу за останні 50-150 років. Оцінка поточного
тренду на основі розвитку за останні 10 років
дозволяє робити прогнози на найближчий час
(максимум ще на 10 років). Критерії загроженості й поточний тренд доповнені оцінкою
здатності до регенерації (regenerability – RE)
кожного типу оселищ.
Під час укладання червоного списку оселищ Норвегії (Kjærstad, 2011) для оцінки загроз застосовано чотири типи критеріїв: 1.
Втрата площ-ареалу (Areal reduction), 2. Кілька місцезнаходжень і зменшення площ (Few
localities and decreasing area), 3. Кілька місцезнаходжень (Few localities), 4. Зменшення
якості оселища (Decreasing habitat Quality).
Однією з найбільш детально розроблених
є система критеріїв оцінки загроз у червоному списку загрожених типів оселищ Австрії
(Essl et al., 2002a; Essl et al., 2002b). Саме ця
система критеріїв є, на нашу думку, найбільш
оптимальною та взята за взірець для оцінювання загроз і визначення природоохоронного статусу раритетних типів оселищ Україн-
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ських Карпат і Закарпатської низовини. Як і
в німецькій системі, оцінка загроз в австрійській системі основана на дворівневій системі
критеріїв зі встановленням значень регіональної загрози для кожного з природних регіонів
Австрії та обчисленні загальнонаціонального
рівня загроз як середнього регіональних рейтингів. Серед головних критеріїв загроз, поряд з критеріями якісних змін (QU) та втрати
площ-ареалу (FL) введений ще один критерій
– рідкісність (Seltenheit – SE). Також використаний додатковий критерій – регенераційна
здатність, і, крім того, введений додатковий

критерій відповідальності (Verantwortlichkeit)
з двома позиціями шкали: відповідальність в
особливих масштабах і сильна відповідальність (цей критерій передбачає оцінку “відповідальності” країни за ризик зникнення
раритетного типу оселища у відповідності з
Директивою про оселища).
У каталозі використана система критеріїв
оцінки загроз, побудована на основі австрійської дворівневої системи з окремими доповненнями й корекціями та, за можливістю, з
переведенням в категорії IUCN за пропозиціями J. Blab, U. Riecken, A. Ssymank (1995).

Головні критерії:
1. Загроза втрати площ (ареалу), на яких поширений певний тип оселища;
2. Загроза якісної зміни оселища (загроза його деградації);
3. Рідкісність
Додатковий критерій:
Здатність до регенерації
Критерій “загроза втрати площ” (Area Loss – LA):
0 – повна втрата площ, повне знищення (extinct) – типи оселищ, які раніше були присутні
на території, однак сьогодні їх існування не підтверджене;
1 – дуже сильне зменшення площ-ареалу, загроза повного зникнення (critical) – типи
оселищ, для яких лише невелика частина попередніх площ і надалі існує.
У зв’язку зі збереженням антропогенного впливу, без застосування спеціальних активни
заходів охорони й менеджменту його повне зникнення може відбутися найближчим часом;
2 – сильне зменшення площ-ареалу, під значною загрозою зникнення (endangered) –
типи оселищ зі значним зменшенням площ-ареалу майже по всьому регіону, або
вони вже зникли в кількох частинах (підрегіонах) регіону;
3 – значне зменшення площ-ареалу, під загрозою зникнення (vulnerable) – типи оселищ
з негативними тенденціями зменшення площ у межах усього регіону або локально
зниклі на окремих/поодиноких територіях (сайтах);
4 – незначне зменшення площ-ареалу, або залишається без змін; потенційно перебувають
під загрозою (susceptible) – типи оселищ з природно обмеженим поширенням,
або з обмеженим числом локалітетів і, таким чином, перебувають під постійною
загрозою втрати площ-ареалу, якщо вже не зараховані до пунктів 1-3.
Критерій “загроза якісної зміни оселища” (Quality Loss – QU):
0 – повністю знищений (completely destroyed)– типи оселищ, які зазнали таких якісних змін,
що типові або природні варіанти оселища повністю знищені;
1 – під загрозою повного якісного знищення (руйнування) (threatened by complete destruction)
– типи оселищ, які зазнали негативних якісних змін майже по всьому ареалу оселища,
так, що типові або природні варіанти залишилися лише в небагатьох або лише в одному
локалітеті і є загроза повного знищення протягом короткого часу;
2 – під сильною загрозою якісних змін (властивостей) (heavily endangered) – типи оселищ,
які зазнали якісних змін настільки, що
– втрата якісного стану типових варіантів відбулася по всьому ареалу поширення
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оселища в регіоні, або
– типові варіанти зникли в кількох локалітетах;
3 – під загрозою якісних змін (властивостей) (endangered) – типи оселищ, які зазнали
якісних змін настільки, що
– втрата якісного стану типових варіантів відбулася в окремих локалітетах ареалу поширення оселища в регіоні, або
– типові варіанти зникли в окремих (поодиноких ) локалітетах;
4 – поза загрозою якісних змін стану (not endangered at present).
Критерій “рідкісність” – R:
0 – зниклий (вимерлий) (EX),
1 – дуже рідкісний (CR),
2 – рідкісний (EN),
3 – помірно поширений (VU),
4 – часто трапляється (LR).
Критерій рідкісності оцінюється за категоріями IUCN, розробленими для оцінки загроз таксонів рослин і тварин. (Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria Version 8.1
(August 2010) – http://intranet.iucn.org/webfiles/doc/SSC/RedList/RedListGuidelines.pdf).
Критерій “здатність до регенерації” (додатковий критерій) (Regenerability – RE):
0 – не здатний до відновлення, відновлення неможливе – типи оселищ, відновлення яких
неможливе в історичний період. До цього типу зараховують, передусім, оселища
з тривалим і дуже тривалим періодами розвитку (праліси, верхові болота) – тобто
де абіотичні умови не можуть бути природно повторно відновленими, або це типи,
заселені реліктовими популяціями (угрупованнями) чи значна частина характерних
видів яких перебуває під загрозою зникнення.
1 – майже не здатний до відновлення (регенерація навряд чи можлива) – типи оселищ,
відновлення яких можливе лише за історичний час (понад 150 років) і, якщо відновлення
відбудеться, очікується, що воно пройде недосконалим чином у зв’язку з невеликою
кількістю і значною ізоляцією окремих наявних ділянок оселища (втім, існують
передумови для відновлення популяцій типових видів чи угруповань).
2 – важко здатний до відновлення (регенерація складна) – типи оселищ, регенерація яких
можлива тільки за дуже тривалий проміжок часу (15-150 років).
Для відновлення популяцій окремих типових рослин і тварин (угруповань) можна о
чікувати й більш тривалий проміжок часу.
3 – відносно здатний до відновлення (регенерація умовно можлива) – типи оселищ,
регенерація яких можлива за проміжок часу до 15 років. Для відновлення популяцій
окремих типових рослин і тварин (угруповань) можна очікувати і більш тривалий
проміжок часу.
4 – здатний до відновлення (регенерація можлива).
У каталозі застосована дворівнева система
оцінки загроженості типів оселищ за природоохоронними критеріями з визначенням регіональних рейтингів, а на їх основі стан загроженості оселищ на території, описаній в каталозі.
На цій території для регіональної оцінки виділено, ураховуючи наявність даних по території,
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лише два добре відмінні регіони – Українські
Карпати та Закарпатська низовина. У майбутньому, у міру накопичення інформації, можливий аналіз визначення стану загроженості певного типу оселища для всіх мезоекорегіонів, за
якими здійснене районування території Українських Карпат у Каталозі. З іншого боку, під

Структура ОПИСУ типів оселищ
І природоохоронні (сОЗОЛОГІЧНІ) критерії їх оцінки

час визначення згодом загальнонаціонального
статусу загрози для оцінюваних типів оселищ,
який доцільно проводити за головними фізикогеографічними регіонами країни, найбільш
придатним для аналізу є виділення лише двох
згаданих регіонів. Загальна регіональна оцінка
загрози вираховувалася як середнє арифметичне суми категорій трьох головних факторів
з урахуванням додаткового фактору “здатність
до регенерації”. На основі середнього значення двох регіональних рейтингів (або часто і
одного, за відсутності конкретного типу оселища в одному з двох регіонів) встановлюва-

ли загальну категорію загрози для оселища на
території Українських Карпат і Закарпатської
низовини. У разі попадання середнього показника в інтервал між цілими числами категорій,
показник завжди заокруглювали в сторону вищої категорії загрози (2-3 → 2). Загальна, як
і регіональна, загрози для оцінюваного типу
оселища визначалася з використанням категорій IUCN, застосованих для созологічної категоризації (оцінки) оселищ у європейських країнах (Blab, Riecken, Ssymank, 1995; Kjærstad,
2011; Essl et al., 2002a; Essl et al., 2002b; http://
www.bfn.de та ін.).

Природоохоронні категорії оцінки стану типів оселищ, яким загрожує зникнення:
0 (EX) – тип оселища повністю зник (знищений)
(тип оселища, який раніше траплявся на території, але сьогодні у своєму типовому
вигляді відсутній);
IUCN категорія “RE” – regionally Extinct
1 (CR) – тип оселища знаходиться під критичною загрозою зникнення (перебуває в
критичному або критично загроженому стані),
(тип оселища, знищення якого передбачуване в часі, якщо фактори впливу
продовжуватимуть діяти й надалі, а також не будуть запроваджені дієві заходи
його охорони); IUCN категорія “СR” – Critically Endangered;
2 (EN) – тип оселища знаходиться під високою загрозою зникнення (перебуває
у небезпечному стані),
(тип оселища, який у своєму типовому вигляді значно змінився (деградував),
або через безперервний антропогенний вплив знаходиться під постійною загрозою;
IUCN категорія “EN” – Endangered;
3 (VU) – тип оселища знаходиться під загрозою зникнення (вразливий)
(тип оселища, який у своєму типовому вигляді відчутно змінився (деградував),
або через безперервний антропогенний вплив знаходиться під постійною загрозою);
IUCN категорія “VU” – Vulnerable;
–– –
тип оселища знаходиться поза загрозою,
(тип оселища, який на сьогодні перебуває поза загрозою);
IUCN категорія “LC” – Least Concern;
D–
недостатньо даних про даний тип оселища (тип оселища, про який недостатньо
даних для можливості його оцінки);IUCN категорія “DD” - Data Deficient:
+ (4) – не потребує оцінки.
Попередній аналіз созологічної цінності
типів оселищ Українських Карпат
і Закарпатської низовини
Природоохоронна (созологічна) категоризація природних оселищ Українських Карпат і
Закарпатської низовини була застосовано до
117 типів (до аналізу не залучали типи оселищ антропогенної групи, а долучили один
тип оселища, який вважається зниклим (у

Каталозі не розглядається). З цієї кількості 9
типів оселищ перебувають під критичною загрозою зникнення (CR), 18 типів – під високою загрозою зникнення (EN) і 36 – під загрозою зникнення як вразливі (VU). Природних
оселищ, які перебувають поза загрозою або
неоцінені, чи недостатньо даних для можливості їх оцінки є 54 типи. Понад половину
всіх природних оселищ перебувають під тією
чи іншою загрозою. Загалом, цей показник,

53

КАТАЛОГ ТИПІВ ОСЕЛИЩ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ і ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ

як і показники співвідношення раритетних
оселищ за категоріями, подібний до показників в інших країнах Європи, де проводилася
оцінка раритетних оселищ. До, очевидно,
зниклих типів належить оселище “Природні
дистрофні озера та стави”, яке колись, згідно з
літературними даними та видовим переліком
траплялося на території повністю осушеного
нині болотного комплексу в ур. Чорний Мочар, а також на південних околицях м. Мукачево. Втім, зберігається можливість його ідентифікації в регіоні Українських Карпат. Серед
критично загрожених оселищ 7 типів належать до боліт і заболочених лісів, більшість
локалітетів яких, ураховуючи сучасні тенденції, без застосування спеціальних активних
заходів менеджменту можуть зникнути ближчим часом. До критично загрожених також зараховані два типи лісостепових оселищ лісів
(“Понтично-паннонські лісостепові дубові
ліси” та “Рівнинні дубові ліси з перстачем бі-

лим (Potentilla alba)”), які збереглися лише у
вигляді зовсім дрібних фрагментів і перебувають під постійною загрозою як трансформації, так і вирубування.
Загалом, значний відсоток раритетних типів
становлять оселища, головним лімітаційним
фактором для яких є зміна гідрологічного режиму, перш за все меліоративне осушення,
зарегулювання й каналізація річок, відведення води. Більшість з цих типів перебувають
на різних рівнях деградації й потребують
термінових заходів щодо їх збереження. Так,
наприклад, практично всі типи болотних оселищ належать до категорій критичної або високої загрози зникнення.
До переліку оселищ, які перебувають під
загрозою, згідно з проведеним за критеріями
аналізом, потрапила більшість типів оселищ
лісів, хоча й часто з невисоким рівнем загрози (VU). Поясненням цьому є дуже негативні тенденції у веденні лісового господарства
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Раритетні типи природних оселищ за категоріями
Типи природних оселищ, що перебувають поза загрозою, неоцінені
або мають недостатньо даних

Рис. 1. Розподіл природних типів оселищ Українських Карпат за природоохоронними категоріями
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останніх десятиліть, зведення значних площ
особливо цінних та унікальних типів лісів,
зменшення якості контролю за плануванням
і проведенням рубань, повне домінування у
лісовому господарстві комерційного чинника
тощо. До цього додалися тенденції природних
(кліматичних) змін, які особливо негативно
почали впливати на хвойні високогірні ліси,
перш за все на теплішому південному макросхилі Карпат.
Також, як це не дивно, до переліку оселищ,
які перебувають під тим чи іншим ступенем
загрози потрапило чимало високогірних
оселищ, які в більшості гірських країн Європи належать до груп невисокого ризику.
Це пов’язано з майже повним припиненням
традиційного господарювання у високогір’ї.
Поступове згасання господарювання відбувається і у високогір’ї Українських Карпат,
однак негативний вплив пасовищного навантаження змінюється непомірним і зовсім

не регульованим рекреаційним навантаженням, через яке вже незабаром може бути
втрачено багато локалітетів високогірних
нелісових типів оселищ, а окремі навіть можуть зникнути.
В описах типів оселищ природоохоронні
(созологічні) категорії природних оселищ
представлено окремо для Українських Карпат
і Закарпатської низовини.
На рис. 1 та рис. 2 представлені результати
попереднього аналізу ступеня загроженості природних оселищ у межах Українських
Карпат і Закарпатської низовини, відповідно.
Зважаючи на значно менший розмір кожної з
територій, порівняно з сумарною їх площею, а
також зміну параметрів антропогенного впливу, проведена оцінка частково відрізняється
від сумарної оцінки Українських Карпат і Закарпатської низовини загалом, яка наведена
вище. Проте загальні тенденції розподілу видів за категоріями є подібними.
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Рис. 2. Розподіл природних типів оселищ Закарпатської низовини за природоохоронними
категоріями
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галофіЛЬНі

ОПИС ТИПІВ ОСЕЛИЩ Українських Карпат
І Закарпатської низовини
ГАЛОФІльні
Га 1
ПАННОНСЬКІ НАПІВЗАСОЛЕНІ
ЛУКИ
PANNONIC SEMI-SALINE MEADOWS
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина – CR
Emerald: –
EUNIS: B4.31 Pannonic salt steppes and saltmarshes; E 6.2 Continental inland saline grass
and herbdominated habitats.
CORINE: –
Pal. Hab.: 15.A12 Pannonic saline meadows.
Natura 2000: –

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Beckmannion eruciformis
Soó 1933, асоціації: Agrostio stoloniferaeGlycerietum pedicellatae Magyar ex Soó 1933,
corr. Borhidi 2003; Eleochari-Alopecuretum
geniculati Soó 1947, em. Borhidi 1996 (?).
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Agrostideta stoloniferae:
асоціації:
Agrostidetum
(stoloniferae)
alopecurosum (geniculati), Agrostidetum
(stoloniferae) beckmanniosum (eruciformis),
Agrostidetum
(stoloniferae)
caricosum
(vulpinae), Agrostidetum (stoloniferae)
eleocharosum (palustris), Agrostidetum
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(stoloniferae) glycerosum (fluitantis). –
Формація: Alopecureta pratensis, асоціації: Alopecuretum (pratensis) agrostidosum
(stoloniferae), Alopecuretum (pratensis)
beckmanniosum (eruciformis), Alopecuretum
(pratensis) caricosum (vulpinae). – Формація: Beckmannieta eruciformis, асоціації:
Beckmanniosum (eruciformis) agrostidosum
(stoloniferae), Beckmanniosum (eruciformis)
caricosum
(vulpinae),
Beckmanniosum
(eruciformis) eleocharosum (palustris).
Зелена книга Украiни. –
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика.
Природні субгалофільні (напівзасолені) луки
підтоплених депресій рівнини паннонського
басейну, які займають, здебільшого, малі площі. На Закарпатській низовині перебувають на
північно-східній межі природного поширення,
де лише фрагментарно представлені типом
галофільної лучної рослинності, який відзначається відносно найменшою залежністю від
ступеня засолення та збідненим видовим складом. Угруповання оселища розвиваються на
ділянках з широкою амплітудою коливаня рівня грунтових і поверхневих вод – властивими
є довготривале весняно-осіннє підтоплення,
яке змінюється літнім екстремальним пересиханням. Зазвичай, локуси оселища приурочені
до природних і штучних понижень, в яких під
час висихання найдовше затримується вода й
відбувається акумуляція змитих з прилеглих
ділянок сполук, що сприяє процесу засолення.
Ґрунти важкі, глинисто-мулисті, під час пересихання тверднуть і розтріскуються.
Травостій добре розвинений, густий, однак з
прогалинами. Його формують і визначають
структуру, головним чином, високорослі осока лисяча, лепешняк плаваючий, ситняг болотний та злаки (китники лучний і колінчастий, мітлиця повзуча та константний, втім, не
зафіксований нами, вид – бекманія звичайна),

квітконіжковий), Limosella aquatica (мулянка водяна), Lysimachia nummularia (вербозілля лучне), Mentha pulegium (м’ята блошина),
Myosurus minimus (мишачий хвіст малий),
Ranunculus sardous (жовтець сардинський),
R. sceleratus (ж. отруйний), Rorippa sylvestris
(водяний хрін лісовий), Rumex stenophyllus
(щавель вузьколистий).

до яких домішуються окремі дводольні види,
а також численні види з прилеглих лучноосокових угруповань. Види, які формують
травостій, розвиваються на купинах, між якими в мікродепресіях, які триваліший час залишаються зволоженими під час висихання,
оселяються невисокі види однорічників, передусім, галофіли (зокрема, бушія бокоцвіта).
Видовий склад. Agrostis stolonifera (мітлиця повзуча), Alopecurus geniculatus (китник колінчастий), A. pratensis (к. лучний),
Beckmannia eruciformis (бекманія звичайна), Buschia lateriflora (бушія бокоцвіта),
Carex vulpina (осока лисяча), Eleocharis
palustris (ситняг болотний), Glyceria fluitans
(лепешняк плаваючий) G. x pedicellata (л.

Поширення. Оселище в регіоні перебуває
на північно-східній межі поширення. Ідентифіковане лише у формі фрагментів у пониззі
р. Латориця на Закарпатській низовині. Імовірно, невеликі локуси оселища можуть бути
виявлені в межах заплавного комплексу пониззя р. Тиса в околицях м. Чоп.
Загрози. Зміна гідрологічного режиму, у першу
чергу – припинення періодичного підтоплювання, підсушення чи осушення територій з локалітетами оселища. Освоєння території, зокрема,
безпосереднє знищення під час земляних робіт;
меліоративно зумовлене загальне зниження
грунтових вод на рівнині. Рудералізація, проникнення неофітів, природне сукцесійне заростання деревно-чагарниковою рослинністю.
Природоохоронне значення. Рідкісне й маловідоме в регіоні оселище, що знаходиться на
межі ареалу, до якого приурочені місцезнаходження зникаючих і критично рідкісних у Центральній Європі галофільних видів. З огляду на
фрагментарний характер поширення та незначні площі ділянок потребує охорони.
Оселище є індикатором процесів вилуговування та засолення ділянок.
Заходи збереження. Імовірні ділянки оселища в
межах заплави пониззя р. Латориця включені до
складу (формально перебувають під охороною)
новоствореного РЛП “Притисянський”. Реально
виявлені локуси оселища – поза охороною.
Лiтература. Borhidi, 2003; Borhidi, Sánta
(eds.), 1999; Šomšák, 1963; Stanova, Valachovič,
2002.
Автор Р.Я. Кіш
(Фото: Р.Я. Кіш)
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Піщано-піонерний
Пп. 1
ДІЛЯНКИ З ПІОНЕРНОЮ
РОСЛИННІСТЮ З ДОМІНУВАННЯМ
ОДНОРІЧНИКІВ (THERO-AIRION) НА
СИЛІКАТНИХ СУБСТРАТАХ
OPEN AREAS OF PIONEER
VEGETATION WITH DOMINANCE
OF ANNUALS (THERO-AIRION) ON
SILICEOUS SUBSTRATES
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: –
EUNIS: E1.91 Dwarf annual siliceous grassland,
E1.9 ???? Non-Mediterranean dry acid and
neutral open grassland, including inland dune
grassland
CORINE: 35.21 Dwarf annual siliceous grasslands
Pal. Hab.: 35.21 Dwarf annual siliceous grasslands
Natura 2000: –

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Thero-Airion R. Tx., et Oberd.,
1957: Vulpietum myuri Philippi 1973, VulpioAiretum capillaris Pauca 1941.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Ventenanteta dubiae.
Зелена книга України.
Типи лісу.
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Структура та екологічна характеристика. Піонерні угруповання низьких (дрібних)
однорічників з невеликим проективним покриттям і сезонним характером розвитку, які
формуються на добре прогрітих, зазвичай,
невеликих за площею, ділянках. Приурочені
до кислих глинисто-щебенистих, часто пересихаючих, сильно змитих ерозійних, бідних
на гумус скелетних або несформованих ґрунтах на силікатних або ефузивних породах.
Приурочені до змитих ділянок над урвищами
та при підніжжі скель, досить часто – до вторинних екотопів (кар’єрів, відкосів залізниць
тощо), де трапляються розсипи щебеню або
скельного уламкового рухляку. Угруповання з
домінуванням ефемерів Aira elegans, Vulpia
myuros, до яких домішуються псамофільні
дрібні однорічники, та, поодиноко, види прилеглих трав’яних угруповань. Часто значною
є частка однорічних рудеральних видів.
Оселище та його поширення недостатньо вивчені через відсутність інформації про рослинні угруповання, які його формують.

Видовий склад. Achillea millefolium (деревій звичайний), Aira elegans (аїра витончена), Anisantha tectotum (анізанта покрівельна), Arabidopsis thaliana (різушка Таля),
Arenaria serpyllifolia (піщанка чебрецелиста),
Cerastium spp. (роговик), Erigeron canadensis
(злинка канадська), Erophila verna (веснянка
весняна), Hieracium pilosella (нечуйвітер волохатенький), Poa bulbosa (тонконіг бульбистий), P. compressa (т. стиснутий), Potentilla
argentea
(перстач
сріблястий),
Rumex
acetosella (щавель горобиний), Stenactis annua
(стенактис однорічний), Trifolium arvense (конюшина польова), Ventenata dubia (вентената
сумнівна), Veronica verna (вероніка весняна), Vulpia myuros (вульпія мишохвоста);
мохи Polytrichum piliferum, Polystichum spp.,
Racomitrium canescens.
Поширення. Острівними фрагментами на Закарпатській низовині. Нині оселище ідентифіковане на пд.-зх. схилі г. Ардов (окол. м. Берегово), пн.-сх. схилі Косоньської гори, біля
підніжжя кар’єрів на зх. окол. м. Хуст та на
пд. схилі Клиновецької гори (Юлівські гори).
Через нодостатність вивчення поширення,
оселища є маловідомим.

Загрози. Заростання чагарниками, зміна режиму господарювання, безпосереднє знищення під час видобутку каміння; витоптування.
Природоохоронне значення. Рослинність
оселища виконує важливу роль піонерного заселення еродованих схилів, природних скелетних скельних субстратів, а також кам’янистощебенистих субстратів вторинних екотопів і
здійснює ґрунтотворну функцію.
Заходи збереження. Відома нині ділянка
оселища перебуває під охороною в ботанічному заказнику “Ардов” на вулканічному
горбогір’ї.
Лiтература. Borhidi, 2003; Chytrý (ed.), 2010;
Chytrý, Kučera, Koči (eds.), 2001; Mucina,
Grabherr, Wallnöfer (Hrsg.), 1993; Stanova,
Valachovič (eds.), 2002; Valachovič et al., 1995.
Автор Р.Я. Кіш
(Фото: Р.Я. Кіш)
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Пп. 2
ДІЛЯНКИ З ПІОНЕРНОЮ
РОСЛИННІСТЮ НА СИЛІКАТНИХ
СУБСТРАТАХ
AREAS WITH PIONEER VEGETATION
SEDO-SCLERANTHION AND SEDO
ALBI-VERONICION DILLENII ON
SILICEOUS SUBSTRATES
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина – VU
Emerald: 34.112 Hoeseleek communities
EUNIS: E1.11 (E1.12???) Euro-Siberian rock debris swards, H3.6 Weathered rock and outcrop
habitats
CORINE: 34.11 Euro-Siberian rock debris swards
Pal. Hab.: . 34.11 Euro-Siberian rock debris
swards
Natura 2000: 8230 Siliceous rock with pioneer
vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the
Sedo albi-Veronicion dillenii

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Arabidopsion thalianae
Passarge 1964, асоціації: Allietum montani
Mikyška 1933, Festuco ovinae-Polytrichetum
piliferi Simon 1971, Veroniсo vernae-Poetum
bulbosae Moravec 1967.
Синтаксони за домінантною класифікацією. –
Зелена книга України. –
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика.
Оселище сформоване піонерними низькорос-
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лими мохово-трав’яними угрупованнями з
домінуванням мохів та участю у трав’яному
ярусі дрібних сукулентів і терофітів, які розвиваються на силікатних кам’яних відслоненнях, скелях та осипищах уламкового рухляку.
Поширене на добре прогрітих схилах південних експозицій вулканічного горбогір’я, рідко
– передгір’я, де невеликі за площею його осередки спорадично трапляються на скельних
відслоненнях материнських вулканічних порід – на окремих кам’яних брилах, на уступах
скель, по краю урвищ, на скельних карнизах
і мікротерасах тощо. Основу рослинного покриву формують, передовсім, мохи, які оселяючись на скелетному скельному субстраті
сприяють формуванню малопотужного шару
скелетного ґрунту проторанкерного типу, перемішаного з дрібноземом, чим створюють
умови для наступного вселення, часто безпосередньо в мохові дернини, дрібних представників судинних рослин. Важливою передумовою тривалого існування оселища є постійні
зрушення гірської породи та мілкого ґрунтового шару в результаті ерозійних процесів
(вивітрювання, вимивання, пересихання та

осипання) з наступним оголенням кам’яного
субстрату й повторним циклом його заселення піонерною рослинністю.
У разі формування достатнього ґрунтового
горизонту відбувається вселення й швидкий
розвиток багаторічного різнотрав’я. Тому угруповання оселища часто є початковою стадією
сукцесійної серії розвитку лучних і лучностепових угруповань кам’янистих схилів.
Оселище перебуває в контакті з ксеротермними лучно-степовими та іншими піонерними
петрофітними рослинними угрупованнями.
Видовий склад. Allium montanum (цибуля
гірська), Arabidopsis thaliana (різушка Таля),
Arenaria serpyllifolia (піщанка чебрецелиста), Asplenium septentrionale (аспленій північний), Cerastium brachypetalum (роговик
дрібноцвітий), Cruciata pedemontana (круціата п’ємонтська), Erophila verna (веснянка
весняна), Festuca valesiaca agg. (костриця
валіська), Herniaria glabra (остудник голий),
Hieracium pilosella (нечуйвітер волохатенький), Myosotis micrantha (незабудка дрібноквіткова), Poa bulbosa (тонконіг бульбистий), Potentilla argentea (перстач сріблястий), Rumex acetosella (щавель горобиний),
Scleranthus annuus (червець однорічний),
Sedum acre (очиток їдкий), S. sexangulare (о.
шестирядний), Trifolium arvense (конюшина
польова), Valerianella carinata (мласкавець кілястий), Veronica verna (вероніка весняна);
мохи: Polystichum piliferum, Racomitrium
canescens.

Природоохоронне значення. Рослинність
оселища здійснює важливу роль піонерного
заселення скелетних скельних субстратів і виконує ґрунтотворну функцію.
Заходи збереження. Ділянки оселища перебувають під охороною в Карпатському БЗ
(масиви Чорна гора, Юлівська гора) та в низці
заказників на вулканічному горбогір’ї (“Ловачка”, “Ардов”). Осередки оселища на Юлівських горах і по Берегівському горбогір’ю –
поза охороною.
Лiтература. Кіш, Андрик, Мірутенко, 2006;
Chytrý, Kučera, Koči (eds.), 2001; Mucina,
Grabherr, Wallnöfer (Hrsg.), 1993; Stanova,
Valachovič (eds.), 2002; Valachovič et al., 1995.
Автор Р.Я. Кіш
(Фото: Р.Я. Кіш)

Поширення. Ділянки оселища спорадично
трапляються на південних схилах окремих
пагорбів вулканічного горбогір’я Закарпатської низовини (зокрема, на г. Чорна гора, г.
Ловачка, Мужієвських та Юлівських горах) і,
зрідка, у вигляді фрагментів зі збідненим видовим складом – по південному передгір’ю
Вигорлат-Гутинської гряди.
Загрози. Безпосереднє знищення скельних
відслонень під час видобутку каменю; рекреаційне навантаження, пішохідний та екстремальний туризм, витоптування й пошкодження травоїдними тваринами.
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Пп. 3
ДІЛЯНКИ З ПІОНЕРНОЮ
РОСЛИННІСТЮ (ALYSSO-SEDION
ALBI)
AREAS WITH PIONEER VEGETATION
(ALYSSO-SEDION ALBI)
Созологічна категорія:
Українські Карпати – VU
Закарпатська низовина – VU
Emerald: 34.112 Hoeseleek communities
EUNIS E1.11Euro-Siberian rock debris swards,
E1.29 [Festuca pallens] grassland
CORINE: 34.1 Middle European pioneer swards;
34.11 Euro-Siberian rock debris swards
Pal. Hab.: . 34.11 Euro-Siberian rock debris swards;
34.112 Hoeseleek communities; 34.35[Festuca
pallens] grassland
Natura 2000: 6110* Rupicolous calcareous or
basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi

Синтаксони за флористичною класифікацією: Союз Alysso alyssoidis-Sedion albi
Oberd. et T. Müller in T. Müller 1961.
Синтаксони за домінантною класифікацією. –
Зелена книга Украiни (2009). –
Типи лісу: –
Структура та екологічна характеристика.
Ділянки піонерної низькорослої ксеротермофільної рослинності на вапнякових, карбонатовмісних або інших, багатих на основи,
кам’янистих субстратах. У регіоні Українських Карпат оселище фрагментарно вияв-
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лене на відкритих, добре прогрітих скельних
або кам’янистих відслоненнях у місцях виходу вапнякових і карбонатовмісних субстратів
ефузивних порід (андезитів, ліпаритів, туфів)
на південних схилах окремих пагорбів вулканічного горбогір’я і передгір’я. Рослинність
формується на змитих скелетних щебенистих
ґрунтах типу проторанкор зі значною домішкою рухляку материнських порід. У складі
петрофітних рослинних угруповань переважають дрібні ефемери (які вже на кінець весни припиняють вегетацію), сукуленти (роду
очиток), рідше – цибулинні геофіти і, частково, мохи та лишайники. На пізніших стадіях заростання, коли формується ґрунтовий
субстрат, створюються умови для вселення
рослин-багаторічників. Оселище займає невеликі площі, часто утворює комплекси з оселищами ксеротермних трав’яних і чагарникових
угруповань.
Видовий склад. Acinos arvensis (щебручка
польова), Allium montanum (цибуля гірська),
Arabidopsis thaliana (різушка Таля), Arenaria
serpyllifolia (піщанка чебрецелиста), Cerastium
brachypetalum (роговик дрібноцвітий), C.
pumilum (р. низький), Geranium columbinum
(герань голубина), Poa bulbosa (тонконіг бульбистий), Poterium sanguisorba (чорноголовник родовиковий), Scleranthus annuus (червець однорічний), Sedum acre (очиток їдкий),
S. hispanicum (о. іспанський), S. sexangulare
(о. шестирядний), Teucrium chamaedrys (самосил гайовий), Thlaspi alliaceum (талабан
часниковий), Trifolium arvense (конюшина

польова), Valerianella carinata (мласкавець
кілястий), V. locusta (м. колосковий), Veronica
verna (вероніка весняна). Мохи: Racomitrium
canescens.
Поширення. Нині оселище лише фрагментарно ідентифіковане на південних схилих
гг. Чорна гора та Клиновецька гора (Юлівські
гори) вулканічного горбогір’я Закарпатської
низовини й на скельних відслоненнях вапнякового кар’єру на південно-східному відрозі хребта Попричний Верх (масив Вигорлат,
Вигорлат-Гутинська гряда) в околицях с. Новоселиці. Можливе виявлення на південних
схилах інших пагорбів горбогір’я низовини та
вулканічного передгір’я.
Загрози. Трансформація біотопу через затінення деревно-чагарниковою рослинністю,
проникнення рудеральних видів, витоптування й пошкодження травоїдними тваринами.

Природоохоронне значення. Поселяючись
на змитих, еродованих ділянках прогрітих
схилів, кам’янисто-щебенистих і скельних
відслонень, рослинність оселища виконує
функцію піонерного освоєння скелетних субстратів, має важливе ґрунтоформувальне значення та є ініціальною стадією сукцесійного
заростання відслонень материнських порід.
Заходи збереження. Оселища перебуває під
охороною в Карпатському БЗ (масив Чорна
гора). Ділянки оселища на південному схилі
Клиновецької гори та в околицях с. Новоселиці – поза охороною.
Лiтература. Кіш, Андрик, Мірутенко, 2006;
Chytrý, Kučera, Koči, 2001; Stanova, Valachovič,
2002; Valachovič et al., 1995.
Автор Р.Я. Кіш
(Фото: Р.Я. Кіш)
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Піщано-піонерний

Пп. 4
Природні ерозійні зсуви на
крутих схилах
Natural erosion slides on steep
slopes
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: –
EUNIS: фрагменти E2.22 Sub-Atlantic lowland
hay meadows
CORINE: фрагменти 38.22 Medio-European
lowland hay meadows
Pal. Hab.: фрагменти 38.22 Sub-Atlantic lowland
hay meadows, 38.233 Carpathian submontane
hay meadows, 38.25 Continental meadows.
Natura 2000: фрагменти Lowland hay meadows
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Синтаксони за флористичною класифікацією. Фрагменти рослинних угруповань
союзу Arrhenatherion elatioris Luquet,
1926, асоціації: Anthoxantho odoratiAgrostietum tenuis Sillinger 1933, Pastinaco
sativae-Arrhenatheretum elatioris Passarge
1964, Poo-Trisetum flavescentis Knapp
ex Oberdorfer 1957, Ranunculo bulbosiArrhenatheretum elatioris Ellmauer in
Mucina et al. 1933.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Фрагменти угруповань формацій
Anthoxantheta odorati, Arrhenathereta
elatii, Brizieta mediae, Festuceta pratensis,
Phleetea pratensis, Poeta pratensis, Trifolieta
pratensis, T. repentis.
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Зелена книга України. –
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика. Ерозійні ділянки, які сформувалися на
крутих схилах з ухилом від 30 до майже 90
градусів, унаслідок дії тривалих опадів, зрідка
людини, а також сюди належать ерозійні схили берегів великих річок. Вони утворюються
здебільшого на місці злаково-різнотравних
лук із традиційним режимом викошування й
випасання, або, зрідка, як наслідок рекреаційного навантаження, вирубування лісових
насаджень або дії вітровалів. Уздовж берегів
річок їх утворення може бути пов’язане з природною абразією берегів. Ерозійні зсуви та
еродовані високі береги річок поширені від
низовини до альпійського поясу.
Для цього типу оселища є характерним
досить широкий спектр екологічних умов. У
низькогір’ї він поширений здебільшого на берегах великих річок. У середньо- та високогір’ї
– на крутих гірських схилах. Відкриті ґрунти
цього типу оселища належать до дерновобуроземних різної потужності, до буроземів
гірсько-лучних на полонинах і до буроземів
у післялісових або лісових осередках. Їх особливість полягає у наявність вимитого гумусового горизонту, реакція ґрунтового розчину
від слабокислої до кислої. Ґрунти можуть, часом, дуже різнитися за вмістом поживних речовин, дренованістю, рівнем щебенюватості,
вологості та іншими показниками.
Для оселища загалом характерні ценотично відкриті рослинні угруповання з незначним
проективним покриттям (5-30%), що зумов-

лено постійним впливом активних ерозійних
процесів. Незімкненість рослинного покриву
сприяє проростанню насіння багатьох видів,
проте постійне змивання не дозволяє їм розвинутися. Структура й склад піонерних ценотичних локусів здебільшого лучного типу, що
зумовлено проникненням насіння з сусідніх
лучних угруповань унаслідок змивання. У такому стані оселище, яке сукцесійно є стадією
формування луки або лісу, може проіснувати
1-2 десятки років, а інколи й більше. Сусідство із осередками традиційного сільського
господарства (вище за схилом) призводить
привнесення органіки, що стимулює проникнення до цих угруповань нітрофільних видів
(конюшини лучної, осоту польового), інколи
адвентивних.

Видовий склад. Achillea millefolium (деревій
звичайний), Alopecurus pratensis (лисохвіст
лучний), Anthoxanthum odoratum (пахуча трава звичайна), Arrhenatherum elatius (райграс
високий), Centaurea jacea (волошка лучна),
Dactylis glomerata (грястиця збірна), Daucus
carota (морква дика), Festuca rubra (костриця червона), Gallium mollugo (підмареник
м’який), Holcus lanatus (медова трава шерстиста), Leontodon hispidus (любочки щетинисті), Leucanthemum vulgare (королиця
звичайна), Lotus corniculatus (лядвенець рогатий), Plantago lanceolata (подорожник ланцетолистий), Poa pratensis (тонконіг лучний),
T. pratense (к. лучна), T. repens (к. повзуча),
Veronica chamaedrys (вероніка дібровна).

Поширення. В усіх регіонах, від Закарпатської низовини до високогір’я Українських
Карпат.
Загрози. Найбільшою загрозою існуванню
оселища є формування сміттєзвалищ і розвиток дрібних кар’єрів.
Природоохоронне значення. Оселище є одним з важливіших фрагментів природних сукцесій рослинності. Еродовані береги річок є
середовищем існування для численних представників фауни безхребетних, перш за все
– комах і дрібних хребетних, інколи місцем
гніздування птахів.

Заходи збереження. Ділянки оселища в основному не потребують спеціальних заходів
охорони, проте інколи локалітети потребуватимуть спеціального менеджменту, спрямованого на підтримання існування, задля збереження окремих рідкісних видів безхребетних
і птахів.
Лiтература. Природа Українських Карпат,
1968
Автор Б.Г. Проць
(Фото: Б.Г. Проць)
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Водний

Водний
Во 1
ОЛІГО- ТА МЕЗОТРОФНІ
ВОДОЙМИ З БЕНТОСНОЮ
РОСЛИННІСТЮ ЗА УЧАСТЮ
ХАРОВИХ ВОДОРОСТЕЙ
OLIGO-MESOTROPHIC WATERS WITH
BENTIC VEGETATION OF CHARA
FORMATIONS
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: 22.44 Chandelier algae submerged carpets.
EUNIS: C1.14 Charophyte submerged carpets in
oligotrophic waterbodies
CORINE: 22.44 Chandelier algae submerged carpets.
Pal. Hab.: 22.44 Chandelier algae submerged carpets.
Natura 2000: 3140 Hard oligo-mesotrophic waters
with bentic vegetation of Chara formations

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союзи Charion fragilis Krausch,
1964 (?); Charion vulgaris (Krause et Lang,
1977), Krause, 1981 (?); Nitellion syncarpaetenuissimae Krause 1969 (?).
Синтаксони за домінантною класифікацією. –
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика.
Оселище формують угруповання з різних видів харових водоростей, які утворюють у водо-
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ймах придонний (бентосний) шар різної потужності – аж до заростання всієї водної товщі в разі, якщо водойма не глибока. Оселище
виявлене на рівнині в сліпих річкових рукавах,
невеликих стоячих водоймах – непроточних
озерах-старицях, від мілких до доволі глибоких (до 2 м), а також у тимчасових калюжах
від рівнини до нижнього гірського поясів, що
мають дощове живлення, або (іноді на рівнині) – підземне, водами річок чи струмків. Характерними особливостями водойм є піщаний
або намулистий субстрат дна, чистота й висока прозорість води, що може мати зеленуватий
відтінок і нейтральну або слабо лужну реакцію
(pH 6,0-7,5). Кількість поживних речовин у воді
невелика або помірна (оліго-мезотрофні умови), хоча, іноді, особливо у великих водоймах,
їх уміст досить значний (еутрофні водойми).
Ценози харових водоростей є маловидовими,
часто вони монодомінантні, утворені одним
видом, і відзначаються слабкою конкурентністю. Іноді, особливо в глибших мезо-(еу?)трофних водоймах харові водорості можуть
формувати угруповання з вищими, переважно
субмерсними, водними видами рослин (зокрема, водоперицею колосистою, водяним жовтецем, елодеєю канадською, а також з тонколистими видами роду рдест, що плавають у товщі
води тощо), а на мілководді та в прибережжі
– з рослинами-гідрофітами. Крім того, оселище оліго-мезотрофних водойм з харовими
водоростями може формуватися як піонерна
формація на антропогенно трансформованих

Во 2
ОЛІГОТРОФНІ ТА МЕЗОТРОФНІ
ВОДОЙМИ З УГРУПОВАННЯМИ
LITTORELLETEA UNIFLORAE ТА/
АБО ISOËTO NANOJUNCETEA

ділянках, таких як ями вздовж русла в місцях
видобутку гравію, мілководдя рибників, заповнені водою ями лісових доріг, канави.
Оселище часто є ефемерним (тимчасовим), за несприятливих умов або в результаті
сукцесійних змін воно може зникати в одних
місцях і з’являтися в інших.
Видовий склад. Харові водорості (Chara spp.,
Nitella spp.).
Поширення. Осередки оселища виявлені, переважно, на Закарпатській низовині, зокрема,
у старицях заплави р. Тиса. Зрідка трапляється також у тимчасових водоймах на передгір’ї
та в нижньому лісовому поясі південного мегасхилу. Оселище недостатньо вивчене через
відсутність інформації про рослинні угруповання, які до нього належать; його поширення
в Українських Карпатах нині маловідоме.
Загрози. Безпосереднє знищення під час
освоєння території, заростання стариць, пересихання мікроводойм, забруднення води.
Природоохоронне значення. Оселище є
ефективним і чутливим індикатором чистоти, рівня евтрофікації та забруднення водойм
і донних субстратів.

OLIGOTROPHIC AND MESOTROPHIC
WATERBODIES WITH COMMUNITIES
LITTORELLETEA UNIFLORAE AND/OR
ISOËTO NANOJUNCETEA
Созологічна категорія:
Українські Карпати – EN
Закарпатська низовина – EN
Emerald: 22.11 Lime-deficit oligotrophic waterbodies; 22.31 Euro-Siberian perennial amphibious communities; 22.321 Dwarf spice-rush
communities; 22.3232 Small galingale swards;
22.3233 Wet ground dwarf herb communities.
EUNIS: C1.1 Permanent oligotrophic lakes, ponds
and pools C1.2 Permanent mesotrophic lakes,
ponds and pools C3.41 Euro-Siberian perennial
amphibious communities C3.51 Euro-Siberian
dwarf annual amphibious swards
CORINE: 22.3111 Shoreweed lawns, 22.312
Spike-rush shallow-water swards, 22.313 Acid
pool fringe shallow-water swards, 22.3232
Small galingale swards.
Pal. Hab.: 22.11 Lime-deficit oligotrophic waterbodies; 22.12 Mesotrophic waterbodies; 22.31
Euro-Siberian perennial amphibious communities; 22.32 Euro-Siberian dwarf annual amphibious swards.
Natura 2000: 3130 Oligotrophic to mesotrophic
standing with vegetation of the Littorelletea
uniflorae and/or Isoeto Nanojuncetea

Заходи збереження. Ділянки оселища виявлені в межах Тисенської частини новоствореного РЛП “Притисянський”.
Лiтература. Кіш, Андрик, Мірутенко, 2006;
Chytrý, Kučera, Koči (eds.), 2001; Stanova,
Valachovič (eds.), 2002; Valachovič et al., 2001.
Автор Р.Я. Кіш (Фото: Р.Я. Кіш)
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Водний

повання формації марсилії чотирилистої (Marsileeta quadrifoliae): асоціації
Marsileetum quadrifoliae purum, Marsileetum
(quadrifoliae) salviniosum (natantis).
Типи лісу. –

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союзи Littorellion uniflorae Koch
ex R. Tx. 1937: угруповання з Sparganium
angustifolium; Eleocharition acicularis
Pietsch 1967: Eleocharito acicularisMarsileetum quadrifoliae Pietsch 1977;
Eleocharition soloniensis Philippi 1968:
Cyperetum micheliani Horvatić 1931,
Eleocharito
acicularis-Limoselletum
aquaticae
Wendelberger-Zelinka
1952,
Cyperetum flavescentis Koch ex Aichinger
1933, Lythro-Pulicarietum vulgaris Timár
1950, Polygono-Eleocharitetum ovatae
Eggler 1933; Radiolion linoidis Pietsch,
1973:
Centunculo-Radioletum
linoidis
Krippel 1959 (?); Nanocyperion flavescentis
Koch ex Libbert 1932: Cypero-Juncetum
bufonii (Felföldy 1942) Soó & Csűrös 1949.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Marsileeta quadrifoliae:
асоціації: Marsileetum quadrifoliae purum,
Marsileetum (quadrifoliae) ceratophyllosum
(demersi)/
Зелена книга України (2009). 148. Угру-
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Структура та екологічна характеристика.
Оселище формується на періодично пересихаючому мілководді прибережної зони та в
прибережній смузі з коливанням рівня води
в природних або штучних водоймах (стариці, ставки, озера, мілководні сліпі річкові рукави й затони, калюжі в заплавах, ями після
виймання землі) зі стоячою або слабопроточною водою й мулистим або піщаним дном, а
також у періодично заплавних чи підтоплених
відкритих невеликих депресіях на піщаному
субстраті. Рослинність формують переважно
низькорослі напівводні піонерні угруповання
дрібних, переважно однорічних видів рослинефемерофітів з коротким вегетаційним циклом, які швидко розвиваються на мокрому
субстраті вивільнених з-під води обмілин і,
разом з тим, адаптовані як до короткочасних
пересихань, так і до повних затоплень. Ці
угруповання часто мають тимчасовий характер, і залежно від рівня обводненості можуть
з’являтися не кожного року. Видове багатство,
зазвичай, незначне, іноді угруповання монодомінантні. Періодичне коливання рівня води й
чергування фаз затоплення й часткового осушення є важливою передумовою існування
цієї рослинності, багато видів цих угруповань
здатні утворювати водні й наземні форми, занурені та плаваючі листки тощо. У разі тривалого пересихання такі угруповання зникають
унаслідок сукцесії піонерно-рудеральної рослинності.
Окремою відміною оселища є угруповання
з участю марсилії чотирилистої, які трапляються в еутрофікованих водоймах-депресіях
(часто штучного походження) заплави р. Латориця та пов’язаної з нею системи каналів.
Характерним для них є тривалий розвиток в
умовах мілководдя з нерегулярним пересиханням водойм (як правило, у період літніх
меженей) і переходом в наземну фазу з утворенням тимчасових угруповань з ситнягом
голчастим.

До оселища також належать особливо рідкісні в Центральній Європі прибережні ділянки високогірних оліго-мезотрофних водойм з
угрупованням реліктового зникаючого виду
їжачої голівки вузьколистої. В Українських
Карпатах вид був виявлений К. Доміним у 30их роках ХХ ст в о. Герешаска на Свидівці.
Утім, сучасні пошуки виду та угруповання,
якому притаманна періодичність, поки не
дали результатів.
Видовий склад. Alopecurus aequalis (китник
рівний), Carex bohemica** (осока богемська), Centaureum pulchellum (золототисячник гарний), Crypsis alopecuroides (скритниця китниковидна), Cyperus fuscus (смикавець бурий), Dichostylis micheliana (дихостиліс Мікелі), Elatine alsinastrum (руслиця
мокрична), E. triandra (р. тритичинкова),
Eleocharis acicularis (ситняг голчастий),
E. carniolica** (с. карніолійський), E. ovata
(с. яйцевидний), Juncus bulbosus** (ситник бульбистий), J. bufonius (с. жаб’ячий),
Gnaphalium uliginosum (сухоцвіт багно-

вий), Limosella aquatica (мулянка водяна),
Lindernia procumbens (ліндернія простерта),
Lythrum hissopifolia (плакун гісополистий),
Marsilea quadrifolia** (марсилія чотирилиста), Peplis portula (щебрик звичайний),
Potentilla supina (перстач лежачий), Pycreus
flavescens (ситовник жовтуватий), Radiola
linoides (радіола льоновидна), Ranunculus
reptans (жовтець сланкий), R. sceleratus (ж.
отруйний), Sparganium angustifolium**
(їжача голівка вузьколиста).
Поширення. Осередки оселища, здебільшого
невеликі за площею, спорадично трапляються переважно в рівнинній частині Закарпаття
– на Закарпатській низовині та у Верхньотисенській улоговині (Марамороській котловині), головним чином в заплавах рр. Латориця,
Тиса, а також рр. Іршавка, Хустець. По долинам річок Уж, Латориця, Боржава оселище
може бути зафіксоване в передгір’ї південного макросхилу. Оселище недостатньо вивчене
через відсутність інформації про рослинні
угруповання, які його формують, поширення
оселища сьогодні недостатньо відоме.
Оселище з угрупованням Sparganium
angustifolium, який був ідентифікований лише
у високогірному о. Герешаска на Свидовці,
потребує підтвердження.
Загрози. Зміна гідрологічного режиму (припинення періодичного затоплювання або повне затоплення, зарегулювання заплав), пряме
знищення під час освоєння території, зокрема,
проведенні земляних роботах, знищенні міл-

69

Водний

ководь з алювіальними відкладами, стариць,
видобування піску й гравію у заплавах, заростання обмілин за тривалого зневоднення
піонерно-рудеральною рослинністю, надмірна еутрофікація водойм. Для угруповання з
Sparganium angustifolium у високогірних озерах – рекреаційне навантаження та пов’язані з
ним забруднення води та еутрофікація водойм.
Природоохоронне значення. У складі угруповань оселища чимало видів, які в силу специфічної біології розвитку, нині у Європі, через
не встановлені однозначно причини, швидко
зникають, тому включені, переважно як зникаючі та критично рідкісні, до природоохоронних
реєстрів різного рангу (у т.ч. і до Червоної книги України (2009) та регіональних природоохоронних переліків). Тому всі місцезнаходження
оселища, особливо з виявленими раритетними
видами потребують охорони.
Ділянки оселища є осередками біорізноманіття численних водних і гігрофільних видів фауни безхребетних.
Заходи збереження. Перебуває під охороною
в Карпатському БЗ (масив Долина нарцисів).
Осередки оселища на Закарпатській рівнині
в заплавах рр. Латориця, Тиса знаходяться на
територіях, які включені до складу новоствореного РЛП “Притисянський”. Представлене
в межах гідрологічного заказника місцевого
значення “Став”. Усі інші місцезнаходження,
включаючи о. Герешаска – поза охороною.
Окремі ділянки оселища, де наявні критично рідкісні й зникаючі види потребують
запровадження спеціальних заходів активного
охоронного менеджменту для їх збереження.
Лiтература. Дубина, 2006; Дубына, Гейны,
Гроудова и др., 1993; Кіш, Андрик, Мірутенко, 2006; Зелена книга України, 2009; Borhidi,
2003; Borhidi, Sánta (eds.), 1999; Chytrý, Kučera,
Koči (eds.), 2001; Domin, 1929; Grabherr,
Mucina (Hrsg.), 1993; Špániková (ed.), 1985;
Stanova, Valachovič (eds.), 2002; Valachovič et
al., 2001.
Автор Р.Я. Кіш
(Фото: Р.Я. Кіш)
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Во 3
ПРИРОДНІ ЕВТРОФНІ
ВОДОЙМИ З УГРУПОВАННЯМИ
MAGNOPOTAMION ТА/АБО
HYDROCHARITION
NATURAL EUTROPHIC LAKES
WITH MAGNOPOTAMION AND/
OR HYDROCHARITION – TYPE
VEGETATION
Созологічна категорія:
Українські Карпати – VU
Закарпатська низовина – VU
Emerald: 22.412 Frogbit rafts; 22.413 Water-soldier rafts; 22.414 Bladderwort colonies; 22.415
Salvinia covers
EUNIS: C1.3 Permanent eutrophic lakes, ponds
and pools C1.32 Free-floating vegetation of eutrophic waterbodies C1.33 Rooted submerged
vegetation of eutrophic waterbodies C1.34
Rooted floating vegetation of eutrophic waterbodies
CORINE: 22.13 Eutrophic waters; 22.41 Freefloating vegetation; 22.421 Large pondweed
beds
Pal. Hab.: 22.13 Eutrophic waterbodies; 22.41
Free-floating vegetation; 22.416 Rooted submerged vegetation
Natura 2000: 3150 Natural eutrophic lakes with
Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Lemnion minoris De Bolós
et Masclans 1955, асоціації: Lemnetum
trisulcae Knapp et Stoffers 1962, Riccietum

fluitantis Slavnić 1956, Wolffietum arrhizae
Miyawaki et J. Tx. 1960, Lemnetum minoris T.
Müller et Görs 1960, Ricciocarpetum natantis
R. Tx. 1974, Lemno minoris-Spirodeletum
polyrhizae Koch 1954, Salvinio-Spirodeletum
polyrhizae Slavnić 1956, Lemnetum gibbae
Miyawaki et J. Tx. 1960. – Союз Utricularion
vulgaris
Passarge,
1964,
асоціації:
Lemno-Utricularietum vulgaris Soó 1947,
Utricularietum australis T. Müller et Görs
1960. – Союз Hydrocharition Rübel, 1933,
асоціації: Lemno-Hydrocharitetum morsusranae Oberd. 1957, Hydrocharitetum morsusranae van Langendonck 1935, SalvinioHydrocharitetum (oberd. 1957) Boscaiu 1966,
Stratiotetum aloidis (Nowiński 1930) Miljan
1933, Ceratophylletum demersi Hild 1956.
– Союз Potamion lucentis Rivas-Martiinez,
1973, асоціації: Potametum lucentis Hueck
1931, Potametum perfoliati Koch 1926,
Potametum crispi Soó 1927, Elodeetum
canadensis Eggler 1933, Myriophylletum
spicati Soó 1927, Myriophylletum verticilati
Soó 1927, Myriophyllo-Potametum Soó
1934, Potametum alpini Br.-Bl. 1949. –
Союз Potamion pusilli Hejný, 1978, асоціації: Potametum pectinati Carstensen
1955, Potametum trichoidis Freitag et al.
1956, Najadetum marinae (Oberd. 1957)
Fukarek 1961, Najadetum minoris Ubrizsy
1948. – Союз Nymphaeion albae Oberd.,
1957, асоціації: Myriophyllo-Nupharetum
W. Koch 1926, Nymphaeetum albo-luteae
Nowiński 1928, Nymphoidetum peltatae T.
Müller et Görs 1960, Trapetum natantis V.
Kárpáti 1963, Potametum natantis Soó 1927,
Polygonetum amphibii Soó 1927.
Синтаксони за домінантною класифікацією.
формації Batrachieta circinati, Ceratophylleta
demersi, Elodeeta canadensis, Hydrochareta
morsus-ranae, Lemneta minoris, Lemneta
trisulcae, Myriophylleta spicati, Myriophylleta
verticillati, Najadeta majoris, Nuphareta luteae,
Nympaeeta albae, Nymphoideta peltatae,
Polygoneta amphibii, Potamogetoneta alpine,
Potamogetoneta berchtoldii, Potamogetoneta
crispi,
Potamogetoneta
graminei,
Potamogetoneta lucentis, Potamogetoneta
natantis,
Potamogetoneta
pectinati,

Potamogetoneta perfoliati, Potamogetoneta
pusilli,
Potamogetoneta
trichoiditis,
Sagittarieta sagittifoliae, Salvinieta natantis,
Spirodeleta polyrhizae, Stratioteta aloiditis,
Trapeta natantis, Utricularieta vulgaris,
Wolffieta arrhizae.
Зелена книга України (2009). 137. Угруповання формації водяного горіху (Trapeta
natantis). 140. Угруповання формації глечиків жовтих (Nuphareta luteae). 145. Угруповання формації латаття білого (Nymphaeeta
albae). 150. Угруповання формації плавуна
щитолистого (Nymphoideta peltatae). 153.
Угруповання формації рдесника альпійського (Potamogetoneta alpini). 158. Угруповання формації ряски горбатої (Lemneta
gibbae). 159. Угруповання формації сальвінії плаваючої (Salvinieta natantis). 160.
Угруповання формації стрілолисту стрілолистого (Sagittarieta sagittifoliae).
Типи лісу: –

Структура та екологічна характеристика. Оселище утворене водними рослинними
угрупованнями, які розвиваються в товщі й
на поверхні води. Формується в природних
і напівприродних, ев- та мезотрофних непересихаючих водоймах рівнини – в озерах,
старицях, річкових затонах, а також у штучних – каналах, рибниках, колишніх глиняних
кар’єрах зі стоячою, періодично проточною,
або повільно текучою водою, багатою на поживні речовини. Угруповання сформовані
рослинами, які вільно плавають на поверхні
або в товщі води та укорінених на дні видів,
які виносять листки й квіти на поверхню води
(латаття біле, глечики жовті). Серед зануре-
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них видів, вільно плаваючих у товщі води,
багато також виносять на поверхню води верхівкові листки пагонів-квітконосів і репродуктивні органи (пухирник звичайний, водяний
жовтець). При цьому формуються складні
кількаярусні угруповання з ярусу плаваючих
листків і квітів укорінених рослин, вільно
плаваючих рослин та ярусів рослин у товщі
води. Угруповання дуже мозаїчні й мобільні
в залежності від рівня води й пори року. На
прибережних мілководних ділянках їхній видовий склад часто збагачується вкоріненими
рослинами-гідрофітами, наприклад, стрілолистом стрілолистим і сусаком зонтичним, які
лише частково занурені у воду.
Видовий склад. Batrachium circinatum (водяний жовтець завитий), Ceratophyllum
demersum (кушир занурений), Elodea
canadensis (елодея канадська), Hydrocharis
morsus-ranae (жабурник звичайний), Lemna
minor (ряска мала), L. trisulca (р. триборозниста), Myriophyllum spicatum (водопериця колосиста), M. verticillatum (в. кільчаста), Najas
major (різуха велика), N. minor (р. мала),
Nuphar lutea (глечики жовті), Nymphaea alba
(латаття біле), Nymphoides peltata** (плавун щитолистий), Polygonum amphibium
(гірчак земноводний), Potamogeton alpinus
(рдесник альпійський), P. crispus (р. кучерявий), P. lucens (р. блискучий), P. natans (р.
плаваючий), P. pectinatus (р. гребенястий),
P. perfoliatus (р. пронизанолистий), P. pusillus
(р. маленький), P. trichoides (р. волоскуватий), Salvinia natans** (сальвінія плаву-

ча), Spirodella polyrhiza (спіродела багатокоренева), Stratiotes aloides (водяний різак),
Trapa natans** (водяний горіх звичайний),
Utricularia australis** (пухирник південний),
U. vulgaris (п. звичайний), Wolfia arrhiza (вольфія безкоренева).
Поширення. Оселище представлене переважно в рівнинній частині Закарпаття, де спорадично трапляється по всій Закарпатській низовині й поодинокими місцезнаходженнями – у
Верхньотисенській улоговині (Мармароській
котловині). Найкраще репрезентоване в заплавах рр. Тиса, Латориця, менше – Боржави, а також по магістральним меліоративним каналам
рівнини, особливо на ділянках, які включають
старорічища. Зрідка, невеликими фрагментами, трапляється в передгір’ї південного карпатського макросхилу та в окремих гірських
озерах лісового й субальпійського поясів (зокрема, в оз. Синевір, оз. Герешаска).
Загрози. Осушення та зміна гідрологічного режиму водойм унаслідок меліорації, забруднен-
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ня та евтрофікації вод, зарегулювання заплав,
трансформація й збіднення різноманіття через
зменшення рівня води у водоймах, штучне блокування поповнення водойм свіжими водами,
зокрема під час весняного паводку.
Природоохоронне значення. Водойми, в яких
розвиваються угруповання оселища виконують важливу водозахисну, водорегулювальну
та надзвичайно важливу водоочисну функції.
Поряд з цим, ділянки оселища є місцями концентрації водних видів та осередками найвищого біорізноманіття водних екосистем регіону. Важлива роль цих водойм як кормової
бази й місцеперебування для багатьох видів
водоплавних птахів.

Во 4
НИЗИННІ ТА ГІРСЬКІ ВОДОТОКИ З
УГРУПОВАННЯМИ RANUNCULION
FLUITANTIS ТА/АБО CALLITRICHOBATRACHION
WATER COURSES OF PLAIN TO
MOUNTAIN LEVELS WITH THE
RANUNCULION FLUITANTIS AND
CALLITRICHO-BATRACHION
VEGETATION
Созологічна категорія:
Українські Карпати – CR
Закарпатська низовина – CR
EUNIS: C2.2 Permanent non-tidal, fast, turbulent
watercourses C2.3 Permanent non-tidal, slow,
smooth-flowing watercourses.
CORINE: 24.4 Submerged river vegetation.
Pal. Hab.: 24.4 Euhydrophytic river vegetation.
Natura 2000: 3260 Water courses of plain to
mountain levels with the Ranunculion fluitantis
and Callitricho-Batrachion vegetation.

Заходи збереження. Осередки оселища на Закарпатській рівнині в заплавах р. Латориця,
Тиса знаходяться на територіях, що ввійшли
до складу новоствореного РЛП “Притисянський”. Охороняють у межах ботанічних заказників місцевого значення “Тоувар”, “Дідівський Міц”. Фрагменти оселища гірських
озер забезпечені охоронним режимом в НПП
”Синевыр“. Усі інші місцезнаходження, зокрема, в пониззі р. Боржава – поза охороною.
Лiтература. Дубина, 2006; Дубына, Гейны,
Гроудова и др., 1993; Кіш, Андрик, Мірутенко, 2006; Chytrý, Kučera, Koči (eds.), 2001;
Špániková, 1985; Stanova, Valachovič (eds.),
2002; Valachovič et al., 1995.

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Ranunculion fluitantis Neuhäusl,
1959, асоціації: Sparganio-Potametum
pectinati Hilbig 1971, Potametum nodosi
Passarge 1964,
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Potamogetoneta nodosi.
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –

Автор Р.Я. Кіш
(Фото: Р.Я.Кіш)

Структура та екологічна характеристика.
Оселище формують водні рослинні угрупо-
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залежності від рівня води й швидкості течії і
може як повністю покривати поверхню водного плеса, так і тривалий час (у разі піднесення
рівня води) повністю знаходитись під водою.

вання, що розвиваються в текучих (проточних) водах струмків передгір’я, а також низовинних річок та у водоймах з проточною водою. На південному макросхилі Українських
Карпат невеликі ділянки оселища виявлені
лише в гирлах і нижніх течіях окремих, головним чином, незарегульованих потоків, які
впадають вже на рівнині в Тису, але які тут
ще зберігають гірський характер. Показником
цього є порівняно низька температура й висока прозорість води, тверде дно з переважанням
щебенистого алювію з крупнозернистим піщаним наповнювачем, відчутна, навіть у гирлі, течія. Однак, ближче до гирла вже проявляються ознаки, притаманні рівнинним річкам,
зокрема, з’являються намулисті суглинисті та
глинисті відклади на дні, розвиваються невеликі заводі й затони. У той же час хімізм і фізичні показники води залишаються майже без
змін, оскільки води Тиси в позапаводковий
період не потрапляють до гирл потоків як через швидку течію річки, так і через утворення
в місці впадіння потоків значних наносів. Рослинність оселища відзначається незначним
видовим різноманіттям. Уздовж головного
русла потоків переважають види, прикріплені до субстрату й занурені в товщу води (або
частково плаваючі на поверхні) – передовсім
види родів вириниця, водяний жовтець, рдест,
рідше бере участь плавушник болотяний, які
утворюють мозаїчні угруповання. У невеликих прибережних заводях зазвичай оселяються рослини-гідрофіти, прикріплені до ґрунту
й занурені у воду лише нижньою частиною,
втім, вони добре переносять і періодичне затоплювання. Аспект і структура рослинності
оселища протягом року істотно змінюється в
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Видовий склад. Batrachium aquatile (водяний жовтець водний), B. trichophyllum
(в. ж. волосолистий), Butomus umbellatus
(сусак звичайний), Callitriche sp. (виринниця), Elodea canadensis (елодея канадська),
Hottonia palustris (плавушник болотний),
Myriophyllum verticillatum (водопериця кільчаста), Potamogeton crispus (рдесник кучерявий), P. nodosus (р. вузлуватий), P. pectinatus
(р. гребенястий), P. perfoliatus (р. пронизанолистий), Sagittaria sagittifolia (стрілолист
стрілолистий), Schoenoplectus lacustris (куга
озерна), Sparganium emersum (їжача голівка
проста).

Поширення. Оселище виявлене тільки на
північно-східній окраїні Закарпатської низовини (с. Мала Копаня) та, головним чином, у
Верхньотисенській улоговині (Мармароській
котловині) у гирлах і нижніх течіях струмків,
які впадають у р. Тиса. Найбільший осередок
оселища в гирлі р. Хустець (околиці м. Хуст)
знищений впродовж останніх років (20072011) унаслідок повного зарегулювання та каналізації нижньої течії річки.
Загрози. Зарегулювання й каналізація природних русел в нижній течії та в гирлі струмків, забруднення та еутрофікація води потоків, трансформація й зміна заплави р. Тиса.

Оселище є чутливим до будь-якого втручання
й зміни гідрологічного режиму.
Природоохоронне значення. Через високу
чутливість до змін гідрологічного, гідрохімічного та температурного режимів – одне з найбільш рідкісних, вразливих і загрожених оселищ регіону, яке внаслідок господарської діяльності (зарегулювання та каналізації русел
потоків, освоєння річкових заплав) сьогодні,
очевидно, збереглося тільки у Верхньотисенській улоговині та вже втрачене майже на всій
території Закарпатської низовини. Оселище є
індикатором антропогенного впливу й трансформаційних процесів у природних водних
екосистемах.
Ділянки оселища є значними осередками
біорізноманіття, зокрема, середовищем існування для численних видів водної та навколоводної фауни. Оселище є важливим для
розвитку окремих видів іхтіофауни й місцем
концентрації та розмноження багатьох видів
батрахофауни.
Заходи збереження. Частково охороняється
в Карпатському БЗ (масив Долина нарцисів),
територія з оселищем в околицях с. Мала Копаня ввійшла до складу новоствореного РЛП
“Притисянський” (Тисянська частина). Для
збереження найбільших осередків оселища
важливим є включення до складу РЛП всієї
заплави р. Тиса в Мармароській котловині до
с. Яблунівка. На всіх ділянках, де виявлене
оселище, повинні бути заборонені будь-які
інженерно-технічні роботи й господарська
діяльність, пов’язані із забрудненням води,
каналізацією русел і зміною наявного гідрологічного режиму.
Лiтература. Кіш, Андрик, Мірутенко, 2006
; Chytrý, Kučera, Koči (eds.), 2001; Stanova,
Valachovič (eds.), 2002.
Автор Р.Я. Кіш
(Фото Р.Я. Кіш, С.Г. Попов)

Во 5
МІЛКОВОДДЯ З РОСЛИННІСТЮ
МАКРОФІТІВ (RANUNCULION
AQUATILIS)
SHALLOW-WATER WITH
RANUNCULION AQUATILIS
VEGETATION
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Еmerald: 22.4322 Water crowfoot communities;
22.4323 Water violet beds.
EUNIS: C1.3 Permanent eutrophic laces, ponds
and pools.
CORINE: 22.432 Shallow-water floating communities.
Pal. Hab.: 22.432 Shallow-water floating communities.
Natura 2000: –

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Ranunculion aquatilis Passarge
1964, асоціації: Hottonietum palustris R.Tx.
1937, Ranunculetum aquatilis Géhu 1961,
Batrachietum circinati Segal, 1965, Batrachio
trichophylli-Callitrichetum cophocarpae Soó
(1927) 1960, Potametum graminei Koch 1926.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формації Batrachieta aquatilis,
Hottonieta palustris.
Зелена книга Украiни (2009). –
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика.
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завитий), B. rhipiphyllum (в. ж. щитовий), B.
trichophyllum (в. ж. волосолистий), Callitriche
sp., (виринниця), Hottonia palustris (плавушник болотний), Myriophyllum spicatum (водопериця колосиста), Potamogeton gramineus
(рдесник злаколистий), P. perfoliatus (р. пронизанолистий), P. pectinatus (р. гребенястий).

Оселище формують маловидові або й монодомінантні водні угруповання дрібних видів макрофітів (плавушника болотяного, родів вириниця, водяний жовтець, рдест), які вільно плавають на поверхні і в товщі води й пристосовані
до коливання рівня води аж до тривалого пересихання. Оселище формується в непостійних,
переважно, евтрофних водоймах – депресіях у
заплавах, каналах, рибниках, глибоких калюжах, землезабірних ямах на узбіччях насипів,
дамб, доріг та в інших техногенних резервуарах на болотних мінеральних сильно глейових
ґрунтах. У разі пересихання водойм, види можуть утворювати наземні форми й включатися
до складу угруповань однорічних ефемерофітів, які розвиваються на обмілинах та оголеннях дна на мулистих донних відкладах.
Аспект і структура угруповань протягом
року змінюються й залежить від наявності та
рівня води.
Видовий склад. Batrachium aquatile (водяний жовтець водний), B. circinatum (в. ж.

Поширення. Оселище виявлене тільки в рівнинній частині Закарпаття – на Закарпатській
низовині та у Верхньотисенській улоговині
(Мармороській котловині). Може бути знайдене в області передгір’я, перш за все в тимчасових водоймах антопогенного походження.
Загрози. Осушення водойм і зміна гідрологічного режиму; безпосереднє знищення під час
освоєння території, зокрема, під час земляних
робіт; меліоративно зумовлене загальне зниження ґрунтових вод на рівнині; забруднення
та евтрофікація мезотрофних вод з підземним
живленням.
Природоохоронне значення. Водойми, до
яких, зазвичай, приурочене оселище. є важливими акумуляторами води, особливо в період
літніх меженей.
Ділянки оселища є визначними осередками біорізноманіття, зокрема, середовищем
існування для численних видів водної й навколоводної фауни безхребетних, частина з
яких за циклами розвитку приурочена саме
до пересихаючих водойм. Особливо важлива
роль оселища як місця концентрації й розмноження більшості видів батрахофауни регіону.
Заходи збереження. Перебуває під охороною
в Карпатському БЗ (масив Долина нарцисів),
заказниках місцевого значення “Тоувар”, “Дідівський Міц”, “Став”. Території з оселищем в
заплаві р. Латориця та р. Тиса ввійшли до складу новоствореного РЛП “Притисянський”.
Лiтература. Дубина, 2006; Chytrý, Kučera,
Koči (eds.), 2001; Karácsony, 1995; Stanova,
Valachovič (eds.), 2002; Valachovič et al., 1995.
Автор Р.Я. Кіш
(Фото Р.Я. Кіш)
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Во 6
ЕВТРОФНІ ВОДОЙМИ
З УГРУПОВАННЯМИ ГЕЛОФІТІВ
(OENANTION AQUATICAE)
З КОЛИВАННЯМ РІВНЯ ВОДИ
EUTROPHIC WATERBODIES WITH
HELOPHYTIC COMMUNITIES
(OENANTION AQUATICAE) AND
FLUCTUATIONS OF WATER LEVEL
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: –
EUNIS: C3.2 Water-fringing reed beds and tall
helophytes other than canes
CORINE: 53.14 Medium tall waterside communities
Pal. Hab.: 53.14 Medium tall waterside communities
Natura 2000: –

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Oenathion aquaticae Hejný
ex Neuhäusl, 1959, асоціації: Oenantho
aquaticae-Rorippetum amphibiae Lohmeyer,
1950, Saggitario-Sparganietum emersi R.
Tx., 1953, Eleocharito palustri-Hippuridetum
vulgaris Passarge, 1955, Eleocharitetum
palustris Ubrizsy, 1948, Scirpetum radicantis
Hejný in Hejný et Husák, 1978, Butometum
umbellati, (Konczak, 1968) Philippi, 1973,
Bolboschoenetum maritimi Eggler, 1933
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Sagittarieta sagittifoliae,

асоціації:
Sagittarietum
(sagittifoliae)
alismatosum
(plantago-aquaticae),
Sagittarietum (sagittifoliae) purum. – Формація Bolboschoeneta maritime, асоціації:
Bolboschoenetum (maritimi) alismatosum
(plantago-aquaticae),
Bolboschoenetum
(maritimi)
eleocharosum
(palustris),
Bolboschoenetum (maritimi) eleocharosum
(uniglumis), Bolboschoenetum (maritimi)
purum. – Формація Butometa umbellate, асоціації: Butometum (umbellati) alismatosum
(plantago-aquaticae), Butometum (umbellati)
eleocharosum
(palustris),
Butometum
(umbellati) purum, Butometum (umbellati)
roripposum
(amphibii),
Butometum
(umbellati) sagittariosum (sagittifoliae). –
Формація Eleochareta palustris, асоціації: Eleocharetum (palustris) alismatosum
(plantago-aquaticae), Eleocharetum purum.
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика:
Цей тип оселища представлений у неглибоких
напівприродних або штучних мезо- та мезоевтрофних водоймах з коливанням рівня води
на мулистих, багатих на мінеральні поживні
речовини субстратах. Рослини, які формують
його угруповання, належать до дво- або багаторічників з чітко вираженими гідрофільними властивостями (гетерофілія тощо). Вони
проявляють велику експансивність у заростанні водойм, а в несприятливих гідрологічних умовах, наприклад, у випадку тимчасової
відсутності води, можуть утворювати наземні
форми.
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з’явитися потреба певного природоохоронного менеджменту щодо збереження водойм з
цим типом оселища.
Автор І.М. Данилик
(Фото 1 І.М. Данилик,
фото 2-5 Л.М. Борсукевич)

Во 7

Видовий склад. Agrostis stolonifera (мітлиця
повзуча), Alisma plantago-aquatica (частуха
подорожникова), Bolboschoenus maritimus
(бульбокомиш морський), Butomus umbellatus
(сусак зонтичний), Eleocharis palustris (ситняг болотний), Hippuris vulgaris (водяна
сосонка ланцетолиста), Oenanthe aquatica
(омег водяний), Rorippa amphibia (водяний
хрін земноводний), Rumex maritimus (щавель
морський), Sagittaria sagittifolia (стрілолист
стрілолистий), Scirpus radicans (комиш укорінливий), Sparganium emersum (їжача голівка
зринувша).
Поширення. Оселища поширені в нижніх
гірських поясах, переважно на Закарпатській
низовині.

ПРИБЕРЕЖНІ ТА ПІДТОПЛЕНІ
ДІЛЯНКИ З УГРУПОВАННЯМИ
ГЕЛОФІТІВ
REEDBEDS AND FLOODED AREAS
WITH COMMUNITIES OF TALL
HELOPHYTES
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: –
EUNIS: C3.2 Water-fringing reedbeds and tall
helophytes other than canes
CORINE: 53.1 Reed beds
Pal. Hab.: 53.1 Reed beds
Natura 2000: –

Загрози. Найбільше потерпає від змін гідрологічного режиму (осушення, яке не супроводжується відновленням нормального рівня
глибини води).
Природоохоронне значення. Рослинні угруповання цього типу оселища сформовані здебільшого видами, які трапляються досить часто або є звичайними для цієї території. Разом
з тим, як і всі водні оселища, воно має важливе значення для існування низки видів фауни
безхребетних, а також хребетних, пов’язаних
з водним середовищем.
Заходи збереження. Спеціальних заходів охорони не потребує. Разом з тим, у разі інтенсифікації експлуатації водойм регіону, може
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Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Phragmition communis Koch,
1926, асоціації: Phragmitetum vulgaris von
Soó, 1927, Scirpetum lacustris Chouard,
1924, Typhetum angustufoliae Pignatti, 1953,
Typhetum latifoliae Lang, 1973, Typhetum
schuttleworthii Soó 1927, Sparganietum
erecti Roll, 1938, Glycerietum aquaticae

Hueck, 1931, Equisetetum limosi Steffen,
1931, Typhetum laxmannii Nedelcu, 1968.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Phragmiteta australis,
асоціації:
Phragmitetum
(australis)
purum,
Phragmitetum
(australis)
typhosum
(latifoliae),
Phragmitetum
(australis)
typhosum
(angustifoliae),
Phragmitetum
(australis)
equisetosum
(fluviatilis),
Phragmitetum
(australis)
filipendulosum (ulmariae), Phragmitetum
(australis) poosum (palustris). – Формація Typheta angustufoliae, асоціації:
Typhetum (angustufoliae) purum, Typhetum
(angustufoliae)
sparganiosum
(erecti),
Typhetum
(angustufoliae)
scirposum
(lacustris),
Typhetum
(angustufoliae)
phragmitosum (australis). – Формація
Typheta latifoliae, асоціація: Typhetum
(latifoliae) purum. – Формація Typheta
laxmannii, асоціація: Typhetum (laxmannii)
purum. – Формація Sparganietа erecti, асоціації: Sparganietum (erecti) аlismatosum
(plantago-aquaticae), Sparganietum (erecti)
eleocharidosum (palustris), Sparganietum
(erecti) purum.
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика. Оселище високотравної монодомінантної
прибережно-водної рослинності, яка приурочена до перезволожених субстратів у слабопроточних неглибоких канавах, непроточних
водоймах з періодичним коливанням рівня
води. Ділянки оселища займають невеликі

площі та вирізняються небагатим й одноманітним флористичним складом (подекуди до
в їх складі налічується до 10-15 видів), трапляються вздовж потоків, по берегах річок, на
прибережному мілководді озер, рукавів, стариць, у ставках, меліоративних каналах. Формуються в евтрофних і мезотрофних умовах.
Видовий склад. Alisma plantago-aquatica
(частуха подорожникова), Butomus umbellatus
(сусак зонтичний), Eleocharis palustris (ситняг
болотний), Equisetum fluviatile (хвощ річковий), Galium palustre (підмаренник болотний), Glyceria fluitans (лепешняк плаваючий),
G. maxima (л. великий), Iris pseudacorus
(півники болотні), Lycopus europaeus (вовконіг європейський), Lythrum salicaria (плакун верболистий), Persicaria hydropiper (гірчак перцевий), Phragmites australis (очерет
звичайний), Rumex hydrolapathum (щавель
прибережний), Scirpus lacustris (куга озерна), Scutellaria galericulata (шоломниця звичайна), Sparganium erectum (їжача голівка
пряма), Stachys palustris (чистець болотний),
Typha angustifolia (рогіз вузьколистий), T.
latifolia (р. широколистий), T. schuttleworthii
(р. Шутлевортів).
Поширення. Переважно в долинах річок,
спорадично розповсюджені в усіх регіонах
Українських Карпат (за винятком високогір’я)
і на Закарпатській низовині.
Загрози. Зміна гідрологічного режиму внаслідок проведення меліоративних заходів, транс-
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Во 8
МЕЗО- ТА ЕВТРОФНІ НАПІВПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ ВОДОЙМИ З
РОСЛИННІСТЮ МАКРОФІТІВ
MESO- AND EUTROPHIC
SEMINATURAL AND ARTIFICIAL
WATERBODIES WITH MACROPHYTIES
VEGETATION
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
формація ділянок оселища через заростання
деревно-чагарниковою рослинністю.
Природоохоронне значення. Цей тип оселища важливий як місце гніздування коловодних видів птахів, а також має водорегулюційне, водоочисне та ландшафтоформувальне
значення.

Emerald: –
EUNIS: –
CORINE: 89.23 Industrial laguns and omamental
poond, 2213 Eutrophic waters
Pal. Hab.: J5 Highly artificial man-made waters
and associated structures
Natura 2000: –

Заходи збереження. Ділянки оселища охороняють у Карпатському БЗ, ПЗ “Горгани”, на
території НПП “Вижницький”, “Черемоський”, “Сколівські Бескиди”, “Гуцульщина”,
“Синевір” та Карпатського НПП.
Література. Борсукевич, 2011; Дубына,
Гейны, Гроудова и др., 1993; Чорней, Буджак,
Якушенко та ін., 2005, Фельбаба-Клушина,
2010.

Автори І.І. Чорней, А.І. Токарюк
(Фото: А.І. Токарюк)
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Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Lemnion minoris W. Koch et
Tx. 1954 ap. Oberd. 1957, асоціації: LemnoSpirodeletum W. Koch 1954 em. Th. Müll.
et Görs 1960, Lemnetum minoris (Oberd.
1957) Th. Müll. et Görs 1960, Wolffietum
arrhizae Mijaw. et J. Tx. 1960, Lemnetum
gibbae Mijaw. et J. Tx. 1960. – Союз
Potamogetonion W. Koch 1926 em. Oberd.
1957, асоціації: Potamogetonetum pectinati
Carst. 1955, Elodeetum canadensis Pign.
1953. – Союз Ceratophyllion Den Hart.
et Segal 1964, асоціація Ceratophylletum
demersi Hild 1956.
Синтаксони за домінантною класифіка-

цією. Формація Ceratophylleta demersi,
асоціації:
Ceratophylletum
(demersi)
purum,
Ceratophylletum
(demersi)
lemnosum
(minoris),
Ceratophylletum
(demersi) myriophyllosum (spicati). –
Формація Elodeeta canadensis, асоціації: Elodeetum (canadensis) purum,
Elodeetum (canadensis) ceratophyllosum
(demersi). – Формація Lemneta minoris,
асоціації: Lemnetum (minoris) purum,
Lemnetum (minoris) lemnosum (gibbae).
– Формація Myriophylleta spicati, асоціації: Myriophylletum (spicati) purum,
Myriophylletum (spicati) ceratophyllosum
(demersi),
Myriophylletum
(spicati)
elodeosum (canadensis), Myriophylletum
(spicati) potamogetosum (pectinati). – формація Potamogetoneta pectinati, асоціації: Potamogetonetum (pectinati) purum,
Potamogetonetum (pectinati) ceratophyllosum
(demersi), Potamogetonetum (pectinati)
elodeosum (canadensis), Potamogetonetum
(pectinati) myriophyllosum (spicati). –
Формація Spirodeleta polyrhizae, асоціації: Spirodeletum (polyrhizae) purum,
Spirodeletum
(polyrhizae)
lemnosum
(gibbae), Spirodeletum (polyrhizae) lemnosum
(minoris).
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика:
Цей тип оселища представлений у стоячих
напівприродних або штучних водоймах з
відкритою водною поверхнею, у яких відбувається інтенсивна господарська діяльність
(рибні стави, часто з водоплавними свійськими й дикими птахами). Тому рослинний покрив за таких умов може бути спрощеним до монодомінантних асоціацій або
сильно порушеним: не завжди виражені всі
яруси, а угруповання частіше представлені
окремими фрагментами занурених у товщу
води (кушир темно-зелений, рдесник гребінчастий), або плаваючих на поверхні (ряска
мала, спіродела багатокоренева), рослин. У
цих оселищах найчастіше спостерігається масове цвітіння елодеї канадської, яка за
межами первинного ареалу розмножується

переважно вегетативним способом. У місцях
постійного перебування великої кількості водоплавних свійських птахів має місце формування, не частих у карпатському регіоні,
монодомінантних угруповань ряски горбатої
та вольфії безкореневої. У процесі використання вода такого типу оселищ може бути
сильно забрудненою, що призводить інколи
до часткової відсутності вищої водної рослинності.
Видовий склад. Ceratophyllum demersum (кушир темно-зелений), Elodea canadensis (елодея канадська), Lemna minor (ряска мала), L.
gibba (ряска горбата), Myriophyllum spicatum
(водопериця
колосиста),
Potamogeton
pectinatus (рдесник гребінчастий), Spirodela
polyrrhiza (спіродела багатокоренева), Wolffia
arrhiza (вольфія безкоренева).
Поширення. Оселища спорадично поширені
в лісових висотних рослинних поясах Українських Карпат. Проте більші площі займають
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Водний

логічного режиму (скидання води), унаслідок
господарських робіт, які супроводжуються забрудненням води.
Природоохоронне та наукове значення. У
складі угруповань цього типу оселища представлені, здебільшого, види, які трапляються
досить часто або є звичайними для цієї території. Має значення як кормова база для диких
водоплавних птахів.
на Закарпатській низовині в заплавах великих
річок, старицях, меліоративних каналах, рибних ставах тощо.
Загрози. Найбільше потерпає від зміни гідро-
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Заходи збереження Спеціальних заходів охорони не потребує.
Автор І.М. Данилик
(Фото 1-3 І.М. Данилик,
фото 4 Л.М. Борсукевич)

Прибережний
Мулисті обмілини
берегів річок з
угрупованнями Chenopodion
rubri та Bidention
Muddy
river
banks
with
Chenopodion rubri p. p. and
Bidention p. p. Vegetation
			
Созологічна категорія:
Українські Карпати – VU
Закарпатська низовина – VU

Emerald: EUNIS: C3.53 Euro-Siberian annual river mud
communities
CORINE: 24.52 Euro-Siberian annual river mud
communities
Pal. Hab.: 24.52 Euro-Siberian annual river mud
communities
Natura 2000: 3270 Muddy river banks with Chenopodion rubri p. p. and Bidention p. p. Vegetation

Синтаксони за флористичною класифікацією:
Союз Bidention tripartiti Nordhagen 1940
em. R.Tx. in Poli et J.Tx. 1960: BidentiPolygonetum hydropiperis Lohmeyer in R.Tx.
1950 nom. inv., Bidenti-Polygonetum mitis
R.Tx. 1979, Rumicetum maritimi Sissingh ex
R.Tx. 1950, Rumicetum palustris W. Fischer
1978, Rumici crispi-Alopecuretum aequalis
Cîrţu 1972, Bidentetum cernui Kobendza
1948, Bidentetum radiati Jarolímek et

Zaliberová 1997, Catabroso-Polygonetum
hydropiperis Poli et J.Tx. 1960.
Союз Chenopodion glauci Hejný 1974:
Chenopodio
rubri-Polygonetum
brittingeri
Lohmeyer
1950, Chenopodietum rubri Timár 1947,
Pulicari vulgaris-Bidentetum Fijalkowski
1978; Xanthio albini-Chenopodietum rubri
Lohmeyer et Walter in Lohmeyer 1950,
Bidenti-Atriplicetum prostratae Poli et J.Tx.
1960 corr. Guttermann et Mucina 1993,
асоціації s Rumex stenophyllus, Pulicario
vulgaris-Bidentetum (Ambrož 1939) Hejný
in Hejný et Husák 1978.
Синтаксони за домінантною класифікацією (1991):
Зелена книга України: Структура та екологічна характеристика.
Оселище представлене у вигляді намулистих чи піщаних обмілин річок рівнини чи
передгір’я із піонерною рослинністю. Оселище формують одно- та двоярусні травянисті
угруповання однорічників та кореневищних
рослин. Домінантами є чередові угруповання класу Bidentetea tripartitae із союзами
Bidention tripartiti та Сhenopodion glauci, які
формують прируслову частину заплави. Кореневе живлення видів рослин цих угруповань,
а також їх поширення, здійснюється, в основному, за рахунок намулу. Їх можна трактувати як облігатні угрупованнями алювіальних
відкладів. Ця рослинність розвивається у
прибережній смузі, на оголених берегах, островах та на пониженнях річок Тиси, Латориці
та Боржави, інколи на місцях з’єднання великих меліоративних каналів та річок, а також
на старицях Закарпатської низовини. Такі
території займають паралельні річкам смуги
шириною від 1 до 50 (інколи більше) метрів.
Площі цих територій можуть сягати до 5,000
кв. м (р.Тиса, між м.Хуст та смт. Вилок). У залежності від кількості опадів у верхів’ї та рівня води у річках, частина угруповань вище зазначеного класу може розвиватися не кожного

83

ПРИБЕРЕЖНИЙ

року (Кіш, Андрик, Мірутенко, 2006).
Видовий склад: Agrostis stolonifera (мітлиця
повзуча), Alopecurus aequalis (лисохвіст рівний), Atriplex prostrata (лобода лежача), Bidens
cernua (череда поникла), B. frondosa (череда
листяна ), B. radiata (череда променева), B.
tripartita (череда трироздільна), Catabrosa
aquatica (катаброза водяна), Chenopodium
rubrum (лобода червона), Epilobium roseum
(зніт рожевий), Juncus bufonius (ситник
жаб’ячий), Myosotis caespitosa (незабудка дерниста), M. scorpioides (незабутка
болотна), Myosoton aquaticum (слабни
водяний), Potentilla supina (перстач лежачий), Ranunculus repens (жовтець повзучий), R. sceleratus (жовтець отруйний),
Rorippa palustris (водяний хрін болотяний),
Persicaria hydropiper (водяний перець), P.
lapathifolia (гірчак бузький), Pulicaria vulgaris
(блошниця звичайна), Rumex crispus (щавель
кучерявий), R. maritimus (щавельморський),
R. palustris (щавель багновий), R. stenophyllus
(щавель
вузьколистий),
Scutellaria
galericulata (шоломниця звичайна), Veronica
anagallis-aquatica (вероніка джерельна), V.
beccabunga (вероніка струмкова), Xanthium
albinum (нетреба ельбінська).

меліоративним каналам рівнини, особливо
на ділянках, що включають старорічища. У
межах Українських Карпат (нижня частина)
це оселище є відносно мало чисельним через,
у першу чергу, відсутність природних умов, а
також антропогенного впливу.
Загрози.
Проте інтенсивне осушення, зміна гідрологічного режиму водойм внаслідок меліорації, забруднення вод, засмічення є основними причинами швидкого зменшення числа осередків
цього оселища.
Природоохоронне значення.
Оселище відіграє важливу роль у динаміці
річкових процесів. Також має грунтозахисне
і грунтотвірне значення, а також є критично
важливим осередком біорізноманіття для гігрофільної безхребетної фауни.
Заходи збереження
Оселище потребує підтримання природної
динаміки річкових процесів та відсутність засмічення. Зберігається у регіональному ландшафтному парку «Притисянський».
Лiтература
Кіш, Андрик, Мірутенко, 2006, Viera Stanova,
Valachovis 2002, I. Jarolimek et al. 1997

Поширення.
Поширене оселище, найкраще представлене
в рівнинній частині Закарпаття, де зустрічається по всій Закарпатській низовині. Широко
репрезентоване в заплавах рр. Тиси, Латориці,
менше – Боржави, а також по магістральним
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Автори.
Проць Б.Г., Омельчук О.С. (Фото Проць Б.Г.)

Незаліснені гравієві
береги річок
Unvegetated river gravel bank
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: EUNIS: C2.6 Beds of rivers streems; C2.7 Riverine islets
CORINE: 24.21 Unvegetated river gravel bank
Pal. Hab.: 24.21 Unvegetated river gravel bank
Natura 2000:

жевий), Galium aparine (підмаренник чіпкий),
Gliceria fluitans (лепешняк плаваючий), Mentha
sp. (м’ята види), Myosotis scorpioides (незабудка болотна), Myosoton aquaticum (слабник водяний), Petasites hybridus (кремена гібридна),
Poa trivialis (тонконіг звичайний), Phalaroides
arundinacea (очеретянка звичайна), Ranunculus
repens (жовтець повзучий), Rorippa sylvestris
(водяний хрін болотяний), Rumex aquaticus
(щавель водяний), R. conglomeratus (щавель
скупчений), R. obtusifolius (щавель лісовий),
R. crispus (щавель кучерявий), Salix sp. (верба
види).
Поширення.
Оселище поширене досить часто, а інколи
суцільно на великих відстанях, по побережжю річок у гірській частині Латориці, Тиси,
Ужа, Стрия та інших, а також у пониззі їхніх
приток. Окремими фрагментами трапляється
вздовж русел рік та потоків у передгір’ї як
південного так і північного мегасхилу.

Фiтоценологiя: Синтаксономічні одиниці не
виділяються
Синтаксономiя (dom.):
Зелена книга Украiни: Лicoва типологiя:
Структура та екологічна характеристика.
Оселище приурочене до гірських річок, що
формують гравієві відмілини. Ближче до берегів та на відкладах гравієві-піскових відмілин трапляються не великі дуже фрагментовані угруповання одно - та дворічників, що не
утворюють повноцінних синтаксономічних
одиниць. Під час щорічних повеней ці фрагменти рослинності знищуються при перевідкладанні гравію.
Види рослин.
Agrostis gigantea (мітлиця велетенська),
Calamagrostis pseudophragmites (куничник
несправжньочеретяний), Dactylis glomerata
(грястиця збірна), Epilobium roseum (зніт ро-

Загрози.
Небезпечними є заростання деревночагарниковою рослинністю при зміні режиму
господарювання і водного режиму, відбір гравію, зарегулювання русел, засмічення, а також поширення адвентивних та рудеральних
видів у зв’язку з постійним антропогенним
порушенням прибережних смуг.
Природоохоронне значення.
Побережні угруповання виконують важливу
берегоукріплюючу функцію, мають грунто-
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Гірські річки та їх деревна
рослинність з мірікарією
німецькою (Myricaria
germanica)
Alpine rivers and their
ligneous vegetation with
Myricaria germanica
Созологічна категорія:
Українські Карпати – VU
Закарпатська низовина –
Emerald: 24.2 Vegetated river gravel banks; 44.1
Riparian willow formations (44.11)
EUNIS: C3.55 Sparsely vegetated river gravel
banks;
F9.13 Montane river gravel low brush
CORINE: 24.223 Willow-tamarisk brush,
44.111 Willow-tamarisk brush
Pal. Hab.: 24.223 Montane river gravel low brush;
44.111 Pre-Alpine willow-tamarisk brush
Natura 2000: 3230 Alpine rivers and their ligneous
vegetation with Myricaria germanica

захисне і грунтотвірне значення, а також є
важливими осередками біорізноманіття для
представників гігрофільної фауни. Стрічкові
екотонні ділянки оселища разом з руслами
струмків є важливішими екокоридорами гірської зони, в першу чергу, для багатьох видів
фауни.
Заходи збереження
Проведення заходів контролю поширення
інвазійних рослин, відмова від стратегії зарегулювання річищ. Ділянки оселища охороняються на території усіх національних
природних парків, заповідників, а також регіональних ландшафтних парків.
Лiтература
Природа Українських Карпат, 1968
Автори.
Проць Б.Г. , Омельчук О.С. (Фото Проць Б.Г.)

Фiтоценологiя: Союз Salicion incanae
Aichinger
1933:
Epilobio-Myricarietum
germanicae Aichinger 1933; союз Salicion
elaeagno-daphnoidis (Moor 1958) Grass in
Mucina et al. 1993: Myricarietum germanicae
Jeník 1955.
Синтаксономiя (dom.):
Зелена книга Украiни: Лicoва типологiя:
Структура та екологічна характеристика.
Біотоп об’єднує високотравні гігрофільні рослинні угруповання поширені переважно у
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гірській частині вздовж водних токів на рівнині та, рідше, в передгір’ї. Ценози зі збідненим видовим складом через домінування
Calamagrostis pseudophragmites і Phalaroides
arundinacea.
Формується на підмоченому проточною водою побережжі, що періодично підтоплюється під час щорічних паводків, на замулених
частинах алювіальних відкладів гравію та
піску, на екотонних ділянках по краю прибережних вербняків. Часто трапляється разом з
Potentillion anserinae та Salicion incanae або
Petasition officinalis.
Видовий склад: Myricaria germanica (мірікарія німецька), Salix purpurea (верба пурпурова), Acetosa scutata (щавель щитовидний), Achillea millefolium (деревій звичайний),
Agrostis stolonifera (мітлиця польова), Barbarea
vulgaris (барбарис звичайний), Calamagrostis
pseudophragmites (куничник несправжньоочеретяний), Chamerion dodonaei (іван-чай
Додонея), Lotus corniculatus (ледвянець польовий), Lycopus europaeus (вовконіг європейський), Mentha longifolia (м’ята довголиста), Origanum vulgare (материнка звичайна),
Potentilla reptans (перстач лежачий), Prunella
vulgaris (суховершкі звичайні), Ranunculus
repens (жовтець повзучий).

русел рік та потоків в основному на північному мегасхилі.
Загрози.
Зміна природної динаміки ріки, зарегулювання русел, забруднення, інвазія адвентивних та
рудеральних видів у зв’язку з антропогенним
порушенням прибережних смуг.
Природоохоронне значення.
Побережні угруповання виконують важливу
берегоукріплюючу функцію, мають грунтозахисне і грунтотвірне значення, а також є
важливими осередками біорізноманіття для
представників гігрофільної фауни. Стрічкові
екотонні ділянки оселища разом з руслами
струмків є важливішими екокоридорами гірської зони, в першу чергу, для багатьох видів
фауни.
Заходи збереження
Підтримання природної динаміки ріки у місцях поширення. Потребує ретельної охорони,
зараз не охороняється у межах об’єктів природо заповідного фонду.
Лiтература
Viera Stanova, Valachovis 2002, I. Jarolimek et
al. 1997

Поширення
Оселище рідко поширене в Карпатах, трапляється по побережжю малих річок у верхній
частині, у пониззі їхніх приток. Острівними
фрагментами у вигляді вузьких смуг – вздовж

Автори.
Проць Б.Г. (Фото Проць Б.Г.)
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Пб 8

ПРИБЕРЕЖНІ ЗЛАКОВОРІЗНОТРАВНІ ЗАРОСТІ ВЗДОВЖ
ПОТОКІВ
GRASS-HERBS THICKETS ALONG
STREAM BEDS
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: –
EUNIS: C3.1 Species-rich helophyte beds
CORINE: 53.4 Small reed beds on fast flowing waters
Pal. Hab.: 53.4 Small reed beds on fast flowing waters
Natura 2000: –

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Glycerio-Sparganion Br.Bl. et Sissingh in Boer 1942, асоціації:
Glycerietum plicatae (Kulczyński 1928)
Oberd. 1954, Glycerietum fluitantis Eggler
1933, Leersietum oryzoidis Eggler 1933,
Catabrosetum aquaticae Kaiser 1926, угруповання
Glyceria
nemoralis-Veronica
beccabunga, угруповання з Siella erecta.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Glycerieta fluitantis,
асоціації: Glycerietum (fluitantis) purum,
Glycerietum (fluitantis) eleocharetosum
(palustris), Glycerietum (fluitantis) poosum
(palustris); формація Leersieta oryzoiditis,
асоціація Leersietum (oryzoiditis) purum.
Зелена книга України (2009). –
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Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика.
Оселища приурочені до мезотрофних водойм
з швидкою течією та значним коливанням рівня води протягом вегетації. Вони сформовані
переважно угрупованнями повітряно-водних
видів рослин. Наводний та підводний яруси
не виражені. Займає неглибокі 30-50 см прибережні смуги річок на мулисто-глинистих
субстратах з нейтральною та слаболужною
реакцією (рН водне 6-7,5).
Видовий склад. Butomus umbellatus (сусак
зонтичний), Catabrosa aquatica (катаброза водяна), Eleocharis palustris (ситняг болотний),
Epilobium hirsutum (зніт мохнатий), Galium
palustre (підмаренник болотний), Glyceria
fluitans (лепешняк плаваючий), G. nemoralis
(лепешняк дібровний), G. plicata (лепешняк
складчастий), Leersia oryzoides (леєрсія рисовидна), Mentha aquatica (м’ята водяна),
M. longifolia (м’ята довголиста), Nasturtium
officinale (настурція лікарська), Poa palustris
(тонконіг болотний), Polygonum hydropiper
(гірчак перцевий), Ranunculus repens (жовтець
повзучий), Scrophularia umbrosa (ранник тіньовий), Siella erecta (сієла пряма), Veronica
anagallis-aquatica (вероніка джерельна),
Veronica beccabunga (вероніка струмкова).
Поширення. Оселища поширені в нижніх висотних поясах, переважно на Закарпатській
низовині. У заплавах річок представлені на
великих площах.

Загрози. Найбільше потерпає від змін гідрологічного режиму (осушення).
Природоохоронне та наукове значення: Цей
тип оселищ складають переважно види, що
трапляються досить часто проте деякі з них
є регіонально рідкісними рослинами для цієї
території.
Заходи збереження. Охорони не потребує
Автор І.М. Данилик
(Фото І.М. Данилик)
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Чагарниковий
Ча 2
ВЕРБОВІ зарості ЗАПЛАВНИХ
БЕРЕГІВ РІЧОК
RIPARIAN WILLOW COMMUNITIES OF
ALLUVIAL RIVER BEDS
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: 44.1 Riparian willow formation (44.12)
EUNIS: F9.1 Riverine and lakeshore [Salix] scrub
CORINE: 44.121 Almond willow-osier scrub
Pal. Hab.: 44.121 Almond willow-osier scrub;
24.32 Vegetated river sand banks
Natura 2000: –

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Salicion triandrae T. Müller et
Görs 1958, асоціація Salicetum triandroviminalis (R. Tx. 1931) R. Tx. et Lohm.
1950.
Синтаксони за домінантною класифікацією. формація Saliceta triandrae, асоціації: Salicetum (triandrae) agrostidosum
(stoloniferae), Salicetum caricosum (acutae),
Salicetum nudum, Salicetum phragmitosum
(australis), Salicetum rubosum (caesii),
Salicetum salicosum (acutifoliae), Salicetum
typhosum (angustifoliae).
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика.
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Оселища сформовані домінуванням чагарникових вербових заростей у заплавах берегів річок на алювіальних дернових ґрунтах.
Алювіальні ґрунти характеризуються легким
гранулометричним складом, підвищеною
зволоженістю за умов доброго дренажного
режиму. Угруповання, що формують оселища, багатоярусні за рахунок участі в їхньому
складі деревного, чагарникового та трав’яного
ярусів рослинності, часто трапляються ліани,
зокрема, хміль звичайний, ехіноцистис шипуватий тощо. Характерною ознакою цього типу
оселища є високий ступінь різноманітності
трав’яних видів рослин.
Видовий склад. Aegopodium podagraria (яглиця звичайна), Agrostis stolonifera (мітлиця повзуча), Alnus glutinosa (вільха клейка), Angelica
sylvestris (дудник лісовий), Calystegia sepium
(плетуха звичайна), Carex acuta (осока гостра),
Chaiturus marrubiastrum (котячий хвіст шандровий), Cnidium dubium (стожильник сумнівний), Echinocystis lobata (ехіноцистис шипуватий), Elytrigia repens (пирій повзучий), Galium
aparine (підмаренник чіпкий), Glechoma
hederacea (розхідник звичайний), Humulus
lupulus (хміль звичайний), Iris pseudacorus
(півники болотні), Lysimachia vulgaris (вербозілля звичайне), Myosoton aquaticum (слабник
водяний), Phalaroides arundinacea (очеретянка
звичайна), Phragmites australis (очерет звичайний), Poa trivialis (тонконіг звичайний), Rubus
caesius (ожина сиза), Salix acutifolia (верба

Ча 3
КСЕРОТЕРМНІ СУБПАННОНСЬКІ ЧАГАРНИКИ
XEROTHERMIC SUBPANNONIC SCRUB
Созологічна категорія:
Українські Карпати – VU
Закарпатська низовина – VU
гостролиста), S. alba (верба біла), S. fragilis
(верба ламка), S. purpurea (верба пурпурова),
S. triandra (верба тритичинкова), S. viminalis
(верба прутовидна), Sambucus nigra (бузина
чорна), Scutellaria hastifolia (шоломниця списолиста), Solanum dulcamara (паслін солодкогіркий), Symphytum officinale (живокіст лікарський), Typha angustifolia (рогіз вузьколистий),
Ulmus laevis (в’яз гладкий), Urtica dioica (кропива дводомна).

Emerald: 31.8B1 Pannonic and sub-Pannonic
thickets
EUNIS: F3.24 Subcontinental and continental deciduous thickets.
CORINE: 31.8B1 Central European sub-Mediterranean deciduous thickets.
Pal. Hab.: 31.8B1Central European subcontinental thickets; 37.8B12 Subcontinental thickets;
31.8B125 Danubial hawthorn scrub.
Natura 2000: 40A0 Subcontinental peri-Pannonic
scrub

Поширення. Оселища поширені в нижньому
лісовому поясі Українських Карпат у заплавах
рік: Дністер, Стрий, Прут, Черемош, але значно частіше представлені на Закарпатській
рівнині, особливо в заплавах великих рік, наприклад, Тиса, Латориця, Уж тощо.
Загрози. Потерпає від змін гідрологічного
режиму, зміни русел і розчистки берегів рік,
вирубуванням дерев і чагарників.
Природоохоронне значення. Має водорегуляційне та протиерозійне значення.
Заходи збереження. Охорони не потребує
Автор І.М. Данилик
(Фото: Л.М. Борсукевич)

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союзи Prunion spinosae de Soó 1951,
асоціації: Prunetum fruticosae Dziubaltowski
1925, Waldsteinio-Spiraeetum mediae Zólymi
1936; Rosetum pimpinellifoliae Kaiser 1926.
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– Частково союз Berberidion Br.-Bl. 1950,
асоціація: Asparago-Crataegetum (Jurko
1958) Mucina 1985.
Синтаксони за домінантною класифікацією.
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –

Структура та екологічна характеристика.
Оселище утворюють низькорослі, густі, часом
малопрохідні, чагарники зі значною участю,
особливо у трав’яному ярусі, ксеротермних
видів. Трапляються тільки на найтепліших
природних ділянках сухих, кам’янистих,
часто стрімких схилів південних експозицій,
часто по краю урізів і у підніжжі скель вулканічного горбогір’я та, зрідка, передгір’я.
Зазвичай оселище представлене невеликими
острівними ділянками (іноді – навіть одним
клоном куща площею в кілька м2), часто у
вигляді смуги вздовж узлісся ксеротермних
дубових лісів. Угруповання розвиваються на
добре дренованих слаборозвинених сильнощебенистих буроземах або дернових скелетних ґрунтах, сформованих на елювії-делювії
ефузивних порід. Характерним є високе видове різноманіття трав’яного покриву. Воно
пов'язане з відсутністю значного затінення під
наметом (переважають дрібнолисті чагарникові види) і проникненням видів із суміжних
ксеротермних трав'яних та деревних угруповань, з якими оселище зазвичай формує мозаїчні комплекси. У сучасній добі місцями
спостерігається відновлення колишніх природних ділянок оселища на терасах і схилах
закинутих виноградників і вторинне освоєння
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країв урізів і терас закинутих кар’єрних розробок по горбогір’ю.
До цього типу оселища не належать вторинні чагарникові угруповання на антропогенно трансформованих ділянках.
Видовий склад. Acer tataricum (клен татарський), Cerasus fruticosa (вишня степова),
Cornus mas (дерен справжній), Crataegus
monogyna (глід одноматочковий), Fraxinus
ornus** (ясен білоцвітий), Prunus spinosa
(терен колючий), Rosa canina s. l. (шипшина собача), R. gallica (ш. французька), R.
pimpinellifolia (ш. бедренцелиста), Spiraea
media (середня таволга), Staphyllea pinnata**
(клокичка периста), Swida sanguinea (свидина кров’яна), Asparagus officinalis (холодок
лікарський), Doronicum hungaricum** (сугайник угорський), Euphorbia cyparissias (молочай кипарисовидний), E. polychroma (м.
різнобарвний), Fragaria viridis (суниці зелені), Galium campanulatum (підмареник дзвониковидний), Geranium sanquineum (герань
криваво-червона), Inula ensifolia (оман мечолистий), I. hirta (о. шершавий), Laser trilobum
(азурник трилопатевий), Melica picta (перлівка
ряба), Peucedanum cervaria (смовдь оленяча),
Teucrium chamaedrys (самосил гайовий), Vicia
tenuifolia (горошок тонколистий), Vincetoxicum
hirundinaria (ластовень лікарський).
Поширення. Острівними фрагментами та у
вигляді смуг по узліссям на південних схилах
вулканічного горбогір’я Закарпатської низовини та вулканічного передгір’я південного
мегасхилу Українських Карпат.
Загрози. Освоєння ділянок під сільськогосподарські культури (зокрема під виноградники),
випалювання, експансія інвазійних видів (робінії, айланту, сумаху), розробка кар’єрів по
вулканічному горбогір’ю.
Природоохоронне значення. Угруповання оселища ксеротермних субпаннонських
чагарників вирізняються високим видовим
насиченням. У складі як формуючого їх чагарникового ярусу так і в трав’яному покриві зростають рідкісні для регіону та України

Ча 4
ЗАРОСТІ
ТАВОЛГИ
(SPIRAEA ULMIFOLIA)

В’ЯЗОЛИСТОЇ

SPIRAEA ULMIFOLIA THICKETS
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: 31.8 Western Eurasian thickets
EUNIS: F3.174 Subcontinental hazel thickets
CORINE: 31.8C Hazel thickets
Pal. Hab: 31.8C4 Subcontinental hazel thickets
Natura 2000: –

теплолюбні види, внесені у природоохоронні
реєстри. Ділянки оселища є значними осередками біорізноманіття теплолюбної безхребетної фауни, в т.ч. і рідкісних видів.
Частково екотонні смуги чагарників виконують функцію екокоридорів та виступають буферними зонами між ксеротермними
трав’янистими та лісовими ценозами.
Немаловажною є піонерна роль оселища в
освоєнні природних та антропогенних скельних і кам’янистих відслонень.
Заходи збереження. Ділянки оселища перебувають під охороною в Карпатському
БЗ (масиви Чорна гора, Юлівська гора) та в
низці заказників на вулканічному горбогір’ї
(“Ловачка”, “Ардов”). Втім, значні осередки
оселища на Юлівських горах, Берегівському
горбогір’ю – поза охороною.

Синтаксони за флористичною класифікацією. –
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Spiraeaeta ulmifoliae, асоціація Spiraeaetum ulmifoliae purum.
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –

Лiтература. Кіш, Андрик, Мірутенко, 2006;
Borhidi, 2003; Borhidi, Sánta (eds.), 1999;
Chytrý, Kučera, Koči (eds.), 2001; Mucina,
Grabherr, Wallnöfer (Hrsg.), 1993; Stanova,
Valachovič (eds.), 2002; Willner, Grabherr
(Hrsg.), 2007.
Автор Р.Я. Кіш
(Фото: Р.Я. Кіш)
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Структура та екологічна характеристика.
Чагарникові зарості верхнього лісового поясу
з домінуванням таволги в’язолистої, які формуються на середньоуламкових кам’янистих
осипищах карбонатних та карбонатовмісних
порід теплих інсольваних схилів південної
та південно-східної експозиції. Приурочені
до малопотужних сильнощебенистих ґрунтів
з добрим дренажем на елювії-делювії карбонатовмісних порід. Дернові та гумусомісткі
горизонти фрагментовані залежно від розміру та кількості скелетного матеріалу. Межі
ділянок оселища чітко виділяються завдяки
домінуванню у рослинному покриві таволги
в’язолистої. Трапляються у вигляді окремих
плям площею від 50 до 400 м2 серед сіножатей, пасовищ, біля підніжжя кам’янистих
відслонень. Межують з ділянками оселищ
карбонатних скелястих схилів з хазмофітною
рослинністю,
різнотравно-біловусникових
гірських лук та гірських сінокісних лук. Постійними компонентами ділянок оселища,
крім домінанта, є пахучка звичайна, круціата
гола, материнка звичайна, тонконіг дібровний,
чебрець блошиний.
Видовий склад. Spiraea ulmifolia (таволга в’язолиста); Achillea millefolium (деревій
звичайний), Agrostis tenuis (мітлиця тонка),
Angelica sylvestris (дудник лісовий), Betonica
officinalis (буквиця лікарська), Brisa media
(трясучка середня), Calamagrostis epigeios
(куничник наземний), Campanula glomerata
(дзвоники скупчені), Campanula serrata (д.
пилчасті), Carduus kerneri (будяк Кернера),
Carlina acaulis (відкасник безстебловий),
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Cirsium erisithales (осот клейкий), Clinopodium
vulgare (пахучка звичайна), Cruciata glabra
(круціата гола), Galium intermedium (підмаренник середній), G. verum (п. справжній),
Leucanthemum vulgare (королиця звичайна),
Origanum vulgare (материнка звичайна),
Pimpinella major (бедринець ломикаменевий), Plantago media (подорожник середній), Poa nemoralis (тонконіг дібровний),
Polygala vulgaris (китятки звичайні), Scabiosa
columbaria (скабіоза голубина), Silene dubia
(смілка сумнівна), Thymus pulegioides (чебрець блошиний), Trifolium alpestre (конюшина альпійська).
Поширення. Ділянки оселища виявлено на
Чивчинських кристалічних полонинах (хребет
Чорний Діл, урочище Жупани в долині р. Сарата) та Чивчинських флішових полонинах
(хребет Яровиця) в межах висот 1100–1200 м
н.р.м.
Загрози. Трансформація ділянок оселища
внаслідок заліснення місцезростань та надмірного випасу.
Природоохоронне значення. Цей тип оселища дуже рідкісний в Українських Карпатах,
має ландшафтоформуюче значення.
Заходи збереження. Охороняється на території НПП “Черемоський”.
Література. –
Автори І.І. Чорней, А.І. Токарюк
(Фото: А.І. Токарюк)

Ча 6

СУХІ ВЕРЕСОВИЩА
DRY HEATHS WITH CALLUNA
VULGARIS
Созологічна категорія:
Українські Карпати – VU
Закарпатська низовина –
EUNIS: F4.21 Sub-montane [Vaccinium] –
[Calluna] heaths; F4.22 Sub-Atlantic [Calluna]
– [Genista] heaths; F4.262 Dry sandy heaths
with [Calluna] and [Genista]
CORINE: 31.2 Dry heaths
Pal.Hab: 31.2 European dry heaths; 31.216
Collinar-montane Carpathian [Vaccinium]
heaths;
31.2161
Submontane
western
Carpathian bilberry-cowberry heaths; 31.222
Subcontinental [Calluna] – [Genista] heaths;
64.132 Inland dune [Calluna] – [Genista]
heaths
Natura 2000: 4030 European dry heaths

Emerald: 31.2 European dry heaths

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Genistion pilosae Duvgneaud
1942, асоціації: Genisto pilosae callunetum
Braun 1915, Calluno-Sarothamnetum Elias
1985.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Calluneta vulgaris, асоціація Callunetum (vulgaris) sieglingiosum
(decumbentis).
Зелена книга України (2009). –
Типи ліса. –
Структура та екологічна характеристика. Мезофітні та мезоксерофітні чагарникові

пустища низькогір’я з домінуванням вересу
звичайного, які утворилися на місці ацидофільних хвойних і дубових лісів у результаті пасовищної дигресії. Для них характерні
малопотужні ґрунти з домінуванням бурих
тонів у забарвленні генетичних горизонтів.
Потужність ґрунтового профілю незначна (до
25 см), відсутній перехідний горизонт, гранулометричний склад суглинковий, властиві
значна щебенистість та слабкі ознаки опідзолення. Зовнішній вигляд ділянок оселища
визначають низькі чагарники та мезоксерофітні ацидофільні трави. У складі оселища
добре представлені мохи з родів Polytrichum
та Racomitrium і лишайники роду Cladonia.
Видовий склад. Calluna vulgaris (верес звичайний), Genista tinctoria (дрік красильний),
Sarothamnus scoparius (саротамнус віниковий), Sorbus aucuparia (горобина звичайна),
Vaccinium myrtillus (чорниця); Dianthus
carthusianоrum (гвоздика картузіанська),
Hieracium pilosella (нечуйвітер волохатенький), Hypericum perforatum (звіробій продірявлений), Lerchenfeldia flexuosa (лерхенфельдія звивиста), Luzula campestris (ожика рівнинна), Nardus stricta (біловус стиснутий),
Rumex acetosa (щавель кислий), R. acetosella
(щавель горобиний), Sieglingia decumbens (зіглінгія лежача).
Поширення. Спорадично трапляється у Зовнішніх, Покутських Ґорганах, Ґорганській
Верховині, Дністерських Бескидах. На Закарпатській рівнині відсутнє.
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Загрози. Надмірне рекреаційне навантаження, заліснення ділянок оселища.
Природоохоронне значення. Цей тип оселища має ландшафтоформувальне, ґрунтотворне значення.
Заходи збереження. Охороняється на території НПП “Сколівські Бескиди”, Карпатського
НПП.
Література. Соломаха, Якушенко, Крамарець
та ін., 2004.

Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Vaccinieta myrtilli, асоціації: Vaccinietum (myrtilli) deschampsiosum
(caespitosae),
Vaccinietum
festucosum
(rubrae), Vaccinietum festucosum (supinae),
Vaccinietum hylocomiosum, Vaccinietum
nardosum (strictae), Vaccinietum purum,
Vaccinietum aspleniosum (septentrionali),
Vaccinietum vacciniosum (uliginosi).
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –

Автор І.І. Чорней
Ча 7

ЧОРНИЧНИКИ ТА БРУСНИЧНИКИ
ALPINE AND SUBALPINE DWARF
VACCINIUM HEATHS
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: 31.4 Alpine and Boreal heaths
EUNIS: F2.2122 Carpathian dwarf (Vaccinium)
wind heaths
CORINE: 31.412 Alpine and Boreal heaths
Pal. Hab.: 31.4122 Carpathian dwarf Vaccinium
wind heaths
Natura 2000: 4060 Alpine and Boreal heaths

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Loiseleurio-Vaccinion Br.-Bl. in
Br.-Bl. et Jenny 1926, асоціація Vaccinietum
myrtilli Szafer, Pawł. et Kulcz. 1927.
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Структура та екологічна характеристика. Оселища сформовані трав’яночагарничковими угрупованнями з домінуванням чорниці. Представлені на схилах різних
експозицій на полонинах і середлісових луках. Найкраще виражені в місцях колишнього інтенсивного ведення полонинської сільськогосподарської діяльності (тваринництва).
Оселища, в залежності від місцезнаходжень,
можуть бути приурочені до різних підтипів
буроземів і дерново-буроземних ґрунтів.

Видовий склад. Achyrophorus uniflorus (ахірофорус одноквітковий), Arnica montana (арніка гірська), Calamagrostis villosa (куничник волохатий), Campanula patula (дзвоники
розлогі), Campanula polymorpha (дзвоники
мінливі), Carex pilulifera (осока шариконосна), Crocus heuffelianus** (шафран Гейфеля),
Deschampsia caespitosa (щучник дернистий),
Diphasiastrum alpinum** (діфазіаструм альпійський), Festuca rubra (костриця червона),
Gentiana punctata** (тирлич крапчастий),
Helictotrichon versicolor (вівсюнець різнобарвний), Homogyne alpina (підбілик альпійський),
Luzula luzuloides (ожика гайова), Nardus stricta
(біловус стиснутий), Potentilla aurea (перстач
золотистий), Rhodococcum vitis-idaea (брусниця), Scorzonera rosea (скорзонера рожева),
Sieversia montana (сиверсія гірська), Soldanella
hungarica (сольданела угорська), Vaccinium
myrtillus (чорниця), V. uliginosum (буяхи, лохина), V. vitis-idaea (брусниця), Viola declinata
(фіалка відхилена).

Ча 8.

ЧАГАРНИКИ ВИСОКОГІР’Я
SUBALPINE BRUSH COMMUNITIES
Созологічна категорія:
Українські Карпати – VU
Закарпатська низовина –
Emerald: –
EUNIS: F2.32 Mountain Salix brush; F2.33
Subalpine tall herb mixed brushes
СORINE: 31.62 Willow brush
Pal. Hab.: 31.6 Subalpine brush communities;
31.6215 Hercynio Carpathian willow brush
Natura 2000: 4080 Sub Arctic willow scrub

Поширення. Оселища поширені в лісових і
субальпійському висотних поясах рослинності Українських Карпат. На території Закарпатської рівнини відсутній.
Загрози. Найбільше потерпає від господарського використання з метою заготівлі ягід,
пасквального та рекреаційного навантажень.
Природоохоронне та наукове значення. До
цих оселищ приурочена велика кількість видів фауни, зокрема птахів і гризунів, а також
багато видів рослин, які включені до “Червоної книги України” (2009).
Заходи збереження. Представлений в
об’єктах природно-заповідного фонду, зокрема, Карпатському БЗ та Карпатському НПП,
Ужанський НПП, НПП Гуцульщина.
Автор І.М. Данилик
(Фото: І.М. Данилик, І.Я. Реслер)

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Salicion silesiacae Rejmánek,
Sýkora et Štursa 1971: Calamagrostio
arundinaceae-Salicetum silesiacae Veselá
1995, Geranio sylvatici-Salicetum silesiacae
Bělohlávková ех Veselá 1995.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Saliceta silesiacae, асоціації:
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Dushekieto-Salicetum silesiacae, Salicetum
silesiacae
variaherbosum,
Salicatum
silesiacae alchemilletosum.
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика.
Субарктичні та бореально-альпійські чагарникові формації верб. Малоплощинні хіо- та
гігрофільні, флористично достатньо багаті
чагарниково-трав’яні зарості зі складною ценотичною структурою. Під наметом верби сілезької ростуть види високотравних лук. Здебільшого представлені вздовж водотоків на
нейтральних і слабокислих флішових породах.
Структура угруповань значною мірою зумовлена досить тривалим заляганням снігу в долинах
гірських потоків і річок, що зумовлює достатньо
пізній розвиток трав’яної рослинності навесні.
Чагарниковий ярус відносно сильно зімкнений,
у ньому домінує верба сілезька з незначною
домішкою її гібридів з іншими видами верб та
окремими особинами вільхи зеленої.
Видовий склад. Aconitum firmum (аконіт
міцний), Adenostyles alliariae (аденостилес сіролистий), Alchemilla glabra (приворотень голий), A. szaferi (приворотень
Шафера), A. monticola (приворотень гірський), Calamagrostis arundinacea, (куничник очеретяний), С. villosa (куничник волохатий), Campanula serratula (дзвоники
пилчасті), Centaurea mollis (волошка м’яка),
Cicerbita alpina (ціцербіта альпійська),
Daphne mezereum (вовчі ягоди звичайні, вовче лико), Festuca carpatica (костриця карпатська), Geranium sylvaticum (герань лісова),
Heracleum carpaticum (борщівник карпатський), Homogine alpina (підбілик альпійський), Knautia dipsacifolia (свербіжниця ворсянколиста), Linum extraaxillare (льон позапазушний), Rosa pendulina, (роза повисла), Salix
phylicifolia (верба філіколиста), S. silesiaca
(в. сілезька), Senecio ucainica (жовтозілля
українське), Sesleria coerulans (сеслерія голубувата угорська), Solidago alpestris (золотушник альпійський), Soldanella hungarica (сольданела угорська), Sorbus aucuparia (горобина
звичайна).
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Поширення. Найбільше поширені в субальпійському поясі Чорногори, Свидівця, Чивчинських гір, рідше трапляються в Ґорґанах.
Поодинокі фрагменти цього типу оселищ
представлені в привершинних частинах найвищих хребтів Бескидів.
Загрози. Руйнування прирічкових екосистем,
рекреація, вирубування заростей верби, антропогенна ерозія, порушення гідрологічного
режиму.
Природоохоронне значення. Водорегуляційне, збереження комплексу екологічно
пов’язаних видів різнотрав’я та видів зообіоти, зокрема безхребетних і птахів. Мають важливе значення для формування специфічних
ландшафтів річкових долин субальпійського
поясу. До угруповань цього типу оселищ приурочена значна кількість ендемічних видів.
Заходи збереження. Охороняють на території
Карпатського БЗ, Карпатського НПП, НПП
“Вижницький”, “Гуцульщина”, ПЗ “Горгани”,
рідко трапляються на території НПП “Сколівські Бескиди”, крім того фрагментарно поширені вздовж водотоків субальпійського поясу
на території усіх Українських Карпат, на висотах понад 1400-1500 м н.р.м.
Література. Малиновський, Крічфалушій,
2000, 2002.
Автори О.О. Кагало, І.Я. Реслер
(Фото: О.О. Кагало)

Ча 9
ЗАРОСТІ РОДОДЕНДРОНУ СХІДНОКАРПАТСЬКОГО (RHODODENDRON
KOTSCHYI)
KOTSCHY’S ALPENROSE
(RHODODENDRON KOTSCHYI)
COMMUNITIES
Созологічна категорія:
Українські Карпати – EN
Закарпатська низовина –
Emerald: 31.424 Carpathian Kotschy’s alpenrose
heaths
EUNIS: F2.224 Carpathian Rhododendron kotschyi
heaths
CORINE: 31.4 Alpine and Boreal heaths
Pal. Hab.: 31.424 Carpathian Rhododendro
Kotschy’s alpenrose heaths
Natura 2000: 4060 Alpine and Boreal heaths

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Rhododendro-Vaccinion Br.-Bl.
1926, асоціації: Rhododendro myrtifoliiVaccinietum Borza (1955) 1959 em. Boscaiu
1971, Rhododendretum myrtifolii (Puscaru et
al. 1956) Kricsfalusy et Malynovski 2000.
Синтаксони за домінантною класифікацією.
Формація
Rhododendreta
kotschyi
асоціації:
Rhododendretum
(kotschyi) calamagrostidosum (villosae),
Rhododendretum
(kotschyi)
caricosum
(curvulae,
Rhododendretum
(kotschyi)
cetrariosum (islandicae), Rhododendretum
(kotschyi)
festucosum
(pictae),
Rhododendretum (kotschyi) sphagnosum,
Rhododendretum
kotschyi
purum,

Rhododendretum (kotschyi) juncosum (trifidi),
Rhododendretum (kotschyi) sesleriosum
(heuflerianae), Rhododendretum (kotschyi)
vacciniosum (myrtilli).
Зелена книга України (2009). 78. Угруповання формації рододендрона східнокарпатського (Rhododendreta kotschyi).
Типи лісу. –

Структура та екологічна характеристика.
Цей тип оселища сформувався у високогір’ї
Українських Карпат на межі субальпійського
та альпійського поясів, де едифікатором рослинних угруповань є рідкісний ендемічний
вид – рододендрон східнокарпатський (миртолистий). Структура оселищ переважно триярусна, перший з яких займає рододендрон
з високим ступенем домінування (40-90%),
а також зі значно меншим проективним покриттям чорниця, брусниця, лохина та високі
трави. У другому ярусі переважає різнотрав’я:
перстач золотистий, підбілик альпійський, лігустик мутеліновий, сон білий, нечуй-вітер
альпійський тощо. Третій ярус формують
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мохи й лишайники, зокрема, часто у великій
кількості трапляється цетрарія ісландська.
Оселища приурочені до гірських схилів крутістю 5-25° у западинах з акумуляцією потужного снігового покриву в межах висот
1400-2000 м н. р. м. Формується на слаборозвинених скелетних буроземах субальпійських
з добрим дренажем на елювії-делювії пісковиків і кристалічних порід, на периферії оселищ
переважають дерново-буроземні ґрунти.
Видовий склад. Arnica montana L. (арніка
гірська), Calamagrostis villosa (куничник волохатий), Campanula alpina (дзвоники альпійські), Carex sempervirens (осока вічнозелена), Cetraria islandica (цетрарія ісландська),
Crocus heuffelianus** (шафран Гейфеля),
Dicranum scoparium (дикран мітлоподібний), Diphasiastrum alpinum (діфазіаструм
альпійський), Gentiana punctata** (тирлич
крапчастий), Hieracium alpinum (нечуйвітер альпійський), Homogyne alpina (підбілик
альпійський), Huperzia selago** (баранець
звичайний), Hypericum alpigenum (звіробій
альпійський), Juncus trifidus (ситник трироздільний), Ligusticum mutellina (лігустик
мутеліновий), Nardus stricta (біловус стиснутий), Potentilla aurea (перстач золотистий),
Pulsatilla alba** (сон білий), Rhodiola rosea**
(родіола рожева), Rhodococcum vitis-idaea
(брусниця), Rhododendron kotschyi** (рододендрон східнокарпатський), Scorzonera
rosea (скорзонера рожева), Sieversia montana
(сиверсія гірська), Soldanella hungarica (сольданела угорська), Vaccinium myrtillus (чорниця), V. uliginosum (буяхи, лохина).

(перш за все – безхребетних), уключені до
“Червоної книги України” (2009), а рослинні угруповання включені до “Зеленої книги
України” (2009).
Заходи збереження. Охороняється в об’єктах
природно-заповідного фонду, зокрема, Карпатському біосферному заповіднику та Карпатському національному природному парку.
Автор І.М. Данилик
(Фото: І.М. Данилик)
Ча 13
ЗАРОСТІ СЛАНКИХ ВЕРБ У
СУБАЛЬПІЙСЬКОМУ ТА
АЛЬПІЙСЬКОМУ ПОЯСАХ
SUBALPINE AND ALPINE SMALL WILLOW
BRUSH
Созологічна категорія:
Українські Карпати – EN
Закарпатська низовина –
Emerald: 31 Temperat heath and scrub
EUNIS: F2.32 Mountain Salix brush; F2.33 Subalpine tall herb mixed brushes
CORINE: 31.62 Willow brush
Pal. Hab.: 31.6 Subalpine brush communities;
31.6215 Hercynio-Carpathian small willow brush
Natura 2000: 4080 Sub-Arctic willow scrub

Поширення. Оселища поширені в альпійському та субальпійському поясах рослинності Українських Карпат, переважно в гірських
масивах Чорногори, Свидовця й Мармароських Альп.
Загрози. Найбільше потерпає від пасквільних
(випасання) і рекреаційних навантажень (витоптування, збирання на букети).
Природоохоронне значення. Ці оселища є
притулком для багатьох видів рослин і тварин
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Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et
Jenny 1926, асоціації: Salicetum herbaceae Br.Bl. 1931, Polytrichetum sensangularis Br.-Bl.
1926; – союз Salicion retusae Horv. 1949, асо-

вне флористичне ядро сформоване альпійськими та арко-альпійськми видами, серед
яких є рідкісні й ендемічні види рослин Карпат – сугайник Клузія, вероніка Баумгартена,
аконіт маленький. Оселища приурочені до
скельних виступів, кам’яних схилів переважно
північної експозиції в межах висот 1700-2050
м н.р.м., у депресіях рельєфу з тривалим заляганням снігу, коротким вегетаційним періодом.
Формуються на слаборозвинених буроземах
гірсько-лучних кислих альпійських з оторфованим верхнім горизонтом, коротким ґрунтовим профілем і високим вмістом гумусу.
ціації: Salicetum retuso-reticulatae Br.-Bl. 1926,
Soldanello hungaricae-Salicetum kitaibelianae
Coldea 1985.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Saliceta herbaceae, асоціації: Salicetum (herbaceae) polytrichosum
(sensangularis), Salicetum herbaceae purum;
формація Saliceta kitaibelianae, асоціації:
Salicetum (kitaibelianae) purum, Salicetum
sesleriosum (heuflerianae).
Зелена книга України (2009). 73. Угруповання
формації
верби
трав’яної
(Saliceta herbaceae): асоціації: рунянковотрав’яновербова
(Salicetum
(herbaceae)
polytrichosum),
трав’яновербова
чиста
(Salicetum herbaceae purum); угруповання формації верби туполистої (Saliceta retusae): асоціації: вічнозеленоосоково-туполистовербова
(Salicetum (retusae) caricosum (sempervirentis)),
голубуватосеслерієво-туполистовербова
(Salicetum (retusae) sesleriosum (caerulentis)),
туполистовербова
чиста
(Salicetum
retusae
purum),
хейфлеровосеслерієвотуполистовербова
(Salicetum
(retusae)
sesleriosum (heuflerianae)).
Типи лісу: –
Структура та екологічна характеристика:
Оселища сформовані низькими чагарничками
з домінуванням верб трав’яної та туполистої
на кислих силікатних породах. Ценотично –
це одно- або двоярусні гляціально реліктові
угруповання з високим проективним покриттям 50-70% трав’яно-чагарникового ярусу та
32-40% мохово-лишайнокового ярусу. Осно-

Видовий склад. Aconitum nanum (аконіт маленький), Calamagrostis villosa (куничник
волохатий), Campanula alpina (дзвоники альпійські), Carex curvula (осока зігнута), Carex
sempervirens (осока вічнозелена), Сetraria
islandica (цетрарія ісландська), Dicranum
scoparium (дикран мітлоподібний), Doronicum
clusii** (сугайник Клузія), Festuca supina (костриця лежача), Helictotrichon versicolor (вівсюнець різнобарвний), Hieracium alpinum
(нечуйвітер альпійський), Homogyne alpina
(підбілик альпійський), Juncus trifidus (ситник
трироздільний), Ligusticum mutellina (лігустик
мутеліновий), Polytrichum sexangulare (політрих шестикутний), Racomitrium lanuginosum
(ракомітрій шорсткий), Rhodococcum vitisidaea (брусниця), Salix herbacea** (верба
трав’яна), S. retusa** (верба туполиста),
Sesleria coerulans (сеслерія голубувата),
Soldanella hungarica (сольданела угорська),
Vaccinium myrtillus (чорниця), V. uliginosum
(лохина, буяхи), Veronica baumgartenii (вероніка Баумгартена).
Поширення. Оселища поширені в альпійському та субальпійському висотних поясах
рослинності Українських Карпат, переважно,
у Чорногірському та Свидовецькому масивах.
Загрози. Найбільше потерпає від пасквільного (випасання худоби) та рекреаційного (витоптування) навантаження.
Природоохоронне значення. Ці оселища є
притулком для багатьох видів рослин, уклю-
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чені до “Червоної книги України” (2009), а
рослинні угруповання є представниками “Зеленої книги України” (2009).
Заходи збереження. Охороняється в об’єктах
природно-заповідного фонду, зокрема, Карпатському БЗ та Карпатському НПП.

Ча 15

Автор І.М. Данилик
(Фото І.М. Данилик)

СУБАЛЬПІЙСЬКІ ЧАГАРНИКИ
З ДУШЕКІЄЮ ЗЕЛЕНОЮ (DUSCHEKIA
VIRIDIS, ЗЕЛЕНОВІЛЬШНЯКИ)
SUBALPINE BRUSH COMMUNITIES WITH
DUSCHEKIA VIRIDIS
Созологічна категорія:
Українські Карпати – VU
Закарпатська низовина –
Emerald: 31.4 Alpine and Boreal heaths
EUNIS: F2.3112 Carpathian green alder scrub
CORINE: 31.611 Alpine green alder scrub
Pal. Hab.: 31.6 Subalpine brush communities;
31.6215 Hercynio-Carpathian Silesian willow
brush
Natura 2000: –

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Adenostylion alliariae Br.Bl. 1931, асоціація Alnetum viridis Br.-Bl.
1931.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Duschekieta viridis, асоціації: Duschekietum (viridis) adenostylosum
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(alliariae),
Duschekietum
athyriosum
(distentifoliae),Duschekietum athyriosum(filixfeminae), Duschekietum calamagrostidosum
(arundinaceae),
Duschekietum
calamagrostidosum (villosae), Duschekietum
deschampsiosum (caespitosae), Duschekietum
luzulosum (sylvaticae), Duschekietum purum,
Duschekietum rumicetosum (carpaticae),
Duschekietum
seneciosum
(fuchsia),
Duschekietum seneciosum (nemorensis),
Duschekietum vacciniosum (myrtillis).
Зелена книга України (2009). 75. Угруповання субформації звичайногоробиноводушекієвої(Sorbeto(aucupariae)-Duschekietа
(viridis)), асоціації: волохатокуничниковозвичайногоробиново-душекієва
(Sorbeto
(aucupariae)-Duschekietum
(viridis)
calamagrostidosum (villosae)), очеретяноку н и ч н и ко во - з в и ч а й н о го р о б и н о во душекієва
(Sorbeto
(aucupariae)Duschekietum (viridis) calamagrostidosum
(arundinaceae)).
Типи лісу: –

Структура та екологічна характеристика.
Cеред інших, характерною особливістю цього типу оселища є його проміжне розміщення
між верхнім лісовим поясом переважно смерекових лісів і полонинськими луками, тобто
зеленовільшняки належать до форпостів гірських лісів. Оселища сформовані на схилах
різних експозицій субальпійського поясу на
добре дренованих суглинистих і щебенистих
ґрунтах – короткопрофільних і слаборозвинених кислих буроземах. Для цих ґрунтів харак-

терні середньо- та важкосуглинковий гранулометричний склад, високий вміст гумусу та
низький вміст обмінних катіонів. Едифікатором угруповань цих оселищ є душекія (вільха) зелена, яка досягає до 3 м заввишки і має
зімкненість крон 0,7-0,8. Проективне вкриття
трав’яного покриву становить 60-90%.
Видовий склад. Adenostyles alliariae (аденостилес сіролистий), Allium victorialis (цибуля
переможна), Athyrium distentifolium (безщитник розставленолистий), A. filix-femina (безщитник жіночий), Calamagrostis arundinacea
(куничник очеретяний), C. villosa (куничник
волохатий), Cicerbita alpina (цицербіта альпійська), Cirsium waldsteinii (осот Вальдштейна), Chenopodium hircinum (лобода козляча),
Deschampsia caespitosa (щучник дернистий),
Doronicum austriacum (сугайник австрійський), Duschekia viridis (душекія зелена),
Homogyne alpina (підбілик альпійський),
Luzula luzuloides (ожика гайова), Luzula
sylvatica (ожика лісова), Phleum alpinum (тимофіївка альпійська), Ranunculus platanifolius
(жовтець платанолистий), Rhodococcum vitisidaea (брусниця), Rosa pendulina (шипшина
повисла), Rubus idaeus (ожина, малина), Rumex
alpinus (щавель альпійський), Salix silesiaca
(верба сілезька), Senecio nemorensis (жовтозілля дібровне), S. subalpinus (жовтозілля субальпійське), Soldanella hungarica (сольданела угорська), Vaccinium myrtillus (чорниця),
Veratrum album (чемериця біла).
Поширення. Оселища поширені переважно в
субальпійському висотному поясі рослинності Українських Карпат. Угруповання субформації звичайногоробиново-душекієвої відомі
лише з г. Велика Равка (Закарпатська обл.,
Великоберезнянський р-н). На Закарпатській
рівнині цей тип оселища відсутній.
Загрози. Найбільше потерпає від пасквального та рекреаційного навантаження.
Природоохоронне та наукове значення. Має
водорегуляційне значення. Відіграють важливу
роль у формуванні локальних екокоридорів у субальпійському на верхній межі лісового поясів

Заходи збереження. Охороняють в об’єктах
природно-заповідного фонду, зокрема, Карпатському БЗ, Ужанському та Карпатському
НПП.
Автор І.М. Данилик
(Фото: І.М. Данилик)
CУБАЛЬПІЙСЬКЕ ГІРСЬКОСОСНОВЕ
КРИВОЛІССЯ (ЖЕРЕПНЯКИ, PINION
MUGO)
SUBALPINE BUSHES WITH PINUS MUGO
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: – 31.4 Alpine and Boreal heaths
EUNIS: F2.46 Carpathian [Pinus mugo] scrub
CORINE: 31.5 Dwarf mountain pine scrub
Pal. Hab.: 31.5 Dwarf mountain pine scrub; 31.561
Carpathian subalpine mountain pine scrub
Natura 2000: 4070* Bushes with Pinus mugo and
Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti).

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Pinion mugo Pawl. 1928, асоціації: Adenostylo alliariae-Pinetum mugi
(Sill. 1933) Šoltesová, Dryopterido dilatataePinetum mugo Uhar in Uhar et al. 1985,
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Rhododendro myrtifolli-Pinetum mugi Borza
1959 emend. Coldea 1985, Vaccinio myrtilliPinetum mughi Pawl. 1928.
Синтаксони за домінантною класифікацією.
Формація Pinetа mugi, асоціації: Pinetum
(mugi) athyriosum (distentifolii), Pinetum
(mugi) athyriosum (filix-feminae), Pinetum
(mugi) calamagrostiosum (arundinaceae),

Pinetum (mugi) calamagrostiosum (villosae),
Pinetum (mugi) cetrariosum (islandicae),
Pinetum
(mugi)
deschampsiosum
(caespitosae), Pinetum (mugi) dryopteridosum
(carthusianae), Pinetum (mugi) empetrosum
(nigri), Pinetum (mugi) hylocomiosum,
Pinetum (mugi) juniperosum (communis),
Pinetum (mugi) luzulosum (sylvaticae),
Pinetum (mugi) nardosum (strictae), Pinetum
(mugi) nudum, Pinetum (mugi) oxalidosum
(acetosellae), Pinetum (mugi) polypodiosum
(vulgaris), Pinetum (mugi) polytrichosum,
Pinetum (mugi) rhododendrosum (kotschyi),
Pinetum (mugi) rumicetosum (rugosae),
Pinetum (mugi) vacciniosum (myrtillis).
Зелена книга України (2009). 79. Угруповання
формації сосни гірської (Pinetа mugi), асоціації: карпатськощавелево-гірськососнова
(Pinetum (mugi) rumicetosum (carpaticae)),
с х і д н о ка р п ат с ь ко р од од е н д р о н о в о гірськососнова
(Pinetum
(mugi)
rhododendrosum (kotschyi)).
Типи лісу. Свіжий гірськососновий бір (А2Сг),
вологий гірськососновий бір (А3Сг), сирий
гірськососновий бір (А4Сг), вологий гірськососновий субір (В3Сг), сирий гірськососновий субір (В4Сг), вологий гірськососновий сугрудок (С3Сг)
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Структура та екологічна характеристика.
Оселище формують монодомінантні субальпійські угруповання сосни гірської, у складі
яких добре представлені види контактних з
ними ценозів класів Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in
Br.-Bl. et al. 1939 та Mulgedio-Aconitetea Hadač
et Klika in Klika et Hadač 1944. Трапляються
на схилах різної експозиції та крутизни, у льодовикових котлах, на обвітрених плато й займають значні площі у субальпійському поясі.
Приурочені до короткопрофільних сильнощебенистих ґрунтів з чітко вираженим дерновогумусовим горизонтом та ознаками оторфовування на елювії-делювії дрібнозернистих пісковиків і кристалічних порід. Для цих ґрунтів
характерні висока кислотність і домінуванням
алюмінію у вбирному комплексі. У рослинному покриві оселища зареєстровано близько
90 видів квіткових рослин і 80 видів мохів та
лишайників. Переважають оліготерми, гігрофіти, оліготрофи, ацидофіли. Єдиним едифікатором цього типу оселища є сосна гірська, яка
утворює зімкнені ценози з постійним флористичним складом і стабільною вертикальною й
горизонтальною структурами. Інші види утворюють другорядні синузії і не відіграють едифікаторної ролі. У першому, чагарниковому,
ярусі разом з сосною гірською спорадично трапляються душекія зелена, верба сілезька, а в
нижній частині субальпійського поясу, на межі
з лісовим – поодинокі особини ялини європейської, сосни кедрової, горобини звичайної.
Найпоширенішими домінантами другорядних
синузій є чорниця, брусниця, безщитник розставленолистий, куничник волохатий, підбілик

альпійський, ожика лісова та ін. Значну частину рослинного покриву, з проективним покриттям 30-80%, утворюють мохи.
Видовий склад. Duschekia alnobetula (душекія зелена), Picea abies (ялина європейська),
Pinus mugo (сосна гірська), P. cembra** (сосна кедрова), Rhododendron myrtifolium** (рододендрон східнокарпатський), Ribes pеtraeum
(смородина скельна), Rubus idaeus (малина), Salix silesiaca (верба сілезька), Sorbus
aucuparia (горобина звичайна), Vaccinium
myrtillus (чорниця), V. uliginosum (лохина), V.
vitis-idaea (брусниця);
Adenostyles alliariae (аденостилес сіролистий), Athyrium distentifolium (безщитник
розставленолистий), Avenella flexuosa (лерхенфельдія звивиста), Bistorta officinalis (гірчак зміїний), Calamagrostis villosa (куничник волохатий), Dryopteris dilatata (щитник
австрійський), Empetrum nigrum (водянка
чорна), Gentiana asclepiadea (тирлич ваточниковий), G. punctata** (тирлич крапчастий),
Homogyne alpina (підбілик альпійський),
Huperzia selago** (баранець звичайний),
Hypericum alpigenum (звіробій альпійський),
Leucanthemum rotundifolium (королиця круглолиста), Listera cordata** (зозулині сльози
серцелисті), Luzula sylvatica (ожика лісова), Lycopodium annotinum** (плаун річний), Oxalis acetosella (квасениця звичайна),
Soldanella hungarica (сольданелла угорська),
Solidago alpestris (золотушник альпійський),
Streptopus amplexifolius (стрептоп стеблообгортний), Veratrum album (чемериця біла).
Поширення. Трапляється здебільшого на
Чорногорі, у Центральних Ґорґанах, Рахівських і Чивчинських кристалічних полонинах, незначні за площею фрагменти оселища
є на Полонинах Свидівця і Боржави-Красної.
Площа ділянок оселища залежить від висоти
гірських масивів, експозиції схилів і характеру ґрунтів. На північних схилах суцільна смуга сосняків ширша, ніж на південних. В Українських Карпатах вони поширені, переважно,
у межах висот 1430-1750 м н.р.м. Найнижчі
локалітети відомі з висоти 720 м н.р.м, найвищі сягають 2000 м н.р.м.

Загрози. Трансформація ділянок оселища через нерегульоване рекреаційне навантаження
(витоптування), вирубування та спалювання
жерепняків для розширення площі пасовищ, а
також використання неорганізованими туристами як палива для вогнищ.
Природоохоронне значення. Субальпійське
гірськососнове криволісся має важливе водорегуляційне, ґрунтозахисне та ландшафтоформувальне значення. Угруповання оселища
включені до “Зеленої книги України” (2009),
у їх складі є популяції низки видів з “Червоної книги України” (2009). Жерепняки є важливими осередками існування багатьох видів
хребених, перш за все – орнітофауни, а також
фауни мікромаммалій.
Заходи збереження. Охороняють у Карпатському БЗ, ПЗ “Ґоргани”, на території НПП
“Гуцульщина”, Карпатського НПП, ландшафтному заказнику “Чивчино-Гринявський”.
Література. Горбик, 1968; Комендар, 166;
Клімук, Міскевич, Якушенко та ін., 2006; Малиновський, Крічфалушій, 2000, 2002; Онищенко В.А., Буджак, 2003; Чубатий, 1965;
Pawłowski, Walas, 1949.
Автори І.І. Чорней, А.І.Токарюк
(Фото: А.І. Токарюк)

Сукцесійні угруповання за
участю ялівцю звичайного
(Juniperus communis)
SUCCESION COMMUNITIES WITH
PARTICIPATION
OF
JUNIPER
(Juniperus communis)
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: EUNIS: CORINE: Natura 2000: -
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редгірському поясі Betula pendula (береза повисла), Larix decidua (модрина європейська),
Lonicera xylosteum (жимолость пухнаста),
Picea abies (смерека), Populus tremula (осика),
Salix caprea (верба козяча), Viburnum opulus
(калина звичайна).
Поширення.
Часто трапляється у нижній частині лісового
поясу Українських Карпат, інколи у передгір’ї.
На Закарпатській рівнині є відсутнім.
Фiтоценологiя: частково формуються угруповання підсоюзу Polygalo-Cynosurenion Jurko
1974; союзи Violion caninae Schwickerath
1944, Nardo-Agrostion tenuis Sillinger 1933,
Genistion pilosae Duvigneaud 1942, а також
Vaccinion Böcher 1943 em. Schubert 1960.
Синтаксономiя (dom.):
Зелена книга Украiни: -

Загрози.
Трансформація ділянок оселища внаслідок вирубування та спалювання ялівцю для розширення площ пасовищ і сіножатей, а також через заліснення та затінення деревною рослинністю.

Лicoва типологiя:
Структура та екологічна характеристика.
Оселище формується при допомозі мезофільних
сукцесійних угруповань, представлений щільними заростями ялівцю на деградованих луках
і пасовaищах. У трав’яному ярусі переважають
ацидофільні рослинні угруповання AnthoxanthoAgrostietum tenuis або Nardo-Callunetea. Оселище розвивається на широкому різноманітті
ґрунтів буроземного ряду, зазвичай з розвиненим дерново-гумусовим горизонтом. Розвиток
сукцесійного ряду цього оселища може сповільнювати весняні лучні пожежі, які частково
знищують частину особин ялівцю.
Види рослин.
Домінує Juniperus communis (ялівець звичайний), в підростку - Agrostis capillaris (мітлиця тонка), Festuca rubra (костриця червона), F. rupicola (костриця борозниста), Luzula
luzuloides (ожика гайова), Nardus stricta (біловус стиснутий). У кущовому ярусі - види роду
Crataegus sp. (глід), Pinus sylvestris (сосна
звичайна), Prunus spinosa (терен колючий),
Quercus cerris (дуб австрійський), Q. petraea
agg. (дуб скельний), Rosa sp. (шипшини),
Swida sanguinea (свидина кров’яна); або у пе-
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Природоохоронне значення.
Має важливе ґрунтозахисне значення на еродованих схилах, а також грунтотвірне та ландшафтоформуюче. Оселище може відігравати роль як
фрагмент екокоридору між великими лісовими
масивами для міграції великих ссавців.
Заходи збереження
Потребує збереження у місцях ерозійних зон,
а також заборону весняних підпалів на луках.
Фрагменти оселища також охороняються в
межах об’єктів природо-заповідного фонду.
Лiтература
Автори.
Проць Б.Г., Омельчук О.С. (фото Чорней І.І.)

Альпійський
АЛЬПІЙСЬКІ РІЗНОТРАВНО-ЗЛАКОВІ
ЛУКИ НА СИЛІКАТНОМУ ПІДҐРУНТІ
Alpigenous acidophilous
grasslands on silicate substrate
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: –
EUNIS: A4.2 Moss and lichen dominated mountain summits, ridges and exposed slopes; Å4.34 Alpigenous acidophilous grasslands
CORINE: 36.34 Crooked-sedge swards and related communities
Pal. Hab.: 36.34 Alpigenous acidophilous grasslands
Natura 2000: 6150 Siliceous alpine and boreal
grasslands

ції: Juncetum (trifidi) gnaphaliosum (supini),
J.oreochloosum (distichae), J. purum, варіанти
формації: Festucetum variae-Juncosum trifidi,
J. trifidi cetrariosum, Trifido-Distichetum,
Rhacomtrietum juncosum trifidi. – Формація
Caricetum sempervirentis, асоціації: Caricetum
(sempervirentis) calamagrostidosum (villosae),
C. deschampsiosum (cespitosae), С. festucosum
(supinae), C. juncosum (trifidi), C. purum, C.
sesleriosum (caerulantis). – Формація Seslerieta
coerulantis, асоціація Seslerietum (coerulantis)
purum,
варіант
формації:
Seslerietum
cariceto-festucosum. – Формація Festuceta
saxatilis, асоціація Festucetum (saxatilis)
caricosum (sempervirentis), Festucetum saxatile
varioherbosu.
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика. Бореально-альпійські формації високих
гірських вершин.Злаково-різнотравні або
злаково-осоково-різнотравні двоярусні клімаксові рослинні угруповання альпійського
рослинного поясу, які сформувалися на гребенях, скельних ребрах та стрімких привершинних частинах, котрі впродовж усього року зазнають впливу сильних вітрів, а взимку практично позбавлені снігового покриву. У зв’язку
з екстремальними умовами існування, ці типи
оселищ належать до найбідніших за видовим складом угрупованням високогір’я. Для

Синтаксони за флористичною класифікацією. Варіант А. – Союз Juncion trifidi
Krajina 1933: Juncetum trifidi Szafer et al. 1923
em. Krajina 1933, Seslerietum distichae Krajina
1933, Agrostietum pyrenaicae (Krajina 1933)
Paclová in Mucina et Maglocky 1985, Ranunculo
pseudomontani-Caricetum
sempervirentis
(Krajina 1933) Dubravcova in Mucina et
Maglocký 1985. Варіант Б. – Союз Festucion
versicoloris Krajina 1933: Agrostio alpinaeFestucetum versicoloris Pawłowski et al. 1928.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Juncetum trifidi, асоціа-
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них характерні хіонофобність, геліофільість,
ксеро- й мезофільність та екстремальна ацидофільність. Приурочені до оліготрофних,
сильноскелетних і малопотужних ґрунтів.
Винятком є флористично дещо багатші угруповання союзу Festucion versicoloris (варіант
Б), у складі яких, попри оцидофільні таксони,
досить численно представлені нейтро- та слобобазифільні види. Ця відміна приурочена до
скельних відслонень і полиць у привершинних частинах скельних стінок, брилових нагромаджень і ґреґотів.

систа), Oreochloa disticha** (горянка дворядна), Pedicularis verticillata (шолудивник кільчастий), Poa alpina (тонконіг альпійський),
P. dejlii (ендемік) (тонконіг Дейла), Primula
minima** (первоцвіт дрібний), Pulsatilla
alba** (сон білий), Ranunculus tatrae (жовтець
татранський), Scabiosa opaca (скабіоза матова), Saxifraga carpatica, (ломикамінь карпатський), S. paniculata (ломикамінь волосистий),
Senecio carpaticus (жовтозілля карпатське). З
лишайників звичайно представлені Cetraria
islandica, С. cucullata, Cladonia arbuscula, С.
gracilis, С. rangiferina, Thamnolia vermicularis,
з мохоподібних наявні Polytrichum alpinum, P.
piliferum, Sanionia uncinata.
Поширення. Трапляються у привершинних
частинах найвищих гір хребтів Чорногори, Свидівця, Ґорґан, Чивчин, подекуди – у
Бескидах. Найбільші площа представлені у
Чорногорі на гг. Петрос, Говерла, Брескул,
Туркул, Гутин Томнатик, Ребра, Шпиці, Бребенескул, Піп Іван. На г. Туркул переважає
варіант, представлений угрупованнями союзу
Festucion versicoloris, в інших локалітетах він
представлений фрагментарно.
Загрози. Рекреація (витоптування), нерегульований випас, природні геоморфологічні
процеси.

Видовий склад. Agrostis alpina (мітлиця альпійська), Anemone narcissiflora** (анемона нарцисоцвіта), Botrichium lunaria** (гронянка
півмісяцева, ключ-трава), Campanula alpina
(дзвоники альпійські), Carex bigelovii (осока
Бігелова), C. sempervirens (осока вічнозелена), Festuca supina (костриця лежача), F.
versicolor (костриця різнобарвна), Gentiana
laciniata (тирлич роздільний), G. acaulis (тирлич безстебловий), Hieracium alpinum (нечуйвітер альпійський), Juncus trifidus (ситник
трироздільний), Ligusticum mutellina (лігустик мутеліновий), Luzula spicata (ожика коло-
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Природоохоронне
значення.
Реліктові
борельно-аркто-альпійські угруповання та їх
флороценогенетичні похідні, що сформувалися в умовах альпійських гірських систем. Оселища рідкісних та ендемічних видів.
Заходи збереження. Охороняють на території
Карпатського НПП, Карпатського БЗ, НПП
“Вижницький”, “Сколівські Бескида” (фрагментарно), Ужанського НПП (фрагментарно),
ПЗ “Горгани”.
Література.
2000; 2002.

Малиновский,

Крічфалуший,

Автори О.О. Кагало, І.Я. Реслер
(Фото: О.О. Кагало)

Ап 3.

ГІРСЬКІ ВИСОКОТРАВНІ ЛУКИ НА
СИЛІКАТНОМУ ПІДҐРУНТІ
ALPINE SILICEOUS TALL HERB
COMMUNITIES
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: –
EUNIS: Е5.52 Alpigene tall grass communities
CORINE: 37.82 Alpigene tall grass communities
Pal. Hab.: 37.8212 Wooly small-reed tall grass
communities
Natura 2000: –

Синтаксони за флоритичною класифікацією. Варіант А – союз Calamagrostion
villosae Pawłowski et al. 1928: асоціації:
Festuco pictae-Calamagrostietum villosae
Pawłowski et al. 1928, Allio victorialisCalamagrostietum
villosae
Kliment
1997, Jaceo elatioris-Calamagrostietum
villosae Kliment 1997, Vaccinio myrtilliCalamagrostietum villosae Sillinger 1933; варіант Б – союз Trisetion fusci Krajina 1933:
асоціації: Aconito firmi-Deschampsietum
alpicolae (Krajina 1933) Hadač in Mucina et
Maglocky 1985, Rhodiolo-Deschampsietum
cespitosae Krajina 1933.
Синтаксони за домінантною класифікацією.
Формація
Calamagrostideta
villosae, асоціації: Calamagrostidetum
(villosae)
caricosum
(sempervirentis),
C. purum, C. vacciniosum (myrtilli),
Calamagrostetum villosae myrtillosum,

варіант формації
Calamagrostidetum
herbosum. – Формація Festuceta supinae
et pictae, асоціації: Festucetum (supinae)
caricosum (sempervirentis), F. (pictae)
purum.
–
Формація
Deschampsieta
cespitosae, асоціації: Deschampsietum
(cespitosae) caricosum (sempervirentis), D.
festucosum (supinae), варіанти формації
Deschampsietum helictotrichosum, D. luzulocalamagrostidosum.
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика.
Різнотравно-злакові луки на кислому підґрунті, а також високотравні угруповання на алювіальних наносах уздовж гірських потоків і на
схилах на кислому субстраті. Ґрунти – кислі
скелетні буроземи з малопотужним профілем
і частково оторфованим верхнім горизонтом.
Варіант А. Великотравні флористично бідні
угруповання з переважанням куничника волосистого. Приурочені, переважно, до малопотужних, сильноскелетних кислих ґрунтів в
локалітетах, де довго зберігається потужній
сніговий покрив і є захист від прямого впливу вітру. Найкраще розвинені в ерозійних та
лавинових жолобах, на осипищ них конусах
виносу, а також на відкритих місціях серед
криволісся. Варіант B. Мозаїчні, хіоно- та гігрофільні угруповання високого різнотрав’я,
злаків і чагарників, належать до достатньо
флористично багатих високогірних угрупованнях на силікатах. Найчастіше представлені
у нижніх частинах западин з відкладами дріб-
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нозему й значним умістом гумусу у ґрунті,
близько від гірських потоків; вода може протікати між валунами під поверхнею ґрунту. Рельєф сприяє тривалому заляганню глибокого
снігового покриву. Ґрунти переважно помірно
потужні або потужні, багаті на гумус, глинисті, щільно задерновані, кам’янисті, слабо- та
сильнокислі, з високим умістом доступних
поживних речовин.

лено від 2-5 видів роду Alchemilla (приворотень).
Поширення. Трапляється в усіх фізикогеографічних районах Українських Карпат,
переважно на висотах понад 1000 м н.р.м.
Загрози. Основними загрозами є надмірне
випасання й неконтрольоване туристичне навантаження, зокрема тури на квадроциклах.
Природоохоронне значення. Має велике
ґрунтозахисне значення, є осередком існування великої кількості охоронюваних видів,
а також ендеміків і примежевоареальних таксонів.
Заходи збереження. Забезпечені охороною на
території Карпатського НПП, Карпатського
БЗ, НПП Синевир, Сколівські Бескиди, Верховинський, Гуцульщина.

Видовий склад. Варіант А: Aconitum firmum
(аконіт міцний), Anemone narcissiflora (анемона нарцисоцвіта), Helictotrichon versicolor (вівсюнець різнобарвний), Calamagrostis villosa
(куничник волохатий), Carex sempervіrens
(осока вічнозена), Crepis conyzifolia (скереда
конізолиста), Festuca varia (костриця мінлива), F. versicolor (костриця різнобарвна),
Gentiana asclepiadea (тирлич ваточковий),
Hieracіum alpinum (нечуйвітер альпійський),
Leucanthemum rotundifolium (королиця круглолиста), Luzula alpinopilosa (ожика альпійська), Gnafalium norvegicum, (сушениця норвезька) Poa chaixii (тонконіг Ше), Pulsatilla
alba** (сон білий), Ranunculus breyninus (жовтець Брейна), Soldanella hungarica (сольданела угорська), Solidago alpestris (золотарник
альпійський), Achyrophorus uniflorus (ахірофорус одноквітковий), Vaccinium myrtillus
(чорниця). Варіант Б: Aconitum firmum (аконіт
міцний), Cerastium fontanum (роговик джерельний), Deschampsia cespitosa (щучник
дернистий), Rhodiola rosea (радіола рожева),
Swertia alpestris (сверція альпійська), Trisetum
ciliare (трищетинник війчастий), Viola biflora
(фіалка двоквіткова).
У складі угруповань обох варіантів представ-
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Література. Малиновський, 1980; Малиновский, Крічфалуший, 2000, 2002
Автор О.О. Кагало, І.Я. Реслер
(Фото: О.О. Кагало)

Ап 4.

ВОЛОГІ СКЕЛЬНІ ЖОЛОБИ
З ВИСОКТРАВНИМИ
УГРУПОВАННЯМИ
WET ROCK GROOVE WITH TALL
HERB COMMUNITIES
Созологічна категорія:
Українські Карпати – VU
Закарпатська низовина –
Emerald: –
EUNIS: E5.52 Alpigene tall grass communities
CORINE: 37.82 Alpigene tall grass communities
Pal. Hab: 37.8221 Carpathian fescue tall grass
communities
Natura 2000: –

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Festucion carpaticae
Bělohlávková et Fišerová 1989: Festucetum
carpaticae Domin 1925; Calamagrostietum
variae altherbosum Sillinger 1933.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Festuceta carpaticae, асоціація Festucetum (carpaticae) purum, варіант
формації Festucetum carpaticae herbosum.
– Формація Calamagrostideta canescentis,
варіант
формації
Calamagrostidetum
canescens+varia herbosa. – Формація
Calamagrostideta villosae, варіант формації
Calamagrostidetum herbosum.
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика.
Оселища займають невеликі площі, пред-

ставлені хіоно- та гідрофільними, нейтро- та
слабобазифільними фітоценозами, що відзначаються найвищим видовим багатством серед
усіх гірських лук субальпійського та альпійського поясів. Оптимально розвинені в малодоступних локалітетах у стрімких ерозійних
та лавинових жолобах, у яких тривалий час
затримується потужний сніговий покрив.
Улітку мають додаткове водне живлення за рахунок виходу джерельних вод та концентрації
дощової вологи. Представлені також невеликими анклавами серед угруповань криволісся
або поблизу верхньої межі лісу. Сформовані,
переважно, на малопотужних, мокрих гумусових високо скелетних ґрунтах, які періодично
добре зволожуються талими, та стікаючими
дощовими водами. Основними домінантами
в угрупованнях є куничники волосистий та
мінливий, костриці карпатська та мальована з
домішкою видів великого різнотрав’я, зокрема складноцвітих Порівняно з іншими типами оселищ гірських лук, їх добре вирізняють
види малопотужних ґрунтів з підвищеним
умістом карбонатів.

Видовий склад. Aconitum firmum (аконіт
міцний), Adenostiles alliaria (аденостилес сіролистий), Bartsia alpina (бартсія альпійська),
Calamagrostis villosa (куничник волохатий),
Campanula serrata (дзвоники пилчасті), Carex
sempervirens (осока вічнозелена), Centaurea
mollis (волошка м’яка), Cicerbita alpina (цицербіта альпійська) Cirsium waldshteinii (осот
Вальдштейна), Doronicum austriacum (сугайник австрійський), Euphrasia tatrae (очан-
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ка татранська), Festuca carpatica (костриця
карпатська), F. picta (костриця мальована),
Galium bellatulum (підмаренник чепурненький), Leucanthemum rotundifolium (королиця
круглолиста), Ranunculus breyninus (жовтець Брейна), Salix retusa (верба туполиста)
Scabiosa lucida (скабіоза блискуча), Soldanella
hungarica (сольданела угорська), Swertia
alpestris (сверція альпійська), Trifolium kotulae
(конюшина Котуля), Trisetum ciliare (трищетинник війчастий).

Природоохоронне значення. Має важливе
ґрунтозахисне значення, є осередком існування низки видів, що включені до різних природоохоронних списків, а також ендемічних
таксонів. Має значення для локалізації деяких
видів орнітофауни та мікромамалій.
Заходи збереження (якщо трапляється у
ПЗФ). Забезпечений охороною на території
Карпатського НПП та БЗ, НПП Сколівські
Бескиди, ПЗ “Горгани”.
Література. Маліновський, 1980; Малиновский, Крічфалуший, 2000, 2002
Автори О.О. Кагало, І.Я. Реслер
(Фото: О.О. Кагало)

Низькотравні мохові
альпійські луки на
силікатах
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –

Поширення. поширені від верхньої межі лісу
до альпійського поясу в Чорногорі, Чивчинах,
Мармароських Альпах, на Свидовці, рідше –
у Ґорґанах та в Бескидах у специфічних елементах рельєфу, що утворилися внаслідок дії
лавин, або лінійної ерозії та вивітрювання
флішових порід.
Загрози. Загрозу становить надмірне випасання й неконтрольоване туристичне навантаження. Загалом цей тип оселища не зазнає
істотного трансформаційного впливу з боку
людини, оскільки приурочений до важкодоступних схилів, урвищ та скельних жолобів.
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Emerald: –
Emerald: –
EUNIS: E4. 111. Alpic acid moss snow-patch
communities
CORINE: –
Pal. Hab.: 36.1111. Alpic acid moss snow-patch
communities
Natura 2000: –

Синтаксони за флористичною класифікацією: союз Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et
Jenny 1926, асоціація: Polytrichetum sexangularis
Frey 1922
Синтаксони за домінантною класифікацією: формація рунянки норвезької (Polytrichetа
sexangularе),
асоціація
Polytrichetum
sexangularis
Зелена книга України (2009): –
Типи лісу: –

Структура та екологічна характеристика: високогірні присніжникові піонерні оселища едифікатором яких є рунянка норвезька, що утворює суцільний килим, на якому формуються
синузії верби трав’янистої, сухоцвіту лежачого,
сиверсії гірської. Як правило займають невелику
площу – 2-5 м². Угруповання оселищ приурочені
до льодовикових форм рельєфу (днища льодовикових котлів, депресії на привершинних північних схилах крутизною до 15º) у верхній частині
субальпійського та в альпійському поясах. Вони
формуються на силікатних породах, у місцезростаннях, які характеризуються акумуляцією
снігу взимку, пізнім його таненням і у зв’язку з
цим коротким періодом плюсових температур і
загалом низькими температурами протягом вегетаційного періоду та підвищеною вологістю
внаслідок постійного підтоку поверхневих вод
з сусідніх місцезростань. Це зумовлено тим, що
сніг тут сходить лише в середині літа і на короткий період. Такі місця називають захолодями.
Приурочені до буроземів гірсько-лучних альпійських та субальпійських з розвиненим торфянодерновим (Hdт) горизонтом, потужністю до 10
см або до дерново-торфянистих грунтів з торфовим горизонтом Т, потужністю понад 20 см.
Це слаборозвинені та короткопрофільні відміни
грунтів на елювії флішових порід, переважно
пісковиків. Угрупованням властиві мозаїчність і
складна синузіальна структура, вони бідні за видовим складом.
Видовий склад: Dichodon cerastoides (діходон
роговиковий), Gnaphalium supinum (сухоцвіт лежачий), *Huperzia selago (баранець звичайний),
Ligusticum mutellina (лігустик мутеліновий),
Luzula alpinopilosa (ожика альпійська), Poa
deylii (тонконіг Дейла), *Primula minima (первоцвіт дрібний), *Salix herbaceae (верба травяниста), Sieversia montana (сиверсія гірська),
Soldanella hungarica (сольданела угорська),
Polytrichum sexangulare (рунянка норвезька),
Kiaeria falcata, K. starkei .
Поширення: високогір’я Чорногори, Свидівцю
та Мармароських гір, в межах висот 1600-2000
м н.р.м.

випасу та рекреації.
Природоохоронне значення: піонерні оселища,
які мають важливе грунтотвірне та ландшафтоформуюче значення, у їхньому складі ростуть
види занесені до «Червоної книги України»
(2009).
Категорія рідкісності: Українські Карпати – … ;
Закарпатська рівнина –
Заходи
збереження:
охороняється
у
Карпатському біосферному заповіднику та на
території Карпатського НПП
Література.
Малиновський К.А. Рослинність високогір’я
Українських Карпат – К.: Наук. думка, 1980. –
278 с.
Малиновський К.А. Високогірна рослинність –
К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 232 с.
Малиновський К.А. Рослинні угруповання
високогір’я Українських Карпат – Ужгород,
2002. – 244 с.
Deyl M. Plants, soil and climate of Pop Ivan:
Synekological study from Carpathian Ukraina. –
Praha, 1940. – 290 p. (Opera Botan. Čechica. –
Vol. 2)
фото.
Автори. Чорней І.І., Буджак В.В.

Загрози: витоптування внаслідок надмірного
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Гірські високотравні луки
сухих і теплих схилів
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: –
EUNIS: Е5.52 Alpigene tall grass communities
CORINE: 37.82 Alpigene tall grass communities
Pal. Hab.: 37.8212 Wooly small-reed tall grass
communities
Natura 2000: –

Синтаксони за флоритичною класифікацією: Варіант А – союз Calamagrostion villosae
Pawłowski et al. 1928: асоціації: Festuco pictaeCalamagrostietum villosae Pawłowski et al. 1928,
Allio victorialis-Calamagrostietum villosae Kliment
1997, Jaceo elatioris-Calamagrostietum villosae
Kliment 1997, Vaccinio myrtilli-Calamagrostietum
villosae Sillinger 1933; варіант Б – союз
Trisetion fusci Krajina 1933: асоціації: Aconito
firmi-Deschampsietum alpicolae (Krajina 1933)
Hadač in Mucina et Maglocky 1985, RhodioloDeschampsietum cespitosae Krajina 1933.
Синтаксони за домінантною класифікацією
(1991): формація Calamagrostideta villosae, асоціації: Calamagrostidetum (villosae) caricosum
(sempervirentis), C. purum, C. vacciniosum (myrtilli),
Calamagrostetum villosae myrtillosum, варіант
формації Calamagrostidetum herbosum; формація
Festuceta supinae et pictae, асоціації: Festucetum
(supinae) caricosum (sempervirentis), F. (pictae)
purum; формація Deschampsieta cespitosae, асоціації: Deschampsietum (cespitosae) caricosum
(sempervirentis), D. festucosum (supinae), варіанти формації Deschampsietum helictotrichosum, D.
luzulo-calamagrostidosum.
Зелена книга України (2009):
Типи лісу: –
Структура та екологічна характеристика:
Різнотравно-злакові луки на кислому підґрунті,
а також високотравні угруповання на алювіальних наносах уздовж гірських потоків і на схилах
на кислому субстраті. Ґрунти – кислі скелетні
буроземи з малопотужним профілем і частково
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оторфованим верхнім горизонтом.
Варант А. Великотравні флористично бідні
угруповання з переважанням куничника волосистого. Приурочені, переважно, до малопотужних, сильноскелетних кислих ґрунтів в локалітетах, де довго зберігається потужній сніговий
покрив і є захист від прямого впливу вітру. Найкраще розвинені в ерозійних та лавинових жолобах, на осипищ них конусах виносу, а також
на відкритих місціях серед криволісся. Варіант
B. Мозаїчні, хіоно- та гігрофільні угруповання
високого різнотрав’я, злаків і чагарників, належать до достатньо флористично багатих високогірних угрупованнях на силікатах. Найчастіше
представлені у нижніх частинах западин з відкладами дрібнозему й значним умістом гумусу у
ґрунті, близько від гірських потоків; вода може
протікати між валунами під поверхнею ґрунту.
Рельєф сприяє тривалому заляганню глибокого
снігового покриву. Ґрунти переважно помірно
потужні або потужні, багаті на гумус, глинисті,
щільно задерновані, кам’янисті, слабо- та сильнокислі, з високим умістом доступних поживних речовин.
Видовий склад: Варіант А: Aconitum firmum
(аконіт міцний), Anemone narcissiflora (анемона
нарцисоцвіта), Helictotrichon versicolor (вівсюнець різнобарвний), Calamagrostis villosa (куничник волохатий), Carex sempervіrens (осока вічнозена), Crepis conyzifolia (скереда конізолиста),
Festuca varia (костриця мінлива), F. versicolor
(костриця різнобарвна), Gentiana asclepiadea
(тирлич ваточковий), Hieracіum alpinum (нечуйвітер альпійський), Leucanthemum rotundifolium
(королиця круглолиста), Luzula alpinopilosa
(ожика альпійська), Gnafalium norvegicum, (сушениця норвезька) Poa chaixii (тонконіг Ше),
Pulsatilla scherfelii (сон Шерфеля), Ranunculus
breyninus (жовтець Брейна), Soldanella hungarica
(сольданела угорська), Solidago alpestris (золотарник альпійський), Achyrophorus uniflorus
(ахірофорус одноквітковий), Vaccinium myrtillus
(чорниця). Варіант Б: Aconitum firmum (аконіт
міцний), Cerastium fontanum (роговик джерельний), Deschampsia cespitosa (щучник дернистий), Rhodiola rosea (радіола рожева), Swertia
perennis subsp. alpestris (сверція альпійська),
Taraxacum sect. Alpina (кульбаба секція альпіна),

Trisetum ciliare (трищетинник війчастий), Viola
biflora (фіалка двоквіткова).
У складі угруповань обох варіантів представлено від 2-5 видів роду Alchemilla (приворотень).
Поширення:
Трапляється в усіх фізико-географічних районах
Українських Карпат, переважно на висотах понад 1000 м н.р.м.

Високогірні луки на
карбонатних грунтах
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: –
EUNIS: E4.4 Calcareous alpine and subalpine
grasslands
CORINE: 36.4 Alpine and subalpine calcareous
grasslands
Pal. Hab.: 36.43921 East Carpathian sesleriaevergreen sedge grasslands
Natura 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous
grasslands

Синтаксони за флористичною класифікацією: союз Festuco saxatilis-Seslerion bielsii
(Pawłowski et Walas 1949) Coldea 1984, асоціації:
Caricetum sempervirentis (Domin 1933) Puscaru
et al. 1956, Senecio carpaticus-Seslerietum bielsii
Kricsfalysy et Malynovski 2000.

Загрози: основними загрозами є надмірне випасання й неконтрольоване туристичне навантаження, зокрема тури на квадроциклах.
Природоохоронне значення: має велике ґрунтозахисне значення, є осередком існування великої кількості охоронюваних видів, а також ендеміків та примежевоареальних таксонів.
Категорія рідкісності:
Заходи збереження (якщо трапляється у
ПЗФ): забезпечені охороною на території Карпатського НПП, Карпатського БЗ, НПП Синевир, Сколівські Бескиди, Верховинський, Гуцульщина.
Література:
Фото:
Автори: О.О.Кагало, І.Я.Реслер

Синтаксони
за
домінантною
класифікацією: формація осоки вічнозеленої
(Caricetа sempervirentis), асоціації: Caricetum
(sempervirentis) purum, Caricetum (sempervirentis)
sesleriosum (coerulantis), Caricetum (sempervirentis)
festucosum (supinae), Seslerietum (coerulans)
purum.
Зелена книга України (2009): –
Структура та екологічна характеристика:
хіонофітні високогірні трав’янисті угруповання, які формуються на сонячних відносно сухих
щебенистих місцях і добре аерованих ґрунтах
серед відслонень карбонатовмісних порід, у депресіях, розщілинах, в місцях акумуляції дрібноуламкового матеріалу. Поширені в комплексі
з дерновими карбонатними сильнощебенистими
грунтами. Включення уламків та дрібнозему
вапняку забезпечує цим грунтам добрі фільтраційні властивості, нейтральну реакцію грунтового середовища та насиченість вбирного комплексу. Оселища невеликі за площею, приурочені
переважно до південних і східних схилів, які
експоновані до вітрів і взимку вкриті тонким
шаром снігу або без снігу. Фізіономічність угру-
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повань визначають домінанти – осока вічнозелена (до 70% проективного покриття) та сеслерія
голуба (до 50% проективного покриття), а також
субдомінанти – костриця лежача, чорниця, нечуйвітер альпійський, ситник трироздільний.
Флористичний склад досить багатий, більшість
видів належать до арко-альпійських та альпійських елементів флори. У видовому складі добре представлені або й переважають види інших
альпійських чи субальпійських класів – Juncetea
trifidi, Loiseleurio-Vaccinietea, Calluno-Ulicetea.
Межують з оселищами низькотравних альпійських лук на силікатах.
Видовий склад: *Anemone narcissiflora (анемона нарцисоцвіта), *Aster alpinus (айстра альпійська), Campanula alpina (дзвоники альпійські),
*C. kladniana (д. Кладни), Carex sempervirens
(осока вічнозелена), Festuca airoides (костриця
лежача), *Gymnаdenia conopsea (билинець довгорогий), Helictotrichon versicolor (вівсюнець
різнобарвний), Hieracium alpinum (нечуйвітер
альпійський), Homogyne alpina (підбілик альпійський), *Hupersia selago (баранець звичайний),
*Jovibarba hirta (борідник шерстистоволосистий), Juncus trifidus (ситник трироздільний),
Ligusticum mutellina (лігустик мутеліновий),
Potentilla aurea (перстач золотистий), *Primula
minima (первоцвіт дрібний), *Pulsatilla scherfelii
(сон Шерфеля), *Salix herbaceae (верба травяниста), *Senecio carpathicus (жовтозілля карпатське), Sesleria соerulans (сеслерія голуба),
Soldanella hungarica. (сольданелла угорська),
Vaccinium myrtillus L. (чорниця), V. uliginosum L.
(лохина), V. vitis-idaea L. (брусниця).
Поширення: оселища рідкісні в Українських
Карпатах і трапляються в субальпійському та
альпійському поясах на Свидовці (Драгобрат,
Герешаска, Близниця), Чорногорі (Шпиці,
Ребра, Туркул, Пєтрос), у Чивчинських горах
(Прелуки, Чивчин), Мармароських Альпах (ПіпІван, Пєтрос Мармароський, Берлебашка).
Загрози: надмірний випас, нерегламентована
рекреація.
Природоохоронне значення: угруповання
оселища рідкісні, належать до ендемічного
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для Східних і Південних Карпат союзу Festuco
saxatilis-Seslerion bielsii. У їх складі виявлено низку видів занесених до «Червоної книги
України» (2009).
Категорія рідкісності: Українські Карпати – … ;
Закарпатська рівнина –
Заходи збереження: охороняються на території Карпатського біосферного заповідника,
Карпатського НПП.
Література:
Малиновський К.А. Рослинність високогір’я
Українських Карпат – К.: Наук. думка, 1980. –
278 с.
Малиновський К.А., Крічфалушій В.В. Високогірна
рослинність. Т. 1. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. –
С. 87-90.
Малиновський К.А., Крічфалушій В.В. Рослинні
угруповання високогір’я Українських Карпат. –
Ужгород, 2002. – С. 88-91.
Pawlowski B., Walas J. Les associations des plantes
vasculaires des Monts de Czywczyn // Bull. Int.
Acad. Polon. B. – 1949. – Vol. 1. – 181 S.
Автори: Чорней І.І., Буджак В.В.

Луки лісового та
субальпійського поясів на
карбонатних грунтах
Созологічна категорія:
Українські Карпати – EN
Закарпатська низовина –
Emerald: –
EUNIS: E4.4 Calcareous alpine and subalpine
grasslands
CORINE: 36.4 Alpine and subalpine calcareous
grasslands
Pal. Hab.: 36.43921 East Carpathian sesleriaevergreen sedge grasslands
Natura 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous
grasslands

Синтаксони за флористичною класифікацією:
союз Festuco saxatilis-Seslerion bielsii (Pawłowski
et Walas 1949) Coldea 1984, асоціації: Festucetum
saxatilis Domin 1933, Saxifrago-Festucetum
versicoloris Walas 1933, Thymo-Festucetum
amethystinae Kricsfalysy et Malynovski 2000.
Синтаксони за домінантною класифікацією:
формація костриці скельної (Festucetа saxatilis),
асоціації: Festucetum (saxatilis) caricosum
(sempervirentis), Festucetum (saxatilis) purum,
Festucetum (saxatilis) thymosum (alpestris),
Festucetum (versicoloris) purum, Festucetum
(versicoloris)
helianthemosum
(grandiflori).
Формація
костриці
безостої
(Festucetа
inarmatae), асоціації: Festucetum (inarmatae)
caricosum (sempervirentis), Festucetum (inarmatae)
purum.
Зелена книга України (2009): 116. Угруповання
формації костриці безостої (Festucetа inarmatae),

асоціації: безостокострицева чиста (Festucetum
(inarmatae)
purum),
вічнозеленоосоковобезостокострицева (Festucetum (inarmatae)
caricosum (sempervirentis)). 118. Угруповання
формації
костриці
скельної
(Festucetа
saxatilis),
асоціації:
альпійськочебрецевоскельнокострицева
(Festucetum
(saxatilis)
thymosum (alpestris)), вічнозеленоосоковоскельнокострицева
(Festucetum
(saxatilis)
caricosum (sempervirentis)), скельнокострицева
чиста (Festucetum (saxatilis) purum).
Структура та екологічна характеристика:
оселища теплих місцезростань з багатими карбонатними грунтами (рендзинами), які формуються серед відслонень вапнякових порід,
на сухих схилах південно-східної, південної та
південно-західної експозицій. Вони межують
з оселищами карбонатних скельних стінок та
схилів (8210) і займають невеликі ділянки площею від 20 до 300 м². Травостій нерівномірний,
розміщений групами у проміжках скель, нагромадженнях щебеню. Структура його складна, дво- триярусна, проективне покриття 50–80
%. Флористичний склад багатий, мінливий,
залежить від едафічних факторів, передусім
щебенистості ґрунту, висоти над рівнем моря.
Оптимальними для їх розвитку є дернові карбонатні, рідше дерново-карбонатні слаборозвинені
добре дреновані грунти, для яких характерний
значний вміст гумусу у верхньому горизонті,
нейтральна або слаболужна реакція грунтового середовища та висока насиченість вбирного
комплексу основами. Основу травостою складають дернини домінантів – костриць скельної, різнобарвної та безостої, проміжки між дернинами
заповнені різнотрав’ям або уламками гірських
порід. Більшість видів належать до різнотрав’я,
а за життєвими формами до гемікриптофітів та
хамефітів, багато серед них і типових хазмофітів
властивих для скельних угруповань.
Видовий склад: Acinos baumgartenii (щебрушка Баумгартена), *Aconitum jacquinii (аконіт
Жакена), *Anemone narcissiflora (анемона нарцисоцвіта), Anthyllis alpestris (заяча конюшина альпійська), *Aquilegia nigricans (орлики чорніючі),
*Aster alpinus (айстра альпійська), *Astragalus
krajinae (астрагал Крайни), Astrantia major
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(астранція велика), Centaurea kotschyana (волошка східнокарпатська), Carduus kerneri (будяк
Кернера), Carex sempervirens (осока вічнозелена),
Carlina acaulis (відкасник безстебловий), Cirsium
erisithales (осот клейкий), *Dianthus speciosus
(гвоздика гарна), *Epipactis atrorubens (коручка
темно-червона), Erysimum transsilvanicum (жовтушник трансільванський), *Festuca saxatilis
(костриця скельна), Galium suberectum (підмаренник підведений), Gymnаdenia conopsea (билинець довгорогий), Helianthemum grandiflorum
(сонцецвіт великоквітковий), *Jovibarba hirta
(борідник шерстистоволосистий), Laserpitium
latifolium (стародуб широколистий), Linum
extraaxillare (льон позапазушний), *Nigritella
carpatica (чорнянка карпатська), *Orchis
signifera (зозулинець прикрашений), Phyteuma
orbiculare (фітеума куляста), Poa alpina (тонконіг альпійський), *P. rehmannii (т. Ремана),
Polygala amblyptera (китятки ), Potentilla aurea
(перстач золотистий), Ranunculus oreophyllus
(жовтець гірськолюбивий), *Saussurea discolor
(соссюрея різноколірна), Saxifraga paniculata
(ломикамінь волотистий), Scabiosa lucida (скабіоза ), *Selaginella selaginoides (плаунок плауноподібний), *Silenanthe zawadskii (смілкоквітка Завадського), Silene dubia (смілка сумнівна),
Thesium alpinum (льонолисник альпійський),
Thymus alpestris (чебрець альпійський), Thymus
pulcherrimus (чебрець гарний), Trisetum alpestre
(трищетинник альпійський), Tortella tortuosa ().
Поширення: угруповання оселища рідкісні в
Українських Карпатах і відомі з Чивчинських гір
(Чорний Діл, Прелуки, Ротундул, Гнєтєса, ФатіяБанулуї, Лоздун, Попадя, Чивчин, Будийовська
Велика), Свидовця (Драгобрат, Герешаска,
Тодяска, Близниця), Чорногори (Пожижевська,
Говерла, Туркул, Ребра) та Мармароських Альп
(П’єтрос Мармароський).
Загрози: сильватизація місцезростань, нерегламентована рекреація, надмірний випас.
Природоохоронне значення: угруповання оселища ендемічні для Східних і Південних Карпат,
занесені до «Зеленої книги України» (2009).
Вони належать до найбагатших на рідкісні та
ендемічні види в Українських Карпатах. У їх-
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ньому складі виявлено багато видів, які занесені
до «Червоної книги України» (2009).
Категорія рідкісності: Українські Карпати – … ;
Закарпатська рівнина –
Заходи збереження: Охороняється на території
Карпатського БЗ, Карпатського НПП, ландшафтних заказників «Чорний Діл» та «ЧивчиноГринявський».
Література:
Зеленая книга Украинской ССР: Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране,
растительные сообщества. / Под общ. ред.
Шеляга-Сосонко Ю.Р. – К.: Наук. думка, 1987.
– 216 с.
Зелена книга України / під заг. ред. чл.кореспондента НАН України Я.П. Дідуха. – К.:
Альтерпрес, 2009. – 448 с.
Малиновський К.А. Рослинність високогір’я
Українських Карпат – К.: Наук. думка, 1980. –
278 с.
Малиновський К.А., Крічфалушій В.В. Високогірна
рослинність. Т. 1. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. –
С. 87-90.
Малиновський К.А., Крічфалушій В.В. Рослинні
угруповання високогір’я Українських Карпат. –
Ужгород, 2002. – С. 88-91.
Pawlowski B., Walas J. Les associations des plantes
vasculaires des Monts de Czywczyn // Bull. Int.
Acad. Polon. B. – 1949. – Vol. 1. – 181 S.
Автори: Чорней І.І., Токарюк А.І.

ксеротермний
Узлісся з ксеротермофільною
рослинністю
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –			
Natura 2000: –
Smaragd: –
CORINE: 34.41 Xero-thermophile fringes
Pal. Hab.: . 34.41 Xero-thermophile fringes
EUNIS: E5.2 Thermophile woodland fringes.

Фiтоценологiя: Союзи Geranion sanguinei R.Tx.
In T. Müller 1961: Geranio-sanguinei-Dictamnetum
albi Wendelberger 1954, Geranio-sanguineiTrifolietum alpestris T. Müller 1961, CampanuloVicietum tenuifoliae Krausch in T. Müller 1961,
Geranio-Peucedanetum cervariae (Kuhn, 1937)
T. Müller 1961, Lathyro-Vincetoxicetum (Hilbig
1971) Passarge 1979, угруповання з Peucedanum
oreoselinum
Зелена книга України:
Лicoва типологiя: Структура та екологічна характеристика.
Багатовидові екотонні теплолюбні трав’янисті
угруповання узлісь ксеротермних дубових лісів,
чагарників, країв остепнених лук, які окраїнними смугами або й масивами поширені на прогрітих, переважно, південних схилах вулканічних
пагорбів Закарпаття. Тут угруповання оселища
формуються на дренованих щебенистих бурих

лісових грунтах ранкорного типу, на елювіїделювії ефузивних (вулканічних) порід. В складі
переважають теплюбні ксеро-мезофільні види,
які впродовж вегетаційного сезону часто утворюють кілька різних аспектів.
Окрім узлісь угруповання оселища проникають
на лісові прогалини, облямовують групи чагарників серед лук та пасовищ, активно заселяють
краї ярів, урвищ та вторинні місцезростання
на прогрітих схилах, швидко колонізуючи виноградники, окраїни полів, доріг та ділянки,
вивільнені з-під господарського використання
– закинуті ниви, сіножаті, колишні виноградні
плантації. Теперішнім часом спостерігається
тенденція розширення площ оселища та сукцесивного заміщення лучно-степових угруповань.
Біотоп межує та утворює мозаїчні комплекси
з іншими біотопами ксеротермних злаковорізнотравних, деревних, чагарникових та піонерних угруповань.

Види рослин.
Anthericum ramosum (віхалка гілляста), Asperula
cynanchica (маренка рожева), Brachypodium
pinnatum (куцоніжка пірчаста), Clematis recta
(ломиніс прямий), Dictamus albus* (ясенець
білий), Dorycnium herbaceum (дорикніум
трав’янистий), Euphorbia cyparissias (молочай
кипарисовидний), Fragaria viridis (суниці зелені), Galium campanulatum (підмареник дзвониковидний), Geranium sanquineum (герань
криваво-червона), Inula ensifolia (оман мечо-
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КСЕРОТЕРМНИЙ
г. Нодь Гедь в окол. м. Мукачево

Лiтература
Borhidi, 2003; Chytrý (ed.), 2010; Kovács, 2003.
Автори.
Кіш Р.Я

Сухі злаково-різнотравні
луки на карбонатовмісних
грунтах	
листий), I. hirta (о. шершавий), I salicina (о.
верболистий), Origanum vulgare (материнка звичайна), Peucedanum cervaria (смовдь оленяча),
P. oreoselinum (с. гірська), Libanotis pyrenaica
(порізник гірський), Rosa gallica (шипшина
французька), Silene nemoralis (смілка дібровна),
Stachys recta (чистець прямий), Trifolium alpestre
(конюшина альпійська), T. montanum (к. гірська),
Veronica austriaca (вероніка австрійська), V.
teucrium (в. широколиста), Vicia cassubica (вика
кашубська), Vincetoxicum hirundinaria (ластовень звичайний).
Поширення.
Острівними фрагментами або смугами на пагорбах вулканічного горбогір’я Закарпатської низовини та, зрідка, на прогрітих ділянках південних
схилів передгір’я Вігорлат-Гутинської гряди.
Загрози.
Заростання ділянок деревно-чагарниковою рослинністю; зміна режиму господарювання, освоєння площ під сади і виноградники.
Природоохоронне значення.
Заходи збереження
Ділянки біотопу перебувають під охороною в
Карпатському БЗ (масиви Чорна гора, Юлівська
гора) та в низці заказників на вулканічному
горбогір’ї (“Ловачка”, “Ардов”, “Косоньська
гора”). Значні осередки біотопу на Юлівських горах, Берегівському горбогір’ю – поза охороною.
Угруповання Geranio-Peucedanetum cervariae на схилі
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Созологічна категорія:
Українські Карпати – VU
Закарпатська низовина –

Natura 2000: 6210 Semi-natural dry grasslands and
scrubland facies on calcareous substrates (FestucoBrometalia) (*important orchid sites)
Smaragd: 34.3 Dense perennial grasslands and
middle European steppes
CORINE: 34.3121 Central European steppic
grasslands
Pal. Hab.: . 34.3121 Central European steppes;
34.3122 Central European meadow-steppes; 34.315
Sub-Pannonic steppic grasslands; 34.34 Central
European calcaro-siliceous grasslands
EUNIS: E1.22 Arid subcontinental steppic grassland
([Festucion valesiacae]); E1.23 Meso-xerophile
subcontinental
meadow-steppes
([CirsioBrachypodion]); E1.28 Central European calcarosiliceous grassland

Фiтоценологiя: Союзи Festucion valesiacae
Klika, 1931 (частково); Cirsio-Brachypodion
pinnati Hadač et Klika, 1944: Onobrychido
arenariae-Brachypodietum pinnati Eijsink et al.,
1978 (???), Scabioso ochroleucae-Brachypodietum
pinnati Klika, 1933, Adonido-Brachypodietum
pinnati (Libbert, 1933) Krausch, 1961.
Зелена книга Украiни:
Лicoва типологiя: Структура та екологічна характеристика.
Флористично багаті ксеротермні та напівксеротермні злаково-різнотравні угруповання з
теплолюбних одно-, дво- та багаторічних видів. Характерною особливістю є високе видове
різноманіття за участі орхідей та багатьох ранньоквітучих ефемерів та ефемероїдів, що утворюють барвистий весняний аспект. Угруповання

блястий (Potentilla argentea), підмаренник дзвониковидний (Galium campanulatum), рястка зонтична (Ornithogalum umbellatum), самосил гайовий
(Teucrium chamaedrys), тимофіївка степова (Phleum
phleoides), тонконіг бульбистий (Poa bulbosa), хондрила ситниковидна (Chondrilla juncea).

формуються на кам’янистих, зазвичай крутих,
схилах південних експозицій вулканічного
горбогір’я. Біотоп включає ділянки остепнених
ксерофільних та мезо-ксерофільних лук (CirsioBrachypodion), які збереглися, головним чином,
на крутих скелястих схилах, не зайнятих деревночагарниковою рослинністю. Сюди ж належать ділянки напівприродних або вторинних, переважно
кам’янистих лук (Festucion valesiacae), що зазнали впливу господарської діяльності (випас, сінокосіння). Розширення площ цих лук часто відбувалося за рахунок зведення лісів та формування
кам’янистих еродованих субстратів внаслідок
вимивання лісових ґрунтів. Склад та структура
цих угруповань залежать від режиму та інтенсивності господарювання, а також від застосування
практики випалювання. Біотоп зазвичай межує
та може формувати комплекси з біотопами ксеротермних деревних, чагарникових (40А0), лучних
та піонерних угруповань.
Види рослин.
Айстра золотиста* (Galatella linosyris), вероніка колосиста (Veronica spicata), вероніка широколиста (Veronica teucrium), віскарія клейка
(Viscaria viscosa), гадюча цибулька чубата (Muscari
comosum), гвоздика картузіанська (Dianthus
carthusianorum), зозулинець обпалений** (Orchis
ustulata), з. салеповий** (O. morio), келерія
струнка (Koeleria sp. (macrantha), китятки чубаті
(Polygala comosa), конюшина польова (Trifolium
arvense), костриця борозниста (Festuca rupicola),
куцоніжка пірчаста (Brachypodium pinnatum), ломикамінь бульбоносний** (Saxifraga bulbifera),
осока весняна (Carex caryophyllea), пахуча трава
звичайна (Anthoxanthum odoratum), перстач срі-

Поширення.
Острівними фрагментами на південних схилах окремих пагорбів вулканічного горбогір’я
Закарпатської низовини, зокрема, на г. Чорна
гора, г. Ловачка, Нодь Гедь, Берегівських,
Мужієвських та Юлівських горах.
Загрози.
Зміна режиму господарювання на вторинних
луках, що веде до сукцесійних змін, заростання
ділянок деревно-чагарниковою рослинністю;
освоєння площ під сади і виноградники.
Природоохоронне значення.

Заходи збереження
Ділянки біотопу перебувають під охороною в Карпатському БЗ (масиви Чорна гора,
Юлівська гора) та в низці заказників на вулканічному горбогір’ї (“Ловачка”, “Ардов”). Втім,
значні осередки біотопу на Юлівських горах,
Берегівському горбогір’ю – поза охороною.
Лiтература
Кіш, Андрик, Мірутенко, 2006
Автори.
Кіш Р.Я
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Лучно-пасовищний
Лу 1

Типи лісу. –

ЗАПЛАВНІ ЛУКИ РІЧКОВИХ ДОЛИН СОЮЗУ CNIDION VENOSI

Структура та екологічна характеристика.
Заплавні луки з природним режимом періодичного затоплення річковими розливами чи
ґрунтовим підтоплюванням в умовах екстенсивного господарювання. Ніні ці луки найкраще представлені у міждамбовому просторі
заплав рр. Латориця та Боржава (поза дамбою
– лише частково, у вигляді трансформованих
залишків), де використовуються як сіножаті (несистематично) й місцями нерегулярно випасаються. Ґрунти алювіальні лучнобуроземні, з різною інтенсивністю процесів
оглеєння та змінним окисно-відновним режимом, які в дуже теплі літні місяці можуть короткочасно пересихати. Важливим для існування цього типу оселищ є регулярне підживлення ґрунтів наносами мулу під час веснянолітніх паводків. Річковий мул збагачує ґрунт
грубою органікою та обмінними основами, а
відтак, зменшує його кислотність. Рослинний
покрив, зазвичай, строкатий, багатий на види,
часом – з переважанням злаків та осок. Видовий склад і структура рослинних ценозів лук
значно змінюються в залежності від мікрорельєфу, типу й поживності ґрунту, водного
режиму, кліматичних особливостей року та
режиму господарювання. Для багатьох видів
характерна здатність витримувати як тривале
затоплення так і літнє ґрунтове пересихання.
Залежно від динаміки водного режиму, зокрема, тривалості застоювання води, рослинність оселища набуває нормального розвитку
в середині – наприкінці літа, після сходження
води.

ALLUVIAL MEADOWS OF RIVER
VALLEYS OF CNIDION VENOSI
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина – VU
Emerald: 37.2 Eutrophic humid grasslands
EUNIS: E3.43 Subcontinental riverine meadows
CORINE: 37.23 Subcontinental Cnidium meadows
Pal. Hab.: 37.23 Subcontinental riverine meadows
Natura 2000: Alluvial meadows of river valleys of
Cnidion venosi;

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Deschampsion cespitosae
Horvatić 1930 (Cnidion venosi BalátováTuláčková (syntax. syn.)): Lathyro palustrisGratioletum officinalis Balátová-Tuláčková
1966,
Cnidio
dubii-Deschampsietum
caespitosae Passarge 1960 (Cnidio-Violetum
elatioris Walther in Tüxen 1954), Scutellario
hastifoliae-Veronicetum longifoliae Walther
1955.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формації Agrostideta caninae,
Agrostideta stoloniferae, Deschampsieta
cespitosae, Poeta palustris.
Зелена книга України. –
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Видовий склад. Allium angulosum (цибуля гранчаста), Agrostis canina (мітлиця собача), A. stolonifera (м. повзуча), Alopecurus
arundinaceus (китник тростиновий), A.
pratensis (к. лучний), Carex acuta (осока гостра), C. vulpina (о. лисяча), Cirsium canum
(осот сірий), Cnidium dubium (стожильник
сумнівний), Coronaria flos-cuculi (коронарія
зозулин цвіт), Deschampsia cespitosa (щуч-

(подорожник найвищий), Poa palustris (тонконіг болотний), Potentilla reptans (перстач повзучий), Ranunculus acris (жовтець їдкий), R.
repens (ж. повзучий), Rumex crispus (щавель
кучерявий), Scutellaria hastifolia (шоломниця
списолиста), Stellaria palustris (зірочник болотний), Symphytum officinale (живокіст лікарський); Thalictrum flavum (рутвиця жовта), T.
lucidum (р. блискуча), Veronica longifolia (вероніка довголиста), Viola elatior (фіалка висока), V. pumila (ф. низька).
Поширення. Справжні заплавні луки сьогодні відомі на Закарпатській низовині, де збереглися в заплавах міждамбового простору в пониззі р. Латориці та Боржава. Невеликі, часто
трансформовані фрагменти заплавних лук
ідентифіковані в заплавах кількох струмків,
які впадають у р. Тиса при їхніх гирлах (струмок Красний біля с. М. Копаня), а також у заплаві р. Хустець в околицях с. Кіреші (“Долина нарцисів”, Верхньотисенська улоговина).
Загрози. Розорювання, зміна гідрологічного
режиму (зарегулювання річок, будівництво
дамб з ліквідацією заплав) і способів традиційного господарювання, які призводять до
трансформації рослинних ценозів – збіднення
й зміни їхнього видового складу та, врешті,
заростання їх деревно-чагарниковою рослинністю. Експансія адвентивних видів. Евтрофікація ґрунтів, зокрема, збагачення їх фосфатами під час річкових розливах, що призводить
до зміни структури й складу лучних угруповань.
ник дернистий), Euphorbia palustris (молочай болотний), Festuca pratensis (костриця
лучна), Gratiola officinalis (авран лікарський), Inula britannica (оман британський),
Juncus atratus (ситник темноцвітий), Lathyrus
palustris (чина болотна), L. pratensis (ч. лучна), Leucanthemella serotina** (леукантемела
пізня), Leucojum aestivum ** (білоцвіт літній),
Lysimachia vulgaris (вербозілля звичайне),
Lythrum salicaria (плакун прутовидний), L.
virgatum (п. прутовидний), Oenanthe silaifolia
(омег морківнолистий), Plantago altissima

Природоохоронне значення. Нині площі заплавних лук в умовах густонаселеної трансформованої рівнини залишаються одними з
останніх важливіших осередків різноманіття
рівнинної мезофільної нелісової флори й фауни, зокрема, багатьох рідкісних видів. Чимало
з них збереглися виключно на луках у межах
заплави. Тому заплавні луки (особливо в пониззі р. Латориця), поряд з лісовими масивами, формують ключові території екомережі
рівнинного Закарпаття.
Заплавні лучні території на Закарпатській
низовині є головними акумуляторами води під
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Лу 2
ЗАПЛАВНІ КИТНИКОВІ ЛУКИ
(ALOPECURION PRATENSIS)
Floodplain grasslandS WITH
ALOPECURION PRATENSIS
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: 37.2 Eutrophic humid grasslands
EUNIS: E3.4 Moist or wet eutrophic and mesotrophic grassland
CORINE: 37.2 Eutrophic humid grasslands
Pal. Hab: 37.2 Eutrophic humid grasslands
Natura 2000: –

час повеней, відтак, вони істотно зменшують
їх негативні наслідки.
Заходи збереження. Ділянки заплавних лук
міждамбового простору в пониззі р. Латориця включені до складу новоствореного РЛП
“Притисянський”. Фрагменти заплавних лук
перебувають під охороною в Карпатському БЗ
(масив “Долина нарцисів”). Інші території, а
також заплавні луки на р. Латориця, розташовані за дамбами – поза охороною.
Тривале існування лук можливе лише за
умови збереження режиму регулярного вилучення рослинної біомаси внаслідок традиційного викошування та/або регульованого
випасання.
Лiтература. Кіш, Андрик, Мірутенко, 2006;
Кіш, Проць, Поляновський, 2009; Chytrý,
Kučera, Koči (eds.), 2001; Janišová, Hájková,
Hegedüšová et al., 2007; Kliment, Valachovič
(eds.), 2007; Stanova, Valachovič (eds.), 2002.
Автори Р.Я. Кіш, Є.Й. Андрик
(Фото: Р.Я. Кіш)
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Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Alopecurion pratensis Passarge
1964, асоціації: Alopecuretum pratensis
(Regel 1925) Steffen 1931, AgropyroAlopecuretum Moravec 1965, Holcetum
lanati Issler 1936.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Alopecuretа pratensis, асоціації: Alopecuretum (pratensis) festucosum
(pratensis),
Alopecuretum
(pratensis)
deschampsiosum (caespitosae), Alopecuretum
(pratensis) poosum (pratensis), Alopecuretum
(pratensis) poosum (palustris), Alopecuretum
(pratensis) purum.
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –

Структура та екологічна характеристика.
Оселище представлено викошуваними вогкими луками, які сформувалися в діапазоні від
гігромезофітних до мезофітних умов, у по-

класів Calluno-Ulicetea, Trifolio-Geranietea
sanguinei та Querco-Fagetea.
Видовий склад. Alopecurus pratensis (лисохвіст лучний), Chaerophyllum aromaticum
(бутень запашний), Colchicum autumnale**
(пізньоцвіт осінній), Coronaria flos-cuculi
(коронарія зозуляча), Deschampsia caespitosa
(щучник дернистий), Festuca pratensis (костриця лучна), Glechoma hederacea (розхідник звичайний), Gymnadenia conopsea** (билинець довгорогий), Iris sibirica** (півники
сибірські), Holcus lanatus (медова трава шерстиста), Listera ovata** (зозулині сльози яйцевидні), Lysimachia vulgaris (вербозілля звичайне), Poa pratensis (тонконіг лучний), P. trivialis
(т. звичайний), Potentilla reptans (перстач повзучий), Ranunculus acris (жовтець їдкий), R.
repens (ж. повзучий), Rumex crispus (щавель
кучерявий), Sanguisorba officinalis (родовик
лікарський), Symphytum officinale (живокіст
лікарський), Traunsteinera globosa** (траунштейнера куляста).

нижених і рівнинних ділянках центральної
та притерасної частин заплав річок. Ґрунти
оселища розвиваються в умовах постійного
ґрунтового та періодичного поверхневого зволоження у центральній та притерасній частинах річкових заплав на суглинково-глинистих
алювіальних відкладах. Для них характерний
акумулятивний тип ґрунтового профілю з
ознаками оглеєння, важким гранулометричним складом і високим умістом гумусу. Видовий склад досить багатий, відзначається
поєднанням гігрофітних і мезофітних видів
і переважанням злаків: лисохвоста лучного,
щучника дернистого, медової трави шерстистої, костриці лучної. Дуже чутливо реагує на
зміни водного режиму ґрунтів, що проявляється у великій мінливості видового складу
в межах одного локалітету. Ступінь зволоженості екотопів визначає межі оселища, площі ділянок якого, як правило, незначні. Територіально межує з угрупованнями союзів
Cynosurion cristati, Phragmition communis,

Поширення. Спорадично трапляється в долинах річок низькогірних районів Українських
Карпат і на Закарпатській низовині.
Загрози. Зміна гідрологічних умов і способів
господарювання (припинення викошування,
випасання худоби), трансформація ділянок
оселища внаслідок заростання деревночагарниковою рослинністю.
Природоохоронне значення. Ділянки оселища мають водорегуляційне та ландшафтоформувальне значення, компонентами їхнього
складу є низка видів, уключених до “Червоної
книги України” (2009).
Заходи збереження. В Українських Карпатах
охороняють на території ПЗ “Ґоргани”, НПП
“Вижницький”, “Сколівські Бескиди”, “Гуцульщина”.
Література. Куземко, 2009.
Автори І.І. Чорней, А.І. Токарюк
(Фото: А.І. Токарюк, Р.Я. Кіш)
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Лу 3
ЗАПЛАВНІ ДЕГРАДОВАНІ
ПАСОВИЩА НА РІВНИНІ
DEGRADED FLOODPLAIN PASTURES
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: – 37.2 Eutrophic humid grasslands
(37.24, 37.242)
EUNIS: E2.1 Permanent mezzotrophic pastures
and often-math-grazed meadows; E2.4 Flood
swards and related communities
CORINE: 53.5 Tall rush swamps
Pal. Hab.: 53.5 Tall rush swamps
Natura 2000: –

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Potentillion anserinae R. Tx.,
1947, асоціації: Rumici crispi-Agrostietum
stoloniferae Moor, 1958, Ranunculo repentisAlopecuretum geniculati R. Tx., 1937, угруповання
Agrostis
stolonifera-Potetilla
anserina; частково союз Bidention tripartiti
Nordhagen 1940 em. R. Tx in Poli et J. Tx.,
1960, асоціації: Rumici crispi-alopecuretum
aequalis Cirtu, 1972, Catabroso-Polygonetum
hydropiperis Poli et J. Tx., 1960.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Agrostideta stoloniferae,
асоціація
Agrostidetum
(stoloniferae)
ranunculosum (repentis).
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –
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Структура та екологічна характеристика.
Низькі або середньої висоти, одно- чи двоярусні маловидові пасовищні луки з домінуванням сланких гемікриптофітів. Формуються
на відслоненнях, по берегах річок і ставків на
ґрунтах алювіального класу, які вкриті шаром
(1-10 см) супіщаного або глинисто-піщаного
намулу, поблизу людських жител. Вони достатньо зволожені протягом усього вегетаційного періоду, а близькість ріки або іншої водойми забезпечує їм задовільний промивний
режим зволоження.
Видовий склад. Agrostis stolonifera (мітлиця повзуча), Alopecurus aequalis (китник
рівний), A. geniculatus (китник колінчастий), Barbarea vulgaris (суріпиця звичайна),
Glechoma hederacea (розхідник звичайний),
Juncus effusus (ситник розлогий), J. inflexus
(ситник пониклий), Lolium perenne (пажитниця багаторічна), Lycopus europaeus (вовконіг європейський), Mentha longifolia (м’ята
довголиста), Poa trivialis (тонконіг звичайний), Potentilla anserina (перстач гусячий),
Ranunculus repens (жовтець повзучий),
Rumex crispus (щавель кучерявий).
Поширення. У долинах річок, біля жител у всіх
гірських районах і на Закарпатській низовині.
Загрози. Зміна гідрологічних умов і способів
господарювання, експансія адвентивних видів, демутаційні зміни, які супроводжуються
формуванням деревно-чагарникової рослинності.

Природоохоронне значення. Відіграють певне ґрунтозахисне значення, а також є місцями існування значної кількості безхребетних,
перш за все – комах. На прирічкових територіях відіграє певне значення у структурі екологічних коридорів екомережі, які пов’язані з
прибережними смугами.
Заходи збереження. Не потребує.
Література. –

Автор І.І. Чорней
(Фото: Р.Я. Кіш)

Лу 4
НИЗИННІ ТА ПЕРЕДГІРНІ ВИКОШУВАНІ ЛУКИ (СІНОЖАТІ)
LOWLAND AND SUBMONTANE HAY
MEADOWS
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: –
EUNIS: E2.22 Sub-Atlantic lowland hay meadows
CORINE: 38.22 Medio-European lowland hay
meadows
Pal. Hab.: 38.22 Sub-Atlantic lowland hay meadows, 38.233 Carpathian submontane hay meadows, 38.25 Continental meadows.
Natura 2000: Lowland hay meadows (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Arrhenatherion elatioris
Luquet, 1926, асоціації: Anthoxantho
odorati-Agrostietum tenuis Sillinger 1933,
Pastinaco sativae-Arrhenatheretum elatioris
Passarge 1964, Poo-Trisetum flavescentis
Knapp ex Oberdorfer 1957, Ranunculo
bulbosi- Arrhenatheretum elatioris Ellmauer
in Mucina et al. 1933.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формації: Agrostideta tenuis,
Anthoxantheta odorati, Arrhenathereta
elatii, Brizieta mediae, Festuceta pratensis, F.
rubrae, Phleetea pratensis, Poeta pratensis,
Trifolieta pratensis, T. repentis.
Зелена книга Украiни. –
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика.
Багатовидові злаково-різнотравні кількаярусні мезофільні луки з традиційним режимом
викошування та наступним екстенсивним
спорадичним випасанням. Широко розповсюджені від низовини до нижнього лісового поясу (до 1000 м н.р.м.) та є одним з найпоширеніших типів нелісових оселищ Українських
Карпат. Ці луки сформувалися під впливом
господарської діяльності на післялісових площах (по зведенню дубових, дубово-грабових і
букових лісів), а їх довготривале існування зумовлене практикою регулярного викошування
(зазвичай один-два (до трьох на рівнині) укоси за рік) .
Для лук оселища характерним є досить широкий спектр екологічних умов. У низькогір’ї
та по передгір’ю вони поширені на різних типах геологічних порід, на схилах різної крутизни, експозиції, режиму зволоження, інсоляції й термічних показників. На низовині оселище приурочене до вищих незатоплюваних
терас і помірно сухих схилів горбогір’я. Лучні
угруповання розвиваються на нейтральнослабокислих, переважно глибоких ґрунтах,
для яких характерне значне різноманіття – від
дернових і дерново-буроземних слабокислих,
бідних основами ґрунтів до лучних і лучноболотних. Ґрунти можуть, часом, дуже різнитися за вмісом пожиних речовин, дренованістю, рівнем вологості та іншими показниками.
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Травостій багатоярусний, зазвичай, з домінуванням злаків, які супроводжують чисельні
мезофільні світлолюбні дводольні, що перед
першим викошуванням, наприкінці весни – на
початку літа, утворюють яскравий барвистий
аспект. Структура й склад лучних угруповань,
висота травостою залежать від умов місцевиростання й способів господарювання. На
ділянках низинно-передгірної зони, які інтенсивно використовують, на багатих поживних,
періодично удобрюваних, ґрунтах, у травостої переважають високорослі широколисті
злаки (райграс високий, трищетинник жовтуватий, грястиця збірна), на бідніших ділянках
екстенсивного використання (переважно у
низькогір’ї) домінують невисокі, менш вибагливі до поживності ґрунтів трави (костриця
червона, мітлиця звичайна). Найвище видове
різноманіття властиве лукам з довготривалим
традиційним господарюванням, яке передбачає один-два укоси з наступним екстенсивним
випасанням і періодичним внесення органічних добрив. Надмірне підживлення органічними добривами призводить до зменшення
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видового різноманіття лук і проникнення до
лучних угруповань нітрофільних видів (кропиви дводомної, осоту польвого) і рослиннеофітів.
Видовий склад. Achillea millefolium (деревій звичайний), Agrostis capillaris (мітлиця звичайна), Alchemilla sp. (манжетка),
Alopecurus pratensis (лисохвіст лучний),
Anthoxanthum odoratum (пахуча трава зви-

чайна), Arrhenatherum elatius (райграс
високий), Astrantia major (астранція велика), Briza media (трясучка середня), Bromus
hordeaceus (бромус м’який), B. inermis (б.
безостий), Campanula patula (дзвоники розлогі), Centaurea jacea (волошка лучна),
Cerastium holosteoides (роговик ланцетовидний), Coronaria flos-cuculi (коронарія зозулин
цвіт), Cruciata glabra (круціата гола), Dactylis
glomerata (грястиця збірна), Daucus carota
(морква дика), Festuca rubra (костриця червона), Gallium mollugo (підмареник м’який),
Holcus lanatus (медова трава шерстиста),
Leontodon hispidus (любочки щетинисті),
Leucanthemum vulgare (королиця звичайна),
Lotus corniculatus (лядвенець рогатий), Luzula
campestris (ожика рівнинна), Phleum pratense
(тимофіївка лучна), Pimpinella saxifraga (бедринець ломикаменевий), Plantago lanceolata
(подорожник ланцетолистий), Poa pratensis
(тонконіг лучний), Polygala vulgaris (китятки
звичайні), Ranunculus acris (жовтець їдкий),
R. repens (ж. повзучий), Rhinanthus minor
(дзвінець малий), Sanguisorba officinalis (родовик лікарський), Trifolium dubium (конюшина
сумнівна), T. pratense (к. лучна), T. repens (к.
повзуча), Trisetum flavescens (трищетинник
жовтуватий), Veronica chamaedrys (вероніка
дібровна).
Поширення. Цей тип оселища розповсюджений
у низькогір’ї й по передгір’ю всіх регіонів Українських Карпат і на Закарпатській низовині.
Загрози. Зміна й занепад традиційного господарювання, перш за все – регулярного викошування, що призводить до трансформації
лучних угруповань, заростання їх деревночагарниковою рослинністю; розорювання;
надмірне підживлення; забудова територій;
селітебна евтрофікація.
Природоохоронне значення. Низинні й
низькогірні сіножаті визначають фізіономічність значної частини заселених регіонів
низькогір’я Українських Карпат і відіграють
важливу ландшафтоформувальну роль на цій
території. Оселище є одним з важливіших
осередків різноманіття мезофільної нелісо-

вої флори, зокрема, окремих рідкісних видів.
Луки оселища є середовищем існування для
численних представників фауни безхребетних і дрібних хребетних тварин. Лучні ділянки, які оточують населені пункти, особливо
в гірських регіонах, виконують функцію та
формують мережу екокоридорів, особливо
важливу в умовах територій давнього й тривалого господарювання.
Заходи збереження. Ділянки оселища низинних і підгірських викошуваних лук представлені майже в усіх великих природнозаповідних установах Українських Карпат
(Карпатський БЗ, ПЗ “Горгани”, Карпатський
НПП, НПП “Гуцульщина”, “Синевір”, “Верховинський”, “Винницький” та ін., регіональних ландшафтних парках і в численних
заказниках, заповідних урочищах, пам’ятках
державного та місцевого значання.
Довготривале існування лук можливе
лише за умови збереження режиму регулярного вилучення рослинної біомаси шляхом
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Лу 5.
ГІРСЬКІ ВИКОШУВАНІ ЛУКИ
(СІНОЖАТІ)
MOUNTAIN HAY MEADOWS
Категорія рідкісності:
Українські Карпати – VU
Закарпатська низовина –
Emerald: –
EUNIS: E2.3 Mountain hay meadows; Å4.5 Alpine
and subalpine enriched grassland
CORINE: 38.3 Mountain hay meadows
Pal. Hab.: 38.31 Alpic mountain hay meadows
Natura 2000: 6520 Mountain hay meadows

традиційного викошування та/або регульованого випасання.
Література. Кіш, Андрик, Мірутенко, 2006;
Куземко, 2009; Соломаха, Якушенко, Крамарець та ін., 2004; Стойко, Тасєнкевич, Мілкіна та ін., 1982; Стойко (ред.), 2007; Чорней,
Буджак, Токарюк, 2009; Чорней, Буджак, Якушенко та ін., 2005; Chytrý, Kučera, Koči (eds.),
2001; Hadač, Stojko, Bural’, 1995; Janišová,
Hájková, Hegedüšová et al., 2007; Kliment,
Valachovič (eds.), 2007; Stanova, Valachovič
(eds.), 2002.
Автори Р.Я. Кіш, Є.Й. Андрик
(Фото: Р.Я. Кіш)
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Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Polygono-Trisetion Br.-Bl. et R.Tx.
ex Marschall 1947: Geranio-Trisetetum Knapp
1951, Melandrio-Trisetetum Moravec 1965,
Cardaminopsio halleri-Agrostietum Moravec
1965,
Cirsio
heterophylli-Alchemilletum
acutflobae Hadač 1981, Geranio-Alchemilletum
crinitae Hadač et al. 1969.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Agrostideta tenuis, асоціація Agrostidetum (tenuis) anthoxantosum
(odorati). – Формація Anthoxantheta odorati,
асоціації: Anthoxantheta (odorati) agrostidosum
(tenuis), A. nardosum (strictae). – Формація Deschampsieta cespitosae, асоціації:
Deschampsietum (cespitosae) poosum (chaixii).
– Варіанти формації: Deschampsieta alpini,
D.-Calamagrostidosa. – Формація Cinosureta
cristati.
Зелена книга (2009). –
Типи лісу. –

мула висока), Senecio subalpinus (жовтозілля
субальпійське), Silene nutans (смілка поникла), Soldanella hungarica (солданела угорська), Traunsteinera globosa** (траунштейнера куляста), Trifolium spadiceum (конюшина
шарудлива), Trisetum flavescens (трищетинник
жовтуватий), Trollius altissimus (купальниця
висока).
Поширення. В усьому регіоні Українських
Карпат від середнього монтанного до нижньої
частини субальпійського поясу.

Структура та екологічна характеристика.
Гірські господарські луки середнього монтанного поясу, які часто підживлюють (вносяться
добрива) і викошують один, або два рази на
рік, а також природні нелісові угруповання
лук (полонин) у монтанному та нижній частині субальпійського поясів з домінуванням
середньовисоких трав’яних рослин і широколистих злаків. Трапляються в локалітетах
з відносно тривалим сніговим покривом і
сильними опадами влітку, часто на північних
холодних схилах. Ґрунти відносно родючі,
буроземні або дернові середньопотужні, помірно кислі до кислих, можуть бути бідні й
кам’янисті.
Видовий склад. Alchemilla spp. (приворотні – до 10-12 видів, у т.ч. ендемічних),
Anthoxanthum odoratum (пахуча трава
звичайна), Bistorta major (гірчак зміїний),
Campanula glomerata (дзвоники скупчені),
Cardaminopsis halleri (кардамінопсис Гелера),
Centaurea carpatica (волошка карпатська),
Chaerophyllum hirsutum (бутень шорсткий),
Crepis mollis, (скереда мяковолосиста), Crocus
heuffelianus** (шафран Гейфеля), Dactylis
glomerata (грястиця збірна), Deschampsia
cespitosa (щучник дернистий), Geranium
phaeum (герань темна), G. sylvaticum (герань лісова), Leucorchis albida** (левкорхіс
білуватий), Lychnis flos-cuculi (коронарія зозуляча), Phleum hirsutum (тимофіївка шорстка), Phyteuma spicatum (фітеума колосиста),
Pimpinella major (бедренець великий), Poa
chaixii (тонконіг Ше), Primula elatior (при-

Загрози. Основною загрозою є переведення
територій, на яких представлений цей тип
оселища, в іншу категорію земель з наступною забудовою, використанням для рекреаційних потреб тощо. Особливо ця небезпека
нині реальна в середній та верхній частинах
монтанного поясу, а подекуди (полонина
Драгобрат) і для нижньої частини субальпійського пояса. Велику шкоду рослинним угрупованням і видовому складу флори й фауни
цього типу оселищ завдає нерегульоване й
неконтрольоване використання квадрациклів
для рекреаційних цілей, а також автомобільні
тури по високогір’ю.
Природоохоронне значення. Має дуже важливе значення як неодмінний елемент гірського ландшафту й місце існування великої кількості видів безхребетних і дрібних хребетних
тварин. У складі рослинних угруповань цього
типу оселища представлена велика кількість
видів родини орхідних, низка інших видів,
які потребують охорони й включені до відповідних природоохоронних переліків міжна-
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родного, національного й локального рівнів.
Оселища мають важливе ґрунтозахисне та
водорегуляційне значення.

Лу 6
МЕЗОФІТНІ ПАСОВИЩА
MESOPHILE PASTURES
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: –
EUNIS: E2.1 Permanent mesotrophic pastures and
aftermath-grazed meadows
CORINE: 38.1 Mesophile pastures
Pal. Hab.: 38.1 Mesophile pastures
Natura 2000: –

Заходи збереження. Цей тип оселища представлений на території практично всіх природоохоронних об’єктів високого статусу
БЗ, НПП та РЛП, а також в низці заказників
регіону. Необхідним є розроблення на базі
установ ПЗФ та місцевих громад відповідних
регіональних і локальних менеджмент-планів
щодо оптимізації збереження цього типу оселища як осередку значного видового різноманіття флори й фауни регіону.
Література. Малиновський, 1980; Малиновський, Крічфалуший, 2000.
Автори О.О.Кагало, І.Я.Реслер
(Фото: О.О. Кагало)

132

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Cynosurion cristati R. Tx., 1947,
підсоюз Lolio-Cynosurenion Jurko, 1974,
асоціації: Lolio-Cynosuretum cristati R.Tx.,
1937, Trifolio repentis-Lolietum Krippelová,
1967; підсоюз Polygalo-Cynosurenion
Jurko, 1974, асоціації: AnthoxanthoAgrostietum tenuis Sillinger, 1933, FestucoCynosuretum cristati Tüxen in Bükker, 1942,
Luzulo-Cynosuretum cristati Meisl, 1961.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Cynosuretа cristati, асоціації: Cynosuretum (cristati) agrostidosum
(giganteae),
Cynosuretum
(cristati)
agrostidosum (tenuis), Cynosuretum (cristati)
anthoxanthosum (odorati), Cynosuretum
(cristati) brizidosum (mediae), Cynosuretum
(cristati) deschampsiosum (caespitosae),
Cynosuretum
(cristati)
festucosum
(rubrae), Cynosuretum (cristati) trifoliosum
(pratensis);
формація
Agrostideta

tenuis, асоціації: Agrostidetum (tenuis)
anthoxantosum (odorati), Agrostidetum
(tenuis) cynosurosum (cristati), Agrostidetum
(tenuis)
sieglingiosum
(decumbentis),
Agrostidetum (tenuis) trifoliosum (repentis);
формація Festuceta rubrae, асоціації:
Festucetum (rubrae) agrostidosum (tenuis),
Festucetum (rubrae) arnicosum (montanae),
cynosurosum (cristati), Festucetum (rubrae)
nardosum (strictae), Festucetum (rubrae)
sieglingiosum (decumbentis), Festucetum
(rubrae) trifoliosum (pratensis).
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –

ки формуються, переважно, на нижніх частинах прирічкових схилів на бідних поживними
речовинами ґрунтах у порушених унаслідок
випасання екотопах.
На верхніх частинах схилів, здебільшого
південної експозиції, з багатшими на поживні
речовини ґрунтами формуються флористично
багаті ділянки оселища (підсоюз PolygaloCynosurenion), у яких домінують злаки: мітлиця тонка, пахуча трава звичайна, вівсюнець
знебарвлений, костриця червона, грястиця
збірна, тимофіївка лучна, подекуди куцоніжка пірчаста, а кількісно переважають види
різнотрав’я.

Структура та екологічна характеристика.
Флористично багаті, здебільшого мезофільні
низькотравні післялісові й позазаплавні луки,
які сформувалися під впливом випасання. Для
цього оселища характерний широкий спектр
ґрунтових умов від дерново-буроземних
гірсько-лучних і глибоко-дерново-буроземних
ґрунтів високогір’я до підзолисто-буроземних
ґрунтів низькогір’я й лучнувато-буроземних
ґрунтів Закарпатської низовини. Фрагменти
післялісових лук часто приурочені до буроземів. Ґрунти пасовищ вирізняються добре
розвиненим горизонтом Нd і щільним складенням. Ділянки оселища найчастіше територіально межують з угрупованнями класів Calluno-Ulicetea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et
Hadač 1944, які заміщають їх унаслідок пасовищної дигресії, а також з Trifolio-Geranietea
sanguinei T. Müller 1962 та Querco-Fagetea Br.Bl. et Vlieg. in Vlieg. 1937. Подекуди у верхній
частині лісового поясу межують з угрупованнями союзу Calamagrostion villosae Pawłowski
et al. 1928.
Оселище включає ділянки з угрупованнями підсоюзу Lolio-Cynosurenion cristati, у
складі яких переважають види, стійкі до витоптування, характерні для ценозів союзу
Potentillion anserinae Tx. 1947: пажитниця
багаторічна, конюшина повзуча, стокротки
багаторічні, подорожник великий, суховершки звичайні, кульбаба лікарська. Кількість
цих видів та їх участь у рослинному покриві
оселища залежить від ступеня порушеності та
рівня пасовищного навантаження. Такі ділян-

Видовий склад. Agrostis tenuis (мітлиця тонка), Anacamptis morio** (плодоріжка салепова), Alchemilla sp. (види роду приворотень),
Anthoxanthum odoratum (пахуча трава звичайна), Bellis perennis (стокротки багаторічні),
Brachypodium pinnatum (куцоніжка пірчаста),
Brisa media (трясучка середня), Campanula
patula (дзвоники розлогі), Centaurea jacea (волошка лучна), Colchicum autumnale** (пізньоцвіт осінній), Crocus heuffelianus** (шафран Гейфелів), Cynosurus cristatus (гребінник
звичайний), Dactylis glomerata (грястиця
збірна), Festuca rubra (костриця червона),
Gladiolus imbricatus** (косарики черепитчасті), Gymnаdenia conopsea** (билинець довгорогий), Helictotrichon praeustum (вівсюнець
знебарвлений), Hypericum maculatum (звіробій плямистий), Leontodon hispidus (любочки
щетинисті), Listera ovata* (зозулині сльози яйцевидні), Lolium perenne (пажитниця багаторічна), Phleum pratense (тимофіївка лучна),
Pimpinella saxifraga (бедринець ломикаменевий), Plantago lanceolata (подорожник ланцетолистий), P. major (п. великий), Platanthera
bifolia** (любка дволиста), Polygala vulgaris
(китятки звичайні), Potentilla erecta (перстач
прямостоячий), Prunella vulgaris (суховершки звичайні), Rhinanthus minor (дзвінець малий), Sieglingia decumbens (зиглінгія лежача),
Stellaria graminea (зірочник злаковидний),
Taraxacum officinale (кульбаба лікарська),
Traunsteinera globosa** (траунштейнера куляста), Trifolium repens (конюшина повзуча).
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Лу 7
МОЛІНІЄВІ ЛУКИ (MOLINION
CAERULEAE)
Purple moorgrass MEADOWS

(MOLINION CAERULEAE)

Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –

Поширення. Ділянки оселища займають значні площі й розповсюджені переважно у лісовому поясі Українських Карпат, трапляються
також на Закарпатській низовині.
Загрози. Трансформація ділянок оселища
внаслідок зміни способів господарювання
(припинення випасання), заростання деревночагарниковою рослинністю, проникнення
бур’янів.

Emerald: 37.3 Oligotrophic humid grasslands
EUNIS: E3.51 [Molinia caerulea] meadows and
related communities
CORINE: 37.311 Calcareous purple moorgrass
meadows
Pal. Hab.: 37.31 Purple moorgrass meadows and
related communities; 37.311 Calcareous purple
moorgrass meadows; 37.3111 Central European
calcicline purple moorgrass meadows
Natura 2000: 6410 Molinia meadows on calcareous,
peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion
caeruleae)

Природоохоронне значення. Ділянки цього
типу оселища мають ландшафтоформувальне
й господарське значення, вони є осередками
значної частини лучного фіторізноманіття
Українських Карпат і пов’язаних з ним безхребетних тварин, за участю низки видів, уключених до “Червоної книги України” (2009).
Заходи збереження. Охороняють у Карпатському БЗ, ПЗ “Горгани”, на території НПП
“Вижницький”, “Сколівські Бескиди”, “Гуцульщина” та Карпатського НПП.
Література. Клімук, Міскевич, Якушенко та
ін., 2006; Куземко, 2009; Соломаха, Якушенко, Крамарець та ін., 2004; Чорней, Буджак,
Якушенко та ін., 2005.
Автори А.І. Токарюк, І.І. Чорней
(Фото: Р.Я. Кіш, А.І. Токарюк)
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Синтаксони за флористичною класифікацією. Cоюз Molinion coeruleae Koch 1926,
асоціації: Molinietum caeruleae Koch 1926,
Junco-Molinietum caeruleae Preising 1951.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Molinieta caeruleae, асоціації: Molinietum (caeruleae) chamerion
(angustifolii),
Molinietum
(caeruleae)
cynosurosum
(cristati),
Molinietum
(caeruleae) eriophorosum (polystachioni),
Molinietum (caeruleae) hоlcosum (lanatae),
Molinietum
(caeruleae)
potentillosum
(erectae). – Формація Molinieto (caeruleae)sphagneta, асоціації: Molinietum (caeruleae)

sphagnosum
(fallacis),
Molinietum
(caeruleae) sphagnosum (papillosi).
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика.
Високотравні, флористично багаті, вологі та ксеромезофітні луки з домінуванням молінії голубої, які сформувалися під впливом викошування. Висота основної маси травостою до 150 см,
загальне проективне покриття – 80-100%.
Ділянки сухого варіанту оселища приурочені до верхньої й середньої частин достатньо
стрімких схилів південної та південно-східної
експозицій у межах висот 800-1000 м н.р.м. У
їхньому складі, крім домінанта, трапляються мітлиця тонка, пахуча трава звичайна, вівсюнець знебарвлений, грястиця збірна, тимофіївка лучна, подекуди куцоніжка пірчаста,
осока гірська, а кількісно переважають види
класу Molinio-Arrhenatheretea, серед яких мезоксерофільні види – суховершки великоквіткові, конюшини гірська й паннонська.
Ділянки вологого варіанту оселища формуються здебільшого в плоских зниженнях
на пологих схилах, западинах зі слабо змінними умовами зволоження, для них характерна
значна участь гігрофільних видів (білозір болотний, коронарія зозуляча, осот болотний,
пухівка багатоколоскова, ситники розлогий та
скупчений, хвощ польовий), що пов’язане зі
значним зволоженням субстрату.
Ґрунти різної потужності, переважно
кислі (рідко насичені) з дерново-гумусовим
горизонтом, добре зволожені, зі змінним рівнем ґрунтових вод. Вологі варіанти лук приурочені до лучно-болотних або торф’янистоглейових ґрунтів.

Carex montana (осока гірська), Carlina acaulis
(відкасник безстебловий), Centaurea carpatica
(волошка карпатська), C. jacea (в. лучна), Crocus
heuffelianus** (шафран Гейфелів), Dactylis
glomerata (грястиця збірна), Festuca pratensis
(костриця лучна), Galium verum (підмаренник
справжній), Gymnаdenia conopsea** (билинець
довгорогий), Helictotrichon praeustum (вівсюнець знебарвлений), Holcus lanatus (медова
трава шерстиста), Knautia arvensis (свербіжниця польова), Lathyrus pratensis (чина лучна), Lilium martagon** (лілія лісова), Luzula
multiflora (ожика багатоквіткова), Molinia
caerulea (молінія голуба), Nardus stricta (біловус стиснутий), Phleum pratense (тимофіївка лучна), Pimpinella saxifraga (бедринець
ломикаменевий), Platanthera bifolia** (любка
дволиста), Poa pratensis (тонконіг лучний),
Polygala vulgaris (китятки звичайні), Prunella
grandiflora (суховершки великоквіткові),
Pyrethrum clusii (маруна Клузія), Ranunculus
polyanthemos
(жовтець
багатоквітковий),
Scorzonera rosea (скорзонера рожева), Sieglingia
decumbens (зіглінгія лежача), Succisa pratensis
(комонник лучний), Trifolium alpestre (конюшина альпійська), T. montanum (конюшина гірська), T. pannonicum (к. паннонська), Thymus
pulegioides (чебрець блошиний), Traunsteinera
globosa** (траунштейнера куляста).
У складі вологого варіанту оселища ростуть: Carex flacca (осока слабка), C. panicea
(о. просовидна), C. tomentosa (о. повстиста),
Cirsium palustre (осот болотний), Coronaria
flos-cuculi (коронарія зозуляча), Deschampsia
caespitosa (щучник дернистий), Epipactis

Видовий склад. Здебільшого у складі сухого
варіанту оселища трапляються Achyrophorus
uniflorus (ахірофорус одноквітковий), Agrostis
tenuis (мітлиця тонка), Anthoxanthum odoratum
(пахуча трава звичайна), Astrantia major
(астранція велика), Betonica officinalis (буквиця лікарська), Botrychium lunaria** (гронянка
півмісяцева), Brachypodium pinnatum (куцоніжка пірчаста), Briza media (трясучка середня), Campanula glomerata (дзвоники скупчені),
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palustris** (коручка болотна), Equisetum
palustre (хвощ польовий), Eriophorum
angustifolium (пухівка багатоколоскова), E.
latifolium (п. широколиста), Festuca rubra (костриця червона), Galium boreale (підмаренник
північний), Gladiolus imbricatus** (косарики
черепитчасті), Hypericum maculatum (звіробій плямистий), Juncus conglomeratus (ситник
скупчений), J. effusus (с. розлогий), Leontodon
autumnalis (любочки осінні), Listera ovata**
(зозулині сльози яйцевидні), Lysimachia
vulgaris (вербозілля звичайне), Lythrum
salicaria (плакун верболистий), Molinia
caerulea (молінія голуба), Parnassia palustris
(білозір болотний), Pimpinella saxifraga (бедринець ломикаменевий), Plantago media (подорожник середній), Potentilla erecta (перстач
прямостоячий), Sanguisorba officinalis (родовик лікарський), Serratula tinctoria (серпій
фарбувальний), Sisyrinchium montanum (сизюринхій гірський), Trollius europaeus (купальниця європейська).

дів, уключених до “Червоної книги України”
(2009), який має водорегулювальне та ландшафтоформувальне значення.
Заходи збереження. Ділянки вологого варіанту оселища забезпечені охороною на території Карпатського БЗ, Карпатського НПП.
Література. Борсукевич, Данилик, 2011; Куземко, 2009.
Автори А.І. Токарюк, І.М. Данилик,
І.І. Чорней
(Фото: А.І. Токарюк, І.М. Данилик)

Лу 8
ВИСОКОТРАВНІ УГРУПОВАННЯ
ВОЛОГИХ ЛУК
TALL-HERB FRINGE COMMUNITIES
OF HYGROPHILOUS MEADOWS
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –

Поширення. Ділянки сухого варіанту оселища трапляються рідко й виявлені в Путильському низькогір’ї (хребет Верхня Плоска).
Ділянки вологого варіанту оселища спорадично поширені в гірськолісовому поясі й на
Закарпатській низовині.
Загрози. Зміна способів господарювання
(припинення викошування, надмірне випасання), трансформація ділянок оселища через
заростання деревно-чагарниковою рослинністю, зміну гідрологічного режиму.
Природоохоронне значення. Флористично
багатий тип оселища за участю низки ви-
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Emerald: 37.2 Eutrophic humid grasslands (37.25)
EUNIS: E5.4 Moist or wet tall-herb and fern fringes and meadows, E5.414 Continental river bank
tall-herb communities dominated by [Filipendula], E5.423 Continental tall-herb communities of humid meadows
CORINE: 37.1 Lowland tall-herb communities; 37.2
Eutrophic humid grasslands
Pal. Hab.: 37.13 Continental tall-herb communities
(partly)
Natura 2000: 6430 Hygrophilous tall-herb fringe
communities of plains and of the mountain to
alpine belts

Синтаксони
за
флористичною
класифікацією. Союз Calthion R. Tx.,
1937 em. Balátová-Tuláčková, 1978, підсоюз
Filipendulenion (Lohmeyer in Oberd. et al.,
1967) Balátová-Tuláčková, 1978, асоціації:
Carici pendulae-Eupatorietum cannabini
Hadač et al., 1997, Filipendulo-Caricetum
buekii Háberová, 1978, Filipendulo-Geranietum palustris Koch, 1926, Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae Zlinská, 1989,
Iridetum sibiricae Philippi, 1960, Lysimachio
vulgaris-Filipenduletum Balátová-Tuláčková,
1978, Lythro-Filipenduletum ulmariae Hadač
et al., 1997, Veronico longifoliae-Filipenduletum Tüxen et Hülbusch in Dierschke, 1968.
Синтаксони за домінантною класифікацією.
Формація Filipenduleta ulmariae, асоціації:
Filipenduletum (ulmariae) caricosum (pendulae), Filipenduletum caricosum (buekii), Filipenduletum geraniosum (palustreae), Filipenduletum menthetosum (longifoliae), Filipenduletum iridetosum (sibiricae), Filipenduletum
lysimachiosum (vulgareae), Filipenduletum
lythrosum (salicariae), Filipenduletum veronicosum (longifoliae), Filipenduletum purum.
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика.
Оселищасформувалисяпереважновпониженнях
притерасних заплав з тривалим затопленням на
алювіальних лучно-болотних ґрунтах. Ці ґрунти
мають неглибокий профіль (за рахунок близького
залягання ґрунтових вод) акумулятивного типу
з повсюдними проявами оглеєння, сильнокислу
реакцію середовища й значні запаси гумусу.
Гігро- та гігромезофітні угруповання мокрих
і вологих лук, які приурочені до евтрофних і
мезотрофних місцевиростань. Висота основної
маси травостою до 120 см, загальне проективне
покриття – 90-100%.
Видовий склад. Caltha palustris (калюжниця
болотна), Carex buekii (осока Буека), C. pendula (осока звисла), Cirsium oleraceum (осот
городній), C. rivulare (осот прибережний), C.
palustre (осот болотний), Filipendula ulmaria
(гадючник оголений), Geranium palustre (герань
болотна), Iris sibirica** (півники сибірські),

Lathyrus pratensis (чина лучна), Lysimachia vulgaris (вербозілля звичайне), Lythrum salicaria
(плакун верболистий), Mentha longifolia (м’ята
довголиста), Myosotis palustris (вербозілля
звичайне), Ranunculus acris (жовтець їдкий),
Scirpus sylvaticus (комиш лісовий), Veronica
longifolia (вероніка довголиста).
Поширення. Оселища поширені в лісових
рослинних поясах Українських Карпат. На
території Закарпатської низовини поширені в
заплавах рік, на заболочених ділянках берегів
водойм.
Загрози. Зміни гідрологічного режиму
вгаслі док осушення, господарське освоєння
прибережних смуг.
Природоохоронне значення. У складі оселища
представлена низка видів рослин, уключених
до “Червоної книги України” (2009), деякі
рослинні угруповання включені до “Зеленої
книги України” (2009). Оселище є важливим
для деяких видів орнітофауни, земноводних та
численних видів комах, у тому числі включених до “Червоної книги України” (2009).
Заходи збереження. Охороняють в об’єктах
природно-заповідного фонду, зокрема, Карпатському БЗ, Карпатському НПП, НПП
“Сине вір”, “Сколівські Бескиди”, “Гуцульщина”, “Вижницький” та ін.
Автор І.М. Данилик
(Фото: Л.М. Борсукевич)
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Лу 9
ВОЛОГІ ЛУКИ ПЕРЕДГІР’Я ТА ГІРСЬКОГО ПОЯСУ
HUMID MEADOWS OF PREMOUNTAIN
AND MOUNTAIN BELTS
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald. 37.2 Eutrophic humid glassland
EUNIS. E3.41 Atlantic and sub-Atlantic humid
meadows
CORINE. 37.21 Atlantic and sub-Atlantic humid
meadows
Pal. Hab. 37.21 Atlantic and sub-Atlantic humid
meadows
Natura 2000. –

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Calthion palustris Tx. 1937,
підсоюз Calthenion palustris Tx. 1937, асоціації: Caricetum caespitosae Steffen 1931,
Cirsietum rivularis Howinski 1927, CirsioPolygonetum R. Tx. 1951, DeschampsioCirsietum heterophylli Balátová-Tuláčková,
1983, Epilobio-Juncetum effusi Oberd. 1957,
Holcetum lanati Issler 1936, Juncetum effusi
(Pauca 1941) Soó 1947, Scirpetum sylvatici
Eggler 1933.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Agrostideta caninae, асоціації: Agrostidetum (caninae) caricosum
(acutae), Agrostidetum (caninae) caricosum
(caespitosae). – Формація Сariceta acutae,
асоціації: Сaricetum (acutae) calthosum
(palustris), Сaricetum (acutae) poosum
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(palustris), Сaricetum (acutae) scirposum
(sylvatici). – Формація Poeta palustris,
асоціації: Poetum (palustris) agrostidosum
(caninae), Poetum (palustris) calthosum
(palustris), Poetum (palustris) caricosum
(caespitosae).
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика.
Вогкі й мокрі луки з домінуванням широколистих трав, які приурочені до евтрофних і
мезотрофних місцевиростань у пониженнях
притерасної частини заплав, по берегах заплавних водойм та окраїнах заплавних і терасових боліт. Вони сформувалися на ділянках
з тривалим затопленням і близьким заляганням ґрунтових вод поблизу підніжжя крутих
і на пологих схилах. Оселища цього типу вирізняються високою ценотичною та флористичною репрезентативністю. Ядро видового
складу утворюють види підсоюзу Calthenion
palustris, до яких домішуються мезогігрофітні
види класів Phragmiti-Magnocaricetea Klika in
Klika et Novák 1941 та Scheuchzerio-Caricetea
fuscae Tx. 1937.
Для цього оселища характерний широкий
спектр ґрунтових умов. У передгір’ї його ділянки приурочені до лучних і лучно-болотних,
а в межах природних заплав – до алювіальних
лучно-буроземних глейових ґрунтів. У гірських регіонах можуть формуватися, також,
на дернових або дерново-буроземних різнооглеєних ґрунтах. Для всіх типів ґрунтів цього оселища характерні добра гумусованість

ґрунтового профілю, здебільшого важкий
гранулометричний склад і перезволоженість
ґрунтової товщі.

(ситник скупчений), J. effusus (с. розлогий),
J. inflexus (с. пониклий), Iris sibirica** (півники сибірські), Listera ovata** (зозулині сльози
яйцевидні), Lysimachia vulgaris (вербозілля
звичайне), Lythrum salicaria (плакун верболистий), Myosotis palustris (незабудка болотна),
Polygonum bistorta (гірчак зміїний), Scirpus
sylvaticus (комиш лісовий), Succisa pratensis
(комонник лучний), Traunsteinera globosa**
(траунштейнера куляста), Trollius europaeus
(купальниця
європейська),
Valeriana
simplicifolia (валеріана цілолиста).
Поширення. Ділянки оселища трапляються
по всій території Українських Карпат від нижнього лісового поясу до субальпійського й на
Закарпатській низовині.
Загрози. Зміна гідрологічного режиму (осушувальна меліорація), зміна способів господарювання (припинення викошування,
випасання), трансформація ділянок оселища через заростання деревно-чагарниковою
рослинністю.

Видовий склад. Angelica sylvestris (дудник
лісовий), Anthoxanthum odoratum (пахуча
трава звичайна), Brisa media (трясучка середня), Caltha palustris (калюжниця болотна),
C. flava (осока жовта), C. nigra (о. чорна),
C. umbrosa** (о. затінкова), Chaerophyllum
hirsutum (бутень шорстковолосистий),
Cirsium heterophyllum** (осот різнолистий),
C. oleraceum (о. городній), C. palustre (о. болотний), C. rivulare (о. прибережний), Colchicum
autumnale** (пізньоцвіт осінній), Coronaria
flos-cuculi (коронарія зозуляча), Crepis paludosa
(скереда болотна), Deschampsia caespitosa
(щучник дернистий), Epipactis palustris**
(коручка болотна), Equisetum palustre (хвощ
болотний), Eriophorum polystachyon (пухівка багатоколоскова), Festuca rubra (костриця червона), Filipendula denudata (гадючник
в’язолистий), Gymnadenia conopsea** (билинець довгорогий), Juncus conglomeratus

Природоохоронне значення. Цей тип оселища має водорегуляційне та ландшафтоформувальне значення, забезпечує збереження
комплексу екологічно пов’язаних гігрофільних видів різнотрав’я та зообіоти, зокрема
безхребетних, у його складі виявлено низку
видів, уключених до “Червоної книги України” (2009).
Заходи збереження. Охороняється у Карпатському БЗ, ПЗ “Ґоргани”, на території НПП
“Вижницький”, “Сколівські Бескиди”, “Гуцульщина” та Карпатського НПП.
Література. Клімук, Міскевич, Якушенко та
ін., 2006; Куземко, 2009; Соломаха, Якушенко,
Крамарець та ін., 2004; Чорней, Буджак, Якушенко та ін., 2005; Pawłowski, Walas, 1949.
Автори І.І. Чорней, А.І. Токарюк
(Фото: А.І. Токарюк)
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Лу 10
ОСОЧНИКИ MAGNOCARICION
ELATAE
BEDS OF LARGE SEDGES
MAGNOCARICION ELATAE
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: –
EUNIS: C3.26 [Phalaris arundinacea] beds, D5.21
Beds of large [Carex] spp.
CORINE: –
Pal. Hab.: –
Natura 2000: –

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Magnocaricion elatae Koch, 1926,
підсоюз Caricenion rostratae (BalátováTuláčková, 1963) Oberd. et al., 1967, асоціації: Caricetum elatae Koch, 1926, Peucedanocaricetum lasiocarpae R. Tx. ex BalátováTuláčková, 1972, Caricetum diandrae Jonas,
1933, Caricetum paradoxae Aszód, 1936,
Equiseto limosi-Caricetum rostratae Zumpfe,
1929, Marchantio-Caricetum acutiformis
Ružičková, 1971, Caricetum acutiformis
Eggler, 1933, Calamagrostitetum canescentis
Simon, 1960, Cicuto-Caricetum pseudocyperi
de Boer et Sissingh in de Boer, 1942; підсоюз
Caricenion gracilis (Neuhäusl, 1959) Oberd.
et al., 1967, асоціації: Caricetum intermediae
Steffen, 1931, Caricetum gracilis Almquist,
1929, Caricetum vesicariae Chouard, 1924,
Galio palustris-Caricetum ripariae BalátováTuláčková in Balátová-Tuláčková et al.,
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1993, Caricetum vulpinae von Soó, 1927,
Phalaridetum arundinaceae Libbert, 1931.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Cariceta acutae, асоціації: Caricetum (acutae) achileosum
(cartilagineae), Caricetum agrostidosum
(stoloniferae), Caricetum purum. – Формація
Cariceta acutiformis, асоціації: Caricetum
(acutiformis) agrostidosum (stoloniferae),
Caricetum
caricosum
(pseudocyperi),
Caricetum caricosum (ripariae), Caricetum
purum. – Формація Cariceta appropinquatae,
асоціації:
Caricetum
(appropinquatae)
caricosum (omskianae), Caricetum purum;
– формація Cariceta omskianae, асоціації: Caricetum (omskianae) agrostidosum
(stoloniferae),
Caricetum
caricosum
(acutiformis), Caricetum caricosum (ripariae),
Caricetum caricosum (rostratae), Caricetum
caricosum (vesicariae), Caricetum purum.
– Формація Cariceta pseudocyperi, асоціації: Caricetum (pseudocyperi) caricosum
(omskianae), Caricetum caricosum (ripariae),
Caricetum purum. – Формація Cariceta
ripariae, асоціації: Caricetum agrostidosum
(stoloniferae), Caricetum caricosum (acutae),
Caricetum caricosum (acutiformis), Caricetum
caricosum
(pseudocyperi),
Caricetum
phalaridosum (arundinaceae), Caricetum
phragmitosum (australis), Caricetum purum.
Зелена книга України (2009): –

Типи лісу: –
Структура та екологічна характеристика.
Високотравні гігрофільні оселища, розповсюджені від низовини до гірського та субальпійського поясів. Відзначаються великою кількістю угруповань, які їх формують. Вони приуро-

чені переважно до евтрофних водойм (береги
ставів, каналів, заболочених лук), мілководних
заплавних ділянок (глибина води до 30 см), зі
значним умістом органічних речовин на мінеральних субстратах і ділянок з незначною
або відсутньою течією. Інколи вони формують
смуги на берегах річок і каналів з більш швидкою течією. Трапляються на незначних глибинах (0-20 (50) см) з рНн о 6-8. Ценози відіграють
значну роль у процесах заростання водойм, зокрема, їх прибережних смуг.
2

Видовий склад. Alopecurus pratensis (китник
лучний), Angelica sylvestris (дудник лісовий),
Calamagrostis canescens (куничник сіруватий), Caltha palustris (калюжниця болотна),
Carex acuta (осока гостра), C. acutiformis
(осока гостровидна), C. appropinquata (осока зближена), C. diandra (осока двотичинкова), C. disticha (осока дворядна), C. elata
(осока висока), C. pseudocyperus (осока
несправжньосмикавцева), C. riparia (осока побережна), C. rostrata (осока здута), C.
vesicaria (осока пухирчаста), C. vulpina (осока лисяча), Chaerophyllum hirsutum (бутень
шорстковолосистий), Cicuta virosa (цикута
отруйна), Cirsium oleraceum (осот городній),
Crepis paludosa (скереда болотна), Epilobium

hirsutum (зніт мохнатий), Filipendula ulmaria
(гадючник оголений), Geranium palustre (герань болотна), Iris sibirica** (півники сибірські), Lysimachia vulgaris (вербозілля звичайне), Lythrum salicaria (плакун верболистий), Mentha longifolia (м’ята довголиста),
Phalaroides arundinacea (очеретянка звичайна), Phragmites australis (очерет звичайний),
Thalictrum lucidum (рутвиця блискуча).
Поширення. Оселища поширені майже в усіх
висотних рослинних поясах Українських Карпат, окрім альпійського поясу. Проте більші
площі зай-має в лісових поясах і на Закарпатській низовині.
Загрози. Найбільше потерпає від змін гідрологічного режиму (осушення).
Природоохоронне значення. Оселище є важливим для існування великої кількості видів
птахів, пов’язаних з водоймами, а також для
низки земноводних, у тому числі включених
до “Червоної книги України” (2009), а на Закарпатській низовині –черепахи болотної, яка
включені в усі європейські охоронні списки й
“Червону книгу України”.
Заходи збереження. Охороняють в об’єктах
природно-заповідного фонду, зокрема, Карпатському БЗ, Карпатському НПП, НПП “Синевір”
“Сколівські Бескиди”, РЛП “Надсянський” та ін.
Автор І.М. Данилик
(Фото: І.М. Данилик, Л.М. Борсукевич)
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Лу 11
ГІРСЬКІ БІЛОВУСНИКИ НА СИЛІКАТНОМУ ПІДҐРУНТІ
MOUNTAIN NARDUS GRASSLANDS
ON SILICEOUS SUBSTRATES
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Emerald: 35.11 Mat-grass swards
EUNIS: E1.71 [Nardus stricta] swards, E4.31 Alpic [Nardus stricta] swards and related communities.
CORINE: 35.11 Mat-grass swards
Pal. Hab.: 35.11 Mat-grass swards; 35.13 [Deschampsia flexuosa] grasslands; 36.31 Alpic
mat-grass swards and related communities
Natura 2000: 6230* Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas
(and submontain areas in Continental Europe)

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Nardion strictae Br.-Bl. 1926, асоціація Agrostio rupestris-Nardetum strictae
(Silinger 1933) Šomšák 1971. – Союз NardoAgrostion tenuis Silinger 1933, асоціації:
Homogyno alpinae-Nardetum strictae Mráz
1956, Helictotricho planiculmes-Nardetum
strictae Grebenščikov et al. ex Šomšák 1971,
Soldanello montanae-Nardetum strictae
(Silinger 1933) Šomšák 1971, Hypochaerido
uniflorae-Nardetum strictae (Palczyński
1962) Winnicki 1999, Hieracio lachenaliiNardetum strictae Kornaš ex Pawlowski et al.
1960. – Союз: Violion caninae Schwickerath,
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1944: Campanulo rotundifoliae-Dianthetum
deltoidis Balátová-Tuláčková 1980, Festuco
capillatae-Nardetum strictae Klika et Šmarda
1944.
Синтаксони за домінантною класифікацією.
Формації Nardeta strictae, Deschampsieta
caespitosae.
Зелена книга України. –
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика.
Високогірні субальпійські природні та гірські похідні, переважно, низькорослі щільнодернинні біловусові пустища як зі збідненим
так і багатим видовим складом на силікатних
субстратах. Формуються на помірно глибоких
кислих і дуже кислих збіднених, з різним зволоженням ґрунтах здебільшого на підґрунті
флішових пород. Домінантним ценозотворним та, часто, аспектним видом угруповань
оселища звичайно є біловус стиснутий.
Первинні природні ділянки біловусників
(союз Nardion strictae) нині трапляються переважно в субальпійському поясі найвищих хребтів у східній частині Українських Карпат на висотах 1500-1800 м н.р.м. Тут вони приурочені
до пологих схилів, головним чином, південних
експозицій, ден гляціальних котлів, складок рельєфу й депресій з тривалим заляганням снігу,
а також прогалин серед криволісся, де розвиваються на гірсько-лучних малопотужних буроземах з вираженим дерновим горизонтом.
Фрагментарно природні біловусники збереглися смугами по виположеним найвищим гребеням окремих полонин на заході Полонинського
хребта (полонини Боржави-Красної). Угруповання вирізняються досить розрідженим травостоєм, середнім і значним видовим різноманіттям з переважанням альпійсько-монтанних
видів. Окремою відміною є флористично збіднені перезволожені сфагнумові біловусники,
які вузькими смугами поширені по узбережжю
струмків, високогірних озерець, біля виходів
джерел, а також у депресіях у нижній частині
субальпійського поясу.
Найбільшого поширення в Українських
Карпатах набули вторинні біловусники, які
сформувалися внаслідок багатовікової пасквальної дигресії на місці первинних ви-

сокогірних лучних (у тому числі й первинних біловусових), чагарникових і лісових
(смерекових, букових) угруповань. Саме ці
біловусники сьогодні займають майже половину площ високогірних полонин. Склад
і структура похідних біловусників залежать
від висоти гір, експозиції, крутизни схилів,
пасквального навантаження. Вони формуються в широкому спектрі ґрунтових умов
– від буроземів і дерново-буроземних, часто
оглеєнних, ґрунтів субальпійського та лісового поясів до підзолисто-буроземних ґрунтів
низькогір’я. Видова насиченість і флористичний склад пов’язані зі складом угрупованняпопередника та стадією дигресії, на кінцевих
етапах якої формуються біловусникові пустища з дуже низьким видовим різноманіттям
(15-20 видів). Видове насичення збільшується
біля верхньої межі лісу за рахунок проникнення видів з контактних лісових і лучних ценозів. Зокрема, в низькогір’ї лісового поясу набувають поширення багаті на види біловусові
луки союзу Violion caninae зі значною участю
у складі угруповань типово лучних видів (союзу Arrhenatherion). Збереженню видового
різноманіття сприяють практиковані на цих

луках спорадичне нерегулярне косіння та поблажливе випасання.
Останніми роками, у зв’язку із занепадом
відгінного скотарства, заповіданням значних
високогірних масивів, спостерігається поступове згасання похідних біловусників і відновлення на їх місці корінних лісових угруповань
і чагарникового криволісся. Крім того, за відсутності пасторального впливу, відбувається
конкурентне витіснення світлолюбного біловуса та інших дрібних видів високорослими
дернинними злаками та заростання біловусників чагарничковими угрупованнями (чорничники, брусничники).
Видовий склад. Achillea millefolium (деревій
звичайний), Agrostis capillaris (мітлиця звичайна), Anthoxanthum alpinum (пахуча трава
звичайна), Campanula serrata (дзвоники пилчасті), Carex bigelowii (осока Бігелова), C.
pilulifera (о. кульконосна), C. sempervirens (о.
вічнозелена), Deschampsia cespitosa (щучник
дернистий), Festuca picta (костриця мальована), F. rubra (к. червона), F. supina (к. лежача),
Gentiana asclepiadea (тирлич ваточниковий),
G. lutea** (т. жовтий), G. punctata** (т. крапчастий), Hieracium alpinum (нечуйвітер альпійський), Homogyne alpine (підбілик альпійський), Hypericum maculatum (звіробій плямистий), Lerchenfeldia flexuosa (лерхенфельдія звивиста), Ligusticum mutellina (лігустик
мутеліновий), Luzula sudetica (ожика судетська), Nardus stricta (біловус стиснутий), Poa
chixii (тонконіг Ше), Potentilla aurea (перстач
золотистий), P. erecta (п. прямостоячий),
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Природоохоронне значення. Біловусникові
пустища відіграють важливу ландшафтоформувальну роль і визначають фізіономічність
значної частини високогірних регіонів Українських Карпат. Важливою також є ґрунтозахисна функція оселища. До первинних природних
і, частково, вторинних біловусників приурочена чимала частка монтанно-альпійських видів
рослин, у тому числі й багатьох рідкісних та
ендемічних. Біловусові пустища є середовищем існування для численних представників
фауни безхребетних і хребетних (зокрема,
дрібних ссавців). Відкриті простори пустищ є
важливими гірськими екокоридорами в умовах Лісистих Карпат, особливо для великих
ссавців.

Soldanella hungarica (сольданела угорська),
Thymus pulcherrimus (чебрець гарний),
Vaccinium myrtillus (чорниця), Vaccinium
vitis-idaea (брусниця), Veronica officinalis (вероніка лікарська), Viola declinata (фіалка відхилена); Polytrichum strictumш.
Поширення. Біловусові пустища є, очевидно,
найпоширенішими серед гірських нелісових
оселищ середньогір’я та високогір’я Українських Карпат, часто саме вони формують фізіономічність традиційних карпатськиї гірських
пасовищ над верхньою межею лісу – полонин.
Розповсюджені в усіх гірських регіонах (за
винятком Вигорлат-Гутинської вулканічної
гряди та окремих регіонів низькогір’я) від лісового поясу до субальпійського високогір’я.
Загрози. Ненормоване рекреаційне навантаження, особливо вздовж магістральних туристичних маршрутів, евтрофікація та внесення
добрив, припинення випасання та господарської діяльності, введення заповідного режиму
на похідних біловусних луках, природне лісовідновлення та заліснення верхньої межі лісу.
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Заходи збереження. Ділянки оселища біловусників належать до складу й перебувають
під охороною на територіях заповідників та
майже всіх національних парків гірської зони.
Уведення заповідного режиму стимулює демутаційні процеси щодо відновлення на місці
похідних біловусників корінних угруповань,
перш за все смерекових і букових лісів, що
призводить до поступового відновлення природної кліматичної верхньої межі лісів.
З точки зору перспектив збереження цього типу оселища в кожному конкретному випадку доцільно визначити оптимальну площу
вторинних біловусників на конкретній території для обґрунтування відповідного екологічного менеджменту.
Лiтература. Клімук, Міскевич, Якушенко
та ін., 2006; Малиновський, 1959, 1980; Малиновський, Крічфалушій, 2002; Соломаха,
Якушенко, Крамарець та ін., 2004; Стойко, Тасєнкевич, Мілкіна та ін., 1982; Стойко (ред.),
2007; Чорней, Буджак, Токарюк, 2009; Чорней, Буджак, Якушенко та ін., 2005; Chytrý,
Kučera, Koči (eds.), 2001; Hadač, Stojko, Bural’,
1995; Janišová, Hájková, Hegedüšová et al.,
2007; Kliment, Valachovič (eds.), 2007; Stanova,
Valachovič (eds.), 2002.
Автор Р.Я. Кіш
(Фото: Р.Я.Кіш)

Болотний
Бо 1
АКТИВНІ ВЕРХОВІ БОЛОТА
ACTIVE RAISED BOGS
Созологічна категорія:
Українські Карпати – CR
Закарпатська рівнина –
Emerald: 51.1 Near-natural raised bogs
EUNIS: D1.11 Active, relatively undamaged raised
bogs; D1.111 Raised bog hummocks, ridges and
lawns; D1.112 Raised bog hollows (schlenken)
CORINE: 51.11 Bog hummocks, ridges and lawns;
51.12 Bog hollows (schlenken)
Pal. Hab.: 51.11 Bog hummocks, ridges and lawns;
51.12 Raised bog hollows (schlenken)
Natura 2000: 7110* Active raised bogs

Синтаксони за флористичною класифікацією. СоюзOxycocco-Empetrionhermaphroditi
Nordhagen ex Hadač et Váňa 1967, асоціації:
Empetro hermaphroditi-Sphagnetum fusci Du
Rietz 1926, Carici lachenalii-Eriophoretum
vaginati (Krajina 1933) Šoltés in Valachovič et
al. 2001. – Союз Sphagnion medii Kästner et
Flössner 1933, асоціації: Eriophoro vaginatiSphagnetum recurvi Hueck 1925, Sphagnetum
medii Kästner et Flössner 1933, Pino mugoSphagnetum Kästner et Flössner 1933. – Союз
Sphagnion cuspidati Krajina 1933, асоціації:
Sphagno cuspidati-Caricetum limosae Osvald
1923, Sphagno tenelli-Rhynchosporetum
albae Osvald 1923, Carici rostrataeSphagnetum cuspidati Osvald 1923, угрупо-

вання Sphagnum cuspidatum-Eriophorum
angustifolium.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Empetreta nigri, асоціації:
Empetretum (nigri) sphagnosum (rhaconitri),
Empetretum (hermaphroditi) rhacomistriososphagnosum; формація Pineta mugi, асоціації: Pinetum (mugi) eriophoroso (vaginati)caricoso
(pauciflorae)-sphagnosum
(Sphagnum
magellanicum),
Pinetum
(mugi) eriophoroso (vaginati)-sphagnosum
(Sphagnum russowii); формація Sphagneta
cuspidate, асоціації: Sphagnetum (cuspidati)
eriophorosum (vaginati), Sphagnetum purum;
формація Sphagneta magellanici, асоціації:
Sphagnetum (magellanici) eriophorosum
(vaginati), Sphagnetum purum; формація Sphagneta fusci et rubella, асоціації:
Sphagnetum (fusci et rubelli) empetrosum
(nigrae),
Sphagnetum
eriophorosum
(vaginati), Sphagnetum purum.
Зелена книга України (2009). 122. Угруповання формації гірськососново-сфагнової
(Pineto (mugi) Sphagneta); 127. Угруповання формації пригніченоялиново-сфагнової
(Sphagneta depressipiceetosa); 130. Угруповання формації фускум-сфагнової пригніченозвичайнососнової (Sphagneta (fusci)
depressipinetosa (sylvestris)).
Типи лісу. –

Структура та екологічна характеристика.
Оселища представлені на оліготрофних або
мезотрофних болотах, які утворилися в післяльодовикових карах, на денах льодовикових
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улоговин з високим рівнем ґрунтових вод,
високогірних і середньогірних озерах, що заростають або в улоговинах річкових терас.
Площі цих оселищ незначні, окремі з них у
лісовому поясі займають до кількох десятків
гектарів з, переважно, чітко вираженими межами, які детерміновані потужністю торфовоболотного покриву й ступенем обводненості.
Характерною ознакою оселищ є чітко виражена дво- або триярусність угруповань,
що залежить від наявності в їхньому складі
деревно-чагарникового І-го ярусу – сосни гірської, сосни звичайної, ялини європейської,
осоково-трав’яного – ІІ-го ярусу та моховосфагнового – ІІІ-го. Відзначаються великою
кількістю угруповань, які їх формують. Для
цього типу оселища характерний високий
ступінь гігрофільності й гумідності клімату;
формується на торфових кислих (рН 3,5-4,5)
ґрунтах. Потужність органогенного горизонту
коливається від 0,5 до 4,0 і більше метрів.

(сфагн Магеллана), Sphagnum angustifolium
(сфагн вузьколистий), Vaccinium myrtillus

(чорниця), V. uliginosum (буяхи, лохина).
Поширення. Оселища цього типу поширені
майже в усіх висотних поясах Українських
Карпат, окрім альпійського. Проте більші площі займають у лісових поясах. На Закарпатській рівнині цей тип оселища відсутній.
Загрози. Найбільше потерпає від змін гідрологічного режиму (осушення), видобутку
торфу, меліораційних робіт на прилеглих територіях.

Видовий склад: Carex canescens (осока
попелясто-сіра), C. echinata (осока їжакова),
C. limosa (осока багнова), *C. pauciflora (осока малоквіткова), C. rostrata (осока здута),
Empetrum hermaphroditum (водянка гермафродитна), E. nigrum (водянка чорна), Eriophorum
vaginatum (пухівка піхвова), Homogyne alpina
(підбілик альпійський), Menyanthes trifoliata
(бобівник трилистий), Oxycoccus palustris
(журавлина болотна), Picea abies (ялина
європейська), Pinus mugo (сосна гірська),
P. sylvestris (сосна звичайна), Rhodococcum
vitis-idaea (брусниця), Soldanella hungarica
(сольданела угорська), Sphagnum cuspidatum
(сфагн загострений), Sphagnum fuscum
(сфагн бурий), Sphagnum magellanicum
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Природоохоронне значення: у складі угруповань цього типу оселища трапляється багато
видів рослин, які включені до “Червоної книги України” (2009), а рослинні угруповання
до переліку “Зеленої книги України” (2009).
Оселище має важливе водорегуляційне значення, а також є місцем існування численних
видів фауни безхребетних, які облігатно приурочені до його угруповань.
Заходи збереження. Оселище представлене на
територіях об’єктів природно-заповідного фонду, зокрема, у Карпатському БЗ, Карпатському
НПП, НПП “Синевір”, “Сколівські Бескиди”,
“Гуцульщина”, РЛП “Надсянський” та ін.
Автор І.М. Данилик
(Фото 1-8 І.М. Данилик,
фото 9 Л.М. Борсукевич)

Бо 2
ДЕГРАДОВАНІ ВЕРХОВІ БОЛОТА
(ЗДАТНІ ДО ПРИРОДНОГО
ВІДНОВЛЕННЯ)
DEGRADED RAISED BOGS (CAPABLE
OF NATURAL REGENERATION)
Созологічна категорія:
Українські Карпати – CR
Закарпатська рівнина –
Emerald: 51.1 Near-natural raised bogs
EUNIS: D1.12 Damaged, inactive bogs; D1.122
Drained raised bogs; D1.123 Ditched raised
bogs
CORINE: 51.2 Purple moorgrass bogs
Pal. Hab.: 51.2 Purple moorgrass bogs
Natura 2000: 7120* Degraded raised bogs (still capable of natural regeneration)

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Sphagnion medii Kästner
et Flössner 1933, асоціації: Eriophoro
vaginati-Sphagnetum recurvi Hueck 1925,
Sphagnetum medii Kästner et Flössner 1933,
Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici
Bogdanovskaja-Gienev 1928 em. Neuhäust
1984.
Синтаксони за домінантною класифікацією.
Формація
Scheuchzerieto
(palustris)-Rhynchosporeto
(albae)Sphagneta, асоціації: Cariceto (limosi)Scheuchzerietum (palustris) sphagnosum
(Sphagnum
cuspidatum),
Oxycocco
(palustris)-Scheuchzerietum
(palustris)
sphagnosum (Sphagnum obtusum), Cariceto
(lasiocarpae)-Scheuchzerietum (palustris)

sphagnosum
(Sphagnum
cuspidatum),
Rhynchosporeto
(albae)-Scheuchzerietum
(palustris) sphagnosum (Sphagnum centrale
C.Jens., S. cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.),
Scheuchzerietum (palustris) sphagnosum.
Зелена книга України (2009). 131. Угруповання формацій шейхцерієво-сфагнової
(Scheuchzerieto
(palustris)-Sphagneta),
осоково-шейхцерієво-сфагнової (CaricetoScheuchzerieto (palustris)-Sphagneta).
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика.
До цього типу оселищ належать олігомезотрофні та мезотроні болота, які висихають.
Водний режим цих боліт значно порушений
господарською діяльністю. Вони трапляються
на більш-менш вирівняних схилах або в підніжжях гір, на терасах долин річок. Оселища
займають невеликі площі з чітко вираженими
межами поширення болотної рослинності.
Угруповання, які представлені в цих оселищах переважно двоярусні: у І-му ярусі переважає чаганничково-осоково-трав’яний покрив, у ІІ-му – сфагнові мохи. Формується на
торфових, торф’янисто- та торфово-глейових
ґрунтах. За умови змін гідрологічного режиму процеси торфонагромадження змінюються
інтенсивною гуміфікацією органогенної товщі. Таким чином, у торфово-глейових ґрунтах
утворюються гумусово-акумулятивні горизонти, потужністю до 80 см.

Видовий склад. Andromeda polifolia (андромеда багатолиста), Carex canescens (осока
попелясто-сіра), C. echinata (осока їжакова),
C. lasiocarpa (осока пухнатоплода), C. limosa
(осока багнова), C. nigra (осока чорна), *C.
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pauciflora (осока малоквіткова), C. rostrata
(осока здута), Drosera rotundifolia (росичка
круглолиста), Empetrum hermaphroditum (водянка гермафродитна), E. nigrum (водянка чорна), Eriophorum vaginatum (пухівка піхвова),
Homogyne alpina (підбілик альпійський), Ledum
palustre (багно звичайне), Oxycoccus palustris
(журавлина болотна), Picea abies (ялина європейська), Pinus mugo (сосна гірська), Potentilla
erecta (перстач прямостоячий), Rhodococcum
vitis-idaea (брусниця), Rhynchospora alba (ринхоспора біла), Soldanella hungarica (сольданела
угорська), Scheuchzeria palustris (шейхцерія
болотна), Sphagnum cuspidatum (сфагн загострений), Sphagnum fuscum (сфагн бурий),
Sphagnum magellanicum (сфагн Магеллана), Sphagnum angustifolium (сфагн вузьколистий), Vaccinium myrtillus (чорниця), V.
uliginosum (буяхи, лохина).
Поширення. Оселища цього типу поширені переважно в лісових рослинних поясах Українських
Карпат. На Закарпатській рівнині – відсутні.

Заходи збереження. Охороняють в об’єктах
природно-заповідного фонду, зокрема, Карпатському БЗ, Карпатському НПП, НПП
“Сине вір” та ін.
Автор І.М. Данилик
(Фото І.М. Данилик)

Бо 3
ПЕРЕХІДНІ БОЛОТА
TRANSITION MIRES
Созологічна категорія:
Українські Карпати – CR
Закарпатська рівнина –
Emerald: 54.5 Transition mires
EUNIS: D2.2 Poor fens; D2.3 Transition mires and
quaking bogs (частково)
CORINE: 54.4 Acidic fens; 54.5 Transition mires
Pal. Hab.: 54.4 Acidic fens; 54.5 Transition mires
Natura 2000: 7140 Transition mires and quaking
bogs(частково)

Загрози. Найбільше потерпає від змін гідрологічного режиму (осушення).
Природоохоронне значення. До цього типу
оселища приурочена значна кількість видів
рослин, багато з яких уключені до “Червоної
книги України” (2009), а рослинні угруповання до “Зеленої книги України” (2009). Оселище є місцем існування багатьох видів фауни
безхребетних, які облігатно пов’язані з угрупованнями оселища.
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Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Caricion fuscae Koch
1926 em. Klika 1934, асоціація Caricetum
goodenowii J. Braun 1915. – Союз Caricion
lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun et al.
1949, асоціації: Drepanoclado revolventisCaricetum lasiocarpae (Koch 1926)
Rybníček 1984, Amblystegio scorpioidisCaricetum chordorrhizae Osvald 1923,
Amblystegio scorpioidis-Caricetum limosae
Osvald 1923, Scorpidio-Caricetum diandrae
(Koch 1926) West-hoff 1969, Carici limosaeSphagnetum contorti Warén 1926. – Союз
Drepanocladion exannulati Krajina 1933,

асоціації: Drepanocladetum exannulati
Krajina 1933. – Союз Sphagno recurviCaricion canescentis Passarge 1964, асоціації: Carici rostratae-Sphagnetum apiculati
Osvald 1923, Carici echinatae-Sphagnetum
Soó 1954, Carici chordorrhizae-Sphagnetum
apiculati Warén 1926.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Cariceta nigrae, асоціації:
Caricetum (nigrae) agrostidosum (caninae),
Caricetum purum; – формація Caricetohypneta, асоціації: Caricetum (acutae)
calliergonosum
(gigantei),
Caricetum
climaciosum
(dendroiditis),
Caricetum
(lasiocarpae) drepanocladosum (vernicosi),
Caricetum
(nigrae)
calliergonellosum
(cuspidati). – Формація Cariceto-sphagneta,
асоціації:
Caricetum
(lasiocarpae)
sphagnosum (cuspidati), Caricetum (limosae)
sphagnosum (cuspidati), Caricetum (nigrae)
sphagnosum (warnstorfii).
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –

Видовий склад. *Carex chordorriza (осока тонкокореневищна), C. canescens (осока
попелясто-сіра), C. lasiocarpa (осока пухнатоплода), C. diandra (осока двотичинкова),

C. echinata (осока їжакова), C. rostrata (осока
здута), C. limosa (осока багнова), C. nigra (осока чорна), Vaccinium myrtillus (чорниця), V.
uliginosum (буяхи, лохина).
Поширення. Оселища поширені в усіх висотних рослинних поясах Українських Карпат, проте в альпійському поясі є рідкісними.
Більші площі займають у рівнинних і лісових
поясах.
Загрози. Найбільше потерпає від змін гідрологічного режиму (осушення).

Структура та екологічна характеристика. Оселища формуються на ґрунтах з розвиненим торфовим горизонтом, а саме:
торф’янисто-, торфово-глейових і торфових з
низькою зольністю та сильнокислою реакцією середовища. Ці оселища представлені на
перехідних мохово-осокових болотах, краях
оліго- та мезотрофних боліт. Для них характерний високий ступінь гігрофільності та
гумідності клімату. Відзначаються великою
кількістю угруповань, які їх формують.

Природоохоронне значення. Ці оселища є
локалітетами багатьох раритетних видів рослин, деякі з яких уключені до “Червоної книги
України” (2009). Є важливими для існування
низки видів фауни безхребетних, а також для
деяких, у т.ч. ендемічних, видів земноводних,
особливо у високогір’ї.
Заходи збереження. Охороняють в об’єктах
природно-заповідного фонду, зокрема, Карпатському БЗ, Карпатському НПП, НПП
“Сине вір” та ін.
Автор І.М. Данилик
(Фото І.М. Данилик)
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Бо 4
ДЕПРЕСІЇ З РИНХОСПОРОЮ БІЛОЮ
(RYNCHOSPORA ALBA)
НА ТОРФ’ЯНИХ СУБСТРАТАХ
DEPRESSIONS ON PEAT SUBSTRATES
WITH RYNCHOSPORA ALBA
Созологічна категорія:
Українські Карпати – CR
Закарпатська рівнина –
Emerald: 54.6 White beak-sedge and mud bottom
communities
EUNIS: D2.3H Wet, open, acid, peat and sand with
[Rhynchospora alba] and [Drosera]; D2.3H1
Nemoral bare peat communities; D2.3H2
Boreal mud-bottom communities
CORINE: 54.6 White beak-sedge communities
Pal. Hab.: 54.6 White beak-sedge and mud bottom
communities; Nemoral bare peat communities;
54.62 Boreal mud bottom communities
Natura 2000: 7150 Depressions on peat substrates
of the Rynchosporion

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Rhynchosporion albae
Koch 1926, асоціація Sphagno subsecundiRhynchosporetum albae (Koch 1926)
Rybníček in Rybníček et al. 1984.
Синтаксони за домінантною класифікацією.
Формація
Scheuchzerieto
(palustris)-Rhynchosporeto
(albae)Sphagneta, асоціації: Cariceto (limosi)Scheuchzerietum (palustris) sphagnosum
(Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.),
Oxycocco
(palustris)-Scheuchzerietum
(palustris)
sphagnosum
(Sphagnum
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obtusum Warnst.), Cariceto (lasiocarpae)Scheuchzerietum (palustris) sphagnosum
(Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.),
Rhynchosporeto
(albae)-Scheuchzerietum
(palustris) sphagnosum (Sphagnum centrale
C.Jens., S. cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.),
Scheuchzerietum (palustris) sphagnosum.
Зелена книга України (2009). 131. Угруповання формацій шейхцерієво-сфагнової
(Scheuchzerieto
(palustris)-Sphagneta),
осоково-шейхцерієво-сфагнової (CaricetoScheuchzerieto (palustris)-Sphagneta).
Типи лісу. –

Структура та екологічна характеристика.
Ці оселища сформовані на оліго-мезотрофних
болотах, яким властивий високий ступінь
гігрофільності та гумідності клімату. Вони
приурочені до болотних мінеральних ґрунтів з вираженим оторфованим горизонтом. За
домінування мохового покриву формуються
торф’янисто- та торф’яно-глеєві перезволожені ґрунти зі змішаним схилово-ґрунтовим
режимом водного живлення. Відзначається
великою кількістю угруповань, які його формують.
Видовий склад. Carex canescens (осока
попелясто-сіра), C. echinata (осока їжакова),
C. lasiocarpa (осока пухнатоплода), C. limosa
(осока багнова), *C. pauciflora (осока малоквіткова), C. nigra (осока чорна), C. rostrata
(осока здута), Drosera rotundifolia (росичка
круглолиста), Eriophorum vaginatum (пухівка
піхвова), Oxycoccus palustris (журавлина болотна), Potentilla erecta (перстач прямостоя-

Бо 5
БОЛОТА НА ЛУЖНИХ СУБСТРАТАХ
(КАРБОНАТНІ БОЛОТА)
ALKALINE FENS (CALCAREOUS
MIRES)
Созологічна категорія:
Українські Карпати – CR
Закарпатська рівнина –
Emerald: 54.2 Rich fens
EUNIS: D4.1 Rich fens, including eutrophic tallherb fens and calcareous flushes and soaks
CORINE: 54.2 Rich fens
Pal. Hab.: 54.2 Rich fens
Natura 2000: 7230 Alkaline fens

чий), Rhynchospora alba (ринхоспора біла),
Scheuchzeria palustris (шейхцерія болотна),
Vaccinium myrtillus (чорниця).
Поширення. Оселища поширені в лісових
поясах рослинності Українських Карпат. На
території Закарпатської низовини відсутній.
Загрози. Найбільше потерпає від змін гідрологічного режиму (осушення).
Природоохоронне та наукове значення. У
складі рослинних угруповань цих оселищ
росте багато видів рослин, які включені до
“Червоної книги України” (2009), а самі рослинні угруповання до “Зеленої книги України” (2009). Оселище має важливе значення
для існування низки спеціалізованих видів
фауни безхребетних.
Заходи збереження. Охороняють в об’єктах
природно-заповідного фонду, зокрема, НПП
“Синевір”, “Зачарований край” та ін.
Автор І.М. Данилик
(Фото: О.О. Кагало)

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Caricion davallianae Klika
1934, асоціації: Eleocharitetum pauciflorae
Lüdi 1921, Caricetum davallianae Dutoit
1924, Valeriano simplicifoliae-Caricetum
flavae Pawłowski et al. 1960, Carici flavaeCratoneuretum filicini Kovács et Felföldy
1958, Carici flavae-Eriophoretum latifolii
Soó 1944. – Союз Sphagno warnstorfianiTomenthypnion Dahl 1957, асоціації:
Sphagno-Caricetum lasiocarpae Steffen
1931, Sphagno warnstorfiani-Caricetum
davallianae Rybníček 1984, Sphagno
warnstoriiani-Eriophoretum latifolii Rybníček
1974, Sphagno-Caricetum appropinquatae
(Šmarda 1948) Rybníček 1974.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Cariceta davallianea, асоціації: Caricetum davallianae purum, Caricetum
(davallianae) hypnosum.
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Зелена книга України (2009). 126. Угруповання формації осоки Девелла (Cariceta
davallianea).
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика.
Ці оселища формуються як на мінеральних,
так і на органогенних болотних ґрунтах.
Вони вирізняються високою карбонатністю
всього профілю, або його верхніх горизонтів, постійним підживленням ґрунтовими
жорсткими водами. В окремих випадках у
товщі ґрунту утворюються карбонатні прошарки – результат хемогенного й біогенного
осадження карбонатів кальцію. Це переважно мезо- або евмезотрофні болота зі значним
ґрунтовим живленням, високим рівнем ґрунтових вод, частим витоком джерел. Відзначаються високим ступенем фіторізноманіттності раритетних видів. Угруповання, які їх
формують переважно триярусні: у першому
ярусі зі значним проективним покриттям переважають трав’яні види (пухівки, злаки), у
другому – домінує осока Девелла, у третьому – мохи.
Видовий склад. Astrantia major (астранція велика), Briza media (трясучка середня),
Carex canescens (осока попелясто-сіра), *C.

davalliana (осока Девелла), C. echinata (осока їжакова), C. flava (осока жовта), C. panicea
(осока просовидна), C. rostrata (осока здута), *Epipactis palustris (коручка болотна),
Eriophorum latifolium (пухівка широколиста), Homogyne alpina (підбілик альпійський),
*Saussurea porcii (сосюрея Порца), Soldanella
hungarica (сольданела угорська), *Swertia
perennis (сверція багаторічна), Valeriana
simplicifolia (валеріана цілолиста).

Поширення. Рідкісний тип оселищ, поширений у лісових висотних рослинних поясах
Українських Карпат. На території Закарпатської рівнини не трапляється.
Загрози. Найбільше потерпає від змін гідрологічного режиму (осушення), а також пасквальних навантажень.
Природоохоронне та наукове значення. Ці
оселища є унікальним у регіоні осередком
рідкісних видів рослин, багато з яких уключені до “Червоної книги України” (2009), а
рослинні угруповання – до “Зеленої книги
України” (2009).
Заходи збереження. Охороняють в об’єктах
природно-заповідного фонду, зокрема, Карпатському БЗ, НПП “Гуцульщина”.
Автор І.М. Данилик
(Фото І.М. Данилик)
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Бо 6
ВИСЯЧІ АБО СХИЛОВІ БОЛОТА
“HANGING” OR SLOPE MARSH
Созологічна категорія:
Українські Карпати – EN
Закарпатська рівнина –
Emerald: –
EUNIS: –
CORINE: –
Pal. Hab.: –
Natura 2000: –

ність ґрунтового покриву оселища. Угруповання триярусні: перший ярус формує осока
волотиста (домінант), другий ярус формують
низькі види осок, третій – складається з мохового покриву.
Видовий склад. *Carex buxbaumii (осока Буксбаума), Carex canescens (осока попелястосіра), C. echinata (осока їжакова), C. flava (осока жовта), C. paniculata (осока волотиста), C.
nigra (осока чорна), C. rostrata (осока здута),
Eriophorum angustifolium (пухівка вузьколиста), Potentilla erecta (перстач прямостоячий),
*Saussurea porcii (сосюрея Порца), *Swertia
perennis (сверція багаторічна), Valeriana
simplicifolia (валеріана цілолиста).

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Magnocaricion elatae W. Koch
1926, асоціації: Caricetum paniculatae
Wang. 1916, Caricetum buxbaumii Issl.
1912.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Cariceta paniculatae, асоціації: Caricetum (paniculatae) hypnosum,
Caricetum (paniculatae et flavae) hypnosum,
Caricetum buxbaumii.
Зелена книга України (2009). 125. Угруповання формації осоки волотистої Cariceta
paniculatae.
Типи лісу: –

Поширення. Рідкісний тип оселищ поширений у верхньому лісовому та субальпійському рослинних поясах Українських Карпат
(Чивчино-Гринявські гори, Чорногора, Свидовець). На території Закарпатської рівнини
відсутній.

Структура та екологічна характеристика.
Цей тип оселища сформований на гірських
схилових, так званих висячих болотах, у місцях виходів на поверхню ґрунтових вод (витоки джерел). Приурочені до торф’янистоглейових, рідше до торф’яно-глейових ґрунтів, які в комплексі з дерново-глейовими та
лучно-болотними типами створюють мозаїч-

Природоохоронне та наукове значення. У
складі угруповань цих оселищ росте багато
видів, уключених до “Червоної книги України” (2009), а рослинні угруповання включені
до “Зеленої книги України” (2009). Оселище
є важливим осередком існування багатьох видів безхребетних (перш за все, комах), а також
земноводних

Загрози. Найбільше потерпає від змін гідрологічного режиму (осушення), а також пасквальних навантажень (випасання).
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Заходи збереження. Охороняють в об’єктах
природно-заповідного фонду, зокрема, Карпатському БЗ, Карпатському НПП, НПП
“Сине вір” і “Верховинський”ін.
Автор І.М. Данилик
(Фото І.М. Данилик)

Бо 7
ЕВТРОФНІ БОЛОТА НА РІЗНИХ
СТАДІЯХ ОСУШУВАЛЬНОЇ ДИГРЕСІЇ
EUTROPHIC MIRES ON DIFFERENT
STAGES OF DIGRESSION
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська рівнина –
Emerald: 37.2 Eutrophic humid grasslands; 37.3
Purple moorgrass meadows and related communities
EUNIS: E3.46 Transitional tall herb humid meadows
CORINE: 37.2 Transitional tall herb humid meadows
Pal. Hab.: 37.25 Transitional tall herb humid meadows
Natura 2000: –

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Calthion R.Tx. 1937 em. BalátováTuláčková 1978, асоціації: Scirpetum
sylvatici Ralski 1931 caricetosum fuscae
Knapp 1945, Cirsietum rivularis Nowiński
1927 caricetosum appropinquatae BalátováTuláčková 1968, Lysimachio vulgarisFilipenduletum Balátová-Tuláčková 1978
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violetosum palustris Balátová-Tuláčková
1983, Cirsietum rivularis Nowiński 1927
caricetosum davallianae (Bosáčková 1970)
Balátová-Tuláčková in Rybníček et al.
1984, Cirsietum rivularis Nowiński 1927
caricetosum flavae Balátová-Tuláčková
1974, Cirsietum rivularis Nowiński 1927
eriophoretosum latifolii Balátová-Tuláčková
1973, Cirsietum rivularis Nowiński 1927
molinietosum coeruleae Balátová-Tuláčková
et Hübl 1979, Cirsio palustris-Calthetum
Balátová-Tuláčková, Kontrišová et Kontriš
1994 eriophoretosum angustifolii BalátováTuláčková, Kontrišová et Kontriš 1994, Cirsio
palustris-Calthetum
Balátová-Tuláčková,
Kontrišová et Kontriš 1994 eriophoretosum
latifolii Balátová-Tuláčková et Kontrišová
1999, Filipendulo-Menthetum longifoliae
Zlinská 1989 violetosum palustris BalátováTuláčková et Kontrišová 1999, Caricetum
caespitosae Steffen 1931 eriophoretosum
angustifolii
Balátová-Tuláčková
et
Kontrišová 1999, (K. Kuhn 1937) Oberd.
1957 caricetosum davallainae K. Kuhn
1937. – Союз Molinion Koch 1926, асоціації: Junco-Molinietum caeruleae Preising
1951 caricetosum flavae Balátová-Tuláčková
et Háberová 1996, Carici davallianaeMolinietum coeruleae Špániková 1978.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Caltheta, асоціації: Scirpetum
sylvatici, Cirsietum rivulare, Lysimachio
vulgaris-Filipenduletum,
FilipenduloMenthetum longifoliae, Cirsio palustrisCalthetum,
Trollio-Cirsietum
rivularis.
Формація Molinieta caeruleae, асоціації: Molinietum (caeruleae) eriophorosum
(polystachioni), Junco-Molinietum (caeruleae)
Carici (davallianae)-Molinietum (coeruleae).
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика.
Формуються на мінеральних болотних, лучноболотних осушених та оторфовано-глейових
осушених ґрунтах, в яких торфові горизонти
трансформуються в гумусово-акумулятивні.
Відзначається великою кількістю угруповань,
які його формують.

Видовий склад. Caltha palustris (калюжниця
болотна), Carex appropinquata (осока зближена), C. canescens (осока попелясто-сіра), C.
echinata (осока їжакова), *C. davalliana (осока Девелла), C. flava (осока жовта), C. panicea
(осока просовидна), C. rostrata (осока здута),
Cirsium palustre (осот болотний), C. rivulare
(осот прибережний), Eriophorum latifolium
(пухівка широколиста), Filipendula ulmaria
(гадючник в’язолистий), Homogyne alpina
(підбілик альпійський), Lysimachia vulgaris
(вербозілля звичайне), Molinia caerulea (молінія голуба), Scirpus sylvaticus (комиш лісовий),
Soldanella hungarica (сольданела угорська),
Trollius europaeus (купальниця європейська),
Vaccinium myrtillus (чорниця).
Поширення. В Українських Карпатах оселища поширені переважно в лісових висотних
рослинних поясах. На Закарпатській рівнині
оселища приурочені до лісових масивів.
Загрози. Найбільше потерпає від змін гідрологічного режиму (осушення).
Природоохоронне та наукове значення. У
складі угруповань оселища росте багато ви-

дів, уключених до “Червоної книги України”
(2009), а деякі рослинні угруповання включені до “Зеленої книги України” (2009). Важливі
для численних видів фауни безхребетних.
Заходи збереження. Охороняють в об’єктах
природно-заповідного фонду, зокрема, Карпатському БЗ, Карпатському НПП, НПП “Сколівські Бескиди”, “Гуцульщина” та ін.
Автор І.М Данилик
(Фото: В.В. Мірутенко)
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СТРУМКОВО-ДЖЕРЕЛЬНИЙ

Струмково-джерельний
Гірські та субальпійські
джерела на силікатах		
			
Созологічна категорія:
Українські Карпати – VU
Закарпатська рівнина –

Natura 2000: –
Smaragd: –
CORINE: 54.111 Soft water bryophyte springs.
Pal. Hab.: 54.111 Middle European soft water
bryophyte springs.
EUNIS: C2.31 Soft water springs.

Фiтоценологiя: Союз Cratoneuro filiciniCalthion laetae Hadač 1983: Brachythecio
rivularis-Cardaminetum opicii (Krajina 1933)
Hadač 1983, Calthetum laetae Krajina 1933,
Cardamino-Cratoneuretum Kornaś et MedweckaKornaś 1967.
Синтаксономiя (dom.):

Зелена книга України:
Лicoва типологiя: –
Структура та екологічна характеристика.
Мохово-трав’янисті гелофітні угруповання відкритих чи слабозатінених гірських і високогірних джерел та струмків на силікатних субстратах з холодними кислими, оліготрофними
водами. Широко розповсюджені у високогір’ї
Українських Карпат у місцях витоків струмків.
Угруповання вздовж струмків стрічкового типу,
при джерелах малоплощні, часто від одного до
кількох м2. В структурі угруповань зазвичай переважає моховий покрив, який часто повністю
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вкриває субстрат. Види судинних рослин здебільшого вселяються в мохові подушки, мозаіково теж формуючи суцільний покрив.
Оселище розвивається в контакті з побережними високотравними рослинними угрупованнями, границя між якими є часто розмитою.
Види рослин.
Adenostiles alliariae Alchemilla glabra,
Bryum pseudotriquetrum Caltha laeta (калюжниця приємна), Cardamine opicii (жеруха Опіца), Chaerophyllum hirsutum (бутень
шостковолосистий),
Cratoneuron
filicinum, Crepis paludosa (скереда болотна),
Epilobium alsinifolium (зніт мокричниколистий), E. anagallidifolium (з. курячоочковий),
Epilobium nutans (з. пониклий), Deschampsia
caespitosa (щучник дернистий), Dicranella
palustris, Heliosperma carpaticum (геліосперма
карпатська), Ligusticum muttelina (лігустик мутеліновий), Luzula alpinopilosa Nardus stricta (біловус стиснутий), Philonotis fontana, Ph. seriata,
Rumex alpunus (щавель альпійський), Scapania
undulata Stellaria nemorum (зірочник гайовий),
S. uliginosa (з. багновий), Viola biflora (фіалка
двоквіткова).
Поширення.
Оселище, очевидно, предсталене у високогір’ї
та на відкритих безлісових схилах (полонинах)
верхнього лісового поясу майже усіх головних
високогірних гірських масивів Українських
Карпат, однак, теперішнім часом зафіксоване на

Холодні жорстководні
джерела на туфах та
травертинах

						
Созологічна категорія:
Українські Карпати – EN
Закарпатська рівнина –

хребтах Руна, Боржава, Свидовець, Чорногора,
Чивчини, Мараморошські Альпи. Встановлення
поширення оселища потребує додаткових обстежень.

Natura 2000: 7220* Petrifying springs with tufa
formation (Cratounerion);
Smaragd: 54.12 Hard water springs.
CORINE: 54.121 Tufa cones.
Pal. Hab.: 54.12 Hard water springs; 54.121 Middle
European tufa springs; 54.12241 [Cochlearia
pyrenaica] calcareous springs.
EUNIS: C2.121 Petrifying springs with tufa or
travertine formations

Загрози.
Зміна гідрологічного режиму, забруднення,
еутрофікація джерел та прилеглих ділянок, нерегульований пішохідний, вело-, мото та автотуризм, освоєння високогір’я для туристичної
індустрії, централізований водозабір трубами та
використання джерел для водопостачання.
Природоохоронне значення.
Заходи збереження
Оселища гірських та субальпійських джерел на
силікатах перебувають під охороною на територіях карпатських заповідників, національних
природних та регіональних ландшафтних парків, а в гірському лісовому поясі – також в низці
заказників державного та місцевого значення.
Лiтература
Valachovič (ed.), 2001
Автори.
Кіш Р.Я, Андрик Є.Й.

Фiтоценологiя: Союз Cratoneurion commutati
Koch 1928: Cratoneuretum falcate Gams 1927,
Cratoneuro-Saxifragetum
aizoides
Hadač,
Doronico-Cratoneuretum commutati Pawłowski
et Walas 1949; союз Caricion davallianae
Klika 1934: Carici flavae-Cratoneuretum vilicini
Kovács et Felföldy 1958; союз Calthion R. Tx.
1937: Cirsietum rivularis; Eriophoretum latifolii
Balátová-Tuláčková 1973.
Синтаксономiя (dom.):
Зелена книга України:
Лicoва типологiя: –
Структура та екологічна характеристика.
Оселище мохово-трав’янистих угруповань відкритих високогірних чи слабозатінених гірських
джерел на вапнякових субстратах або, головним
чином, в місцях виходу вод, насичених вимитими з глибших геологічних пластів катіонами
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проносний), Palustriella commutata, Philonotis
seriata, Parnasia palustris (білозір болотний),
Pinguicula alpina (товстянка альпійська),
Pinguicula vulgaris (товстянка звичайна),
Scapania sp., Rhytidiadelphus squarrosus, Stellaria
nemorum (зірочник гайовий), Swertia perennis
(сверція багаторічна), Thuidium philibertii,
Tozzia carpathica (тоція карпатська), Viola
biflora (фіалка двоквіткова).

кальцію, які у випадку високої концентрації
можуть осаджуються на оточуючих джерело
субстратах (породах), утворюючи травертини.
В Українських Карпатах, де виходи кальцієвмісних порід на поверхню трапляються рідко,
завдяки вимиванню кальцію з глибших пластів
цей тип оселища поширений також у флішовій
зоні. Структура та склад угруповань залежить
від хімізму води, в першу чергу, від її мінералізації та насиченості кальцієм, висоти над рівнем
моря, крутизни схилу. Оселища переважно невеликої площі. В структурі угруповань зазвичай
переважає моховий покрив, який часто повністю
вкриває субстрат. Види судинних рослин здебільшого вселяються в мохові подушки, мозаіково теж формуючи суцільний покрив.
Оселище розвивається в контакті з побережними
високотравними рослинними угрупованнями.
Види рослин.
Allium shoenoprasum subsp. alpinum (цибуля альпійська), Alchemilla glabra, Bryum
pseudotriguetrum, Caltha laeta (калюжниця приємна), Campylium stellatum,
Chaerophyllum hirsutum (бутень шостковолосистий), Chrysosplenium alpinum (жовтяниця
альпійська), Ch. alternifolium, (ж. черговолиста), Cortusa matthioli (кортуза Маттіолі),
Cratoneuron filicinum, Crepis paludosa (скереда болотна), Deschampsia caespitosa (щучник дернистий), Epilobium alsinifolium (зніт
мокричниколистий), Heliosperma carpaticum
(геліосперма карпатська), Ligusticum muttelina
(лігустик мутеліновий), Linum catharticum (льон
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Поширення.
Оселище представлене (виявлене) у високогір’ї
та, рідко, на відкритих безлісових схилах (полонинах) верхнього лісового поясу найвищих
гірських масивів у пд.-сх частині Українських
Карпат – хребтах Боржава, Свидовець, Чорногора, Чивчини, Мараморошські Альпи, а також на
Боржавських полонинах. Встановлення поширення оселища потребує додаткових обстежень.
Загрози.
Зміна гідрологічного режиму, забруднення,
еутрофікація джерел та прилеглих ділянок, нерегульований пішохідний, вело-, мото та автотуризм, освоєння високогір’я для туристичної
індустрії, централізований водозабір трубами та
використання джерел для водопостачання.
Природоохоронне значення.
Заходи збереження
Оселища холодних жорстководних джерел на
туфах та травертинах перебувають під охороною на територіях карпатських заповідників,
національних природних та регіональних ландшафтних парків, а в гірському лісовому поясі –
також в низці заказників державного та місцевого значення.
Лiтература
Hajek, 1998; Valachovič (ed.) 2001
Автори.
Кіш Р.Я, Андрик Є.Й.

Скельний
Ск 2

ОСИПИЩА КАРБОНАТОВМІСНИХ
ПОРІД У ПЕРЕДГІР’Ї ТА МОНТАННОМУ ПОЯСІ
CALCAREOUS SCREES OF HILL AND
MONTANE LEVELS
Созологічна категорія:
Українські Карпати – VU
Закарпатська низовина –
Emerald: –
EUNIS: H2.6 Calcareous and ultra-basic screes
of wam exposureus, H2.61 Peri-Alpine
thermophilous screes
CORINE: 61.312 Sub-montane calcareous screes
Pal. Hab.: 61.13 Western Mediterranean and
thermophilous screes, 61.31 Peri-Alpine
thermophilous screes, 61.312 Sub-montane
calcareous screes
Natura 2000: – 8160* Medio-European calcareous
scree of hill and montane levels

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Stipion calamagrostis
Jenny-Lyps ex Br.-Bl. et al. 1952, асоціації:
Dryopteridetum robertianae Kaiser 1926,
угруповання з Campanula carpatica. –
Союз Arabidion alpinae Beguin 1972, асоціації: Cystopteridetum montanae Richard
1972, Poo nemoralis-Arabidetum alpinae
Hadač et Valachovič.
Синтаксони за домінантною класифікацією. –

Зелена книга України (2009). –
Типи лісу. –
Структура та екологічна характеристика.
Оселище об’єднує слабо асоційовані трав’яні
угруповання, які формуються на природних
або напівприродних карбонатних скельних
осипищах у гірському поясі та передгір’ї. Різноуламковий гірський матеріал, складений
елювієм-делювієм карбонатовмісних порід,
переважно вапняків і доломітів. До південних
сонячних схилів приурочені термофільні піонерні угруповання з переважанням одно- й
дворічних трав, а на північних затінених схилах формуються ценози зі значною участю
мохів, лишайників і мезофільних видів.

Видовий склад. Arabis alpina (гусимець
альпійський), Campanula carpatica (дзвоники карпатські), Cruciata glabra (круціата гола), Cystopteris fragilis (пухирник ламкий), Galium album (підмаренник білий),
Geranium robertianum (герань Робертова),
Gymnocarpium robertianum (голокучник
Робертів), Euphrasia sp. (види роду очанка), Moehringia muscosa (мерінгія моховидна), Origanum vulgare (материнка звичайна),
Pimpinella saxifraga (бедринець ломикаменевий), Silene dubia (смілка сумнівна), Thymus
pulegioides (чебрець блошиний), Verbascum
thapsus (дивина ведмежа).
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Ск 3

КАРБОНАТНІ СКЕЛЯСТІ СХИЛИ З
ХАЗМОФІТНОЮ РОСЛИННІСТЮ
CALCAREOUS ROCKY SLOPES WITH
CHASMOPHYTIC VEGETATION
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Поширення. Ділянки оселища зрідка трапляються у Покутсько-Буковинських зовнішніх
горах, Чивчинських та Рахівських кристалічних полонинах у межах висот 500–1000 м
н.р.м.
Загрози. Трансформація ділянок оселища
внаслідок розробки кар’єрів і нерегульованої
рекреації.

Emerald: –
EUNIS: H3.25 Alpine and sub-Mediterranean calcareous cliffs, H3.4 Wet inland cliffs
CORINE: 62.15 Alpine and sub-Mediterranean
calcareous cliffs; 62.5 Wet inland cliffs
Pal. Hab.: 62.15 Alpine and sub-Mediterranean
calcareous cliffs; 62.5 Wet inland cliffs
Natura 2000: 8210 Calcareous rocky slopes with
chasmophytic vegetation

Природоохоронне значення. Рідкісний в
Українських Карпатах тип оселища, у складі
якого трапляються раритетні види флори, має
ландшафтноформувальне значення.
Заходи збереження. Охороняється на території Карпатського БЗ, НПП “Гуцульщина”,
“Черемоський”.
Література. –
Автор І.І. Чорней
(Фото: А.І. Токарюк)

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Cystopteridion Richard 1972,
асоціації: Cystopteridetum fragilis Oberd.
1938, Asplenio viridis-Cystopteridetum
fragilis Oberd. (1936) 1949, Saxifragetum
luteo-viridis Pawl. et Wal. 1949. – Союз
Potentillion caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl.
et Jenny 1926, асоціації: Asplenietum rutaemurariae-trichomanis (Kuhn 1937) R. Tx.
1937.
Синтаксони за домінантною класифікацією. Формація Saxifragetа luteo-viridis, асоціація Saxifragetum luteo-viridis.
Зелена книга України (2009). –
Структура та екологічна характеристика. Інтразональне хазмофітне оселище, яке об’єднує
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піонерні угруповання, які приурочені до слабовивітрених вапнякових скель, де в щілинах і на
карнизах акумулюється органо-дрібноземний
матеріал. Вони займають невеликі за площею
ділянки на вертикальних скельних поверхнях
різної експозиції, як затінених, так і відкритих,
у щілинах, на полицях і межують з угрупованнями оселища кальцефільних лук лісового й
субальпійського поясів.
Характерна особливість оселища – значна
роль у його формуванні папоротеподібних.
Зокрема, це представники роду аспленій – муровий, зелений та волосовидний, пухирник
ламкий та ін. Проективне покриття ділянок
оселища сягає 10-30%, видовий склад залежить від освітленості та зволоженості екотопів. На теплих скелях південної й південнозахідної експозицій переважають ксеромезофіти, на затінених і зволожених – формується
добре розвинений моховий покрив, покриття
якого сягає 90%.

robertianum (герань Робертова), Jovibarba
hirta** (борідник шерстистоволосистий),
Leontopodium alpinum (білотка альпійська)**,
Minuartia oxypetala** (мінуарція гостропелюсткова), Phyllitis scolopendrium (листовик
сколопендровий), Phyteuma orbiculare (фітеума куляста), Ptarmica tenuifolia** (чихавка
тонколиста), Saxifraga luteo-viridis** (ломикамінь жовто-зелений), S. paniculata (л. волотистий), Silenanthe zawadskii** (смілкоквітка
Завадського), Trisetum alpestre (трищетинник альпійский), Valeriana tripteris (валеріана трикрила).
Поширення. Ділянки оселища рідкісні в
Українських Карпатах і трапляються переважно на Свидовці, Рахівських і Чивчинських
кристалічних полонинах, Ріцько-Апшицьких
стрімчакових горах, зрідка у ПокутськоБуковинських зовнішніх горах, Зовнішніх
Бескидах і в деяких інших регіонах. Поширені від нижнього лісового до нижнього субальпійського поясу.

Видовий склад. Allium montanum (цибуля
гірська), Asplenium ruta-muraria (аспленій
муровий), A. trichomanes (а. волосовидний),
A. viride (а. зелений), Aster alpinus** (айстра
альпійська), Campanula carpatica** (дзвоники карпатські), Cardaminopsis arenosa (кардамінопсис пісковий), Carex ornithopoda (осока
лапчаста), Carduus glaucus (будяк сизий), Crepis
jacquinii** (скерда Жакена), Cystopteris fragilis
(пухирник ламкий), Epipactis atrorubens**
(коручка темночервона), Erigeron alpinus**
(злинка альпійська), Erysimum transsilvanicum
(жовтушник
трансільванський),
Festuca
saxatilis** (костриця скельна), Geranium

Загрози. Трансформація ділянок оселища через надмірне затінення деревно-чагарниковою
рослинністю внаслідок сильватизації екотопів. Нерегульована рекреація.
Природоохоронне значення. Дуже цінний у
созологічному аспекті тип оселища, угруповання якого є ендемічними для Східних Карпат (Saxifragetum luteo-viridis). Компонентами
видового складу оселища є популяції низки
ендемічних видів та багатьох рослин, уключених до “Червоної книги України” (2009).
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Заходи збереження. Охороняється у Карпатському БЗ, на території НПП “Вижницький”,
“Сколівські Бескиди”, “Гуцульщина”, “Черемоський” та Карпатського НПП, ландшафтного заказника “Чивчино-Гринявський”.
Література. Малиновський, 1980; Малиновський, Крічфалушій, 2000, 2002; Соломаха,
Якушенко, Крамарець та ін., 2004; Чорней,
Буджак, Якушенко та ін., 2005; Pawłowski,
Walas, 1949.
Автори І.І. Чорней, А.І. Токарюк
(Фото: А.І.Токарюк)
Ск 5.

ОСИПИЩА СИЛІКАТНИХ ПОРІД У
МОНТАННОМУ ТА АЛЬПІЙСЬКОМУ
ПОЯСАХ
SILICEOUS SCREES OF THE MONTANE
TO ALPINE LEVELS

in Br.-BI. et Jenny 1926: Oxyrio digynaeSaxifragetum carpaticae Pawlowski et al.
1928
Синтаксони за домінантною класифікацією (1991). Формація Poeta deylii, асоціація
Poetum (deylii) gnaphaliosum (supini). –
Формація Saxifrageto (stellaria)-Doroniceta
(carpatici),
асоціація
Doronicetum
(carpatici) chrisospleniosum (alpini). – Формація Luzuleta spadiceae, варіант формаціі
Luzuletum alpino-pilosae.
Зелена книга України (2009). –
Типи лісу.

Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська рівнина –
Emerald: –
EUNIS: Н2.31 Alpine siliceous screes
CORINE: –
Pal. Hab.: 61.11 Alpine siliceous screes
Natura 2000: 8110 Siliceous scree of the montane
to snow levels (Androsacetalia alpinae and Galeopsietalia ladani)

Синтаксони за флористичною класифікацією. Союз Androsacion alpinae Br.-Bl.
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Структура та екологічна характеристика.
Типи оселищ, що зрідка трапляються на кислих вологих осипищах та осипищних схилах
і сідловинах у найвищих частинах гір Українських Карпат, часто на межі з довготривалими сніжниками. Відзначаються слабо
зімкненим трав’яним ярусом, фрагментарно
розвиненим моховим і лишайниковим покривом.

Видовий склад. Campanula alpina (дзвоники альпійські), Cardaminopsis neglecta (кардамінопсис занедбаний), Cerastium lanatum
(роговик шорстистий), C. fontanum (роговик
джерельний), Dichodon cerastoides (діходон
роговиковий), Luzula alpinopilosa (ожика
альпійська), Siversia montanum (сиверсія гірська), Poa alpina (тонконіг альпійський), P.
dejlii (тонконіг Дейла), Oxyria digyna** (кисличник двостовпчиковий), Primula minima**
(первоцвіт дрібний), Ranunculus breyninus
(жовтець Брейна), R. hornschuchii (жовтець
Хорншуха), Saxifraga carpatica (ломикамінь
карпатський), S. oppositifolia** (ломикамінь
супротивнолиста), Sedum alpestre (очиток альпійський), Soldanella hungarica (сольданела
угорська), Veronica baumgartenii (вероніка
Баумгартена), V. bellidioides (вероніка стокроткова).
Поширення. Найвищі привершинні ділянки
хребтів Чорногори й Свидівця, подекуди (рідко) у Чивчинах і Ґорґанах.

оселищ силікатних відслонень альпійського
поясу найвищих гір Українських Карпат, що є
місцем локалізації популяцій багатьох реліктових видів.
Заходи збереження. Охороняються на територіях Карпатського БЗ, Карпатського НПП,
ПЗ “Горгани”.
Література. Малиновський, Крічфалушій,
2000, 2002
Автори О.О. Кагало, І.Я. Реслер
(Фото: О.О. Кагало)

Загрози. Рекреація, витоптування. Природні
процеси геоморфогенезу.
Природоохоронне значення. Реліктові типи
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Ск 6

ОСИПИЩА КАРБОНАТНИХ ПОРІД У МОНТАННОМУ ТА АЛЬПІЙСЬКОМУ ПОЯСАХ
CALCAREOUS SCREES OF THE HIGH
MOUNTAIN TO ALPINE LEVELS
Созологічна категорія:
Українські Карпати – EN
Закарпатська рівнина –
Emerald: –
EUNIS: H2.44 Carpathian calcareous screes
CORINE: 61.2Carpathian calcareous screes
Pal. Hab.: . 61.24 Carpathian calcareous screes
Natura 2000: 8120 Calcareous and calcshist screes
of the montane to alpine levels (Thlaspietaia
rotundifolii)

Синтаксони за флористичною класифікацією: Союз Papavero-Thymion pulcherrimi
I. Pop 1968: Rumici scutati-Rhodioletum
roseae Malynovski et Kricsfalusy 2000.
Синтаксони за домінантною класифікацією. –
Зелена книга Украiни. –
Типи лісу: –
Структура та екологічна характеристика.
Кам’янисто-щебенисті рухливі або слабо закріплені осипища карбонатних порід монтанного та альпійського поясів з піонерною
рослинністю кальцефільних угруповань, переважно за участі багаторічників-хазмофітів.
В Українських Карпатах ділянки оселища достовірно представлені лише на г. Драгобрат,
де приурочені до відслонень юрських мерге-
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листих сланців. Рослинний покрив осипищ
переважно несформований, у вигляді розрідженого травостою з невисоким проективним
покриттям, чималі ділянки осипищ позбавлені
рослинності. Серед рослин переважають розеткові гемікриптофіти й хамефіти з характерними для екстремальних умов осипищ сильно
розвиненими стриженевими кореневими системами або повзучими кореневищами. Мохове покриття відсутнє.
Ценози на рухомих осипищах мають незначневидове різноманіття, у їх складі домінує
щавель щитковий, який, зазвичай, фізіономічно діагностує угруповання. Навпаки, на
закріплених ділянках осипищ, у місцях акумуляції уламкового матеріалу та дрібнозему
(зокрема, під скелями) видова насиченість
збільшується за рахунок проникнення кальцієфільних видів з прилеглих скельних та альпійських угруповань.
У складі угруповань оселища чимало ендемічних, рідкісних і зникаючих гірських і високогірних видів (зокрема, єдине в Українських
Карпатах місцевиростання щавлю щиткового приурочене майже виключно до ділянок
оселища).
Видовий склад. Acinos baumgartenii (щебрушка Баумгартена), Aconitum bucovinense
(аконіт буковинський), Arabis alpina (гусимець альпійський), Carduus kerneri (будяк
Кернера), Campanula kladniana** (дзвоники
Кладни), Cardaminopsis neglecta (кардамінопсис занедбаний), Carex sempervirens
(осока вічнозелена), Cerastium lanatum (роговик вовнистий), Dryas octopetala** (дріада
восьмипелюсткова), Euphrasia salisburgensis
(очанка зальцбурзька), E. tatrae (о. татранська), Festuca carpatica (костриця карпатська), F. versicolor (к. різнобарвна), Galium
anisophyllon (підмаренник різнолистий),
Gentianella lutescens (тирличничок жовтуватий), Leucanthemum subalpinum (королиця
субальпійська), Rhodiola rosea** (родіола
рожева), Rumex scutatus (щавель щитковий), Saxifraga paniculata (ломикамінь волосистий), Taraxacum panalpinum (кульбаба
всеальпійська), Thymus pulcherrimus (чебрець
гарний).

останні роки небезпеку становить забруднення побутовим сміттям.
Природоохоронне значення. Оселище особливої природоохоронної цінності з унікальною для Українських Карпат рідкісною рослинністю. Ділянки осипищ є важливими осередками численних рідкісних високогірних та
ендемічних видів рослин.
Рослинність оселища здійснює важливу
роль піонерного заселення й закріплення
рухомих скелетних скельних субстратів, виконує ґрунтотворну функцію та є початковою стадією сукцесійного ряду розвитку
скельно-альпійських угруповань високогірних кам’янистих схилів.
Усі ділянки оселища потребують повної
охорони.
Заходи збереження. Ділянки оселища перебувають під охороною у складі Карпатського
БЗ, масив Кевелів (колишній заказник державного значення “Скелі Близниці”). Окремі
місцезнаходження оселища – поза охороною.
Лiтература. Малиновський, 1980; Малиновський, Крічфалушій, 2002; Chytrý, Kučera,
Koči (eds.), 2001; Doniţă, Popescu, PaucăComănescu et all., 2005; Stanova, Valachovič
(eds.), 2002; Valachovič et al., 1995.
Автори Р.Я. Кіш, О.О. Кагало, Б.Г. Проць
(Фото Р.Я. Кіш)
Поширення. В Українських Карпатах оселище відоме лише на схилах різної експозиції
г. Драгобрат (хребет Свидовець) на висотах
1700-1750 м н.р.м. Можливе виявлення ділянок оселища на Мармароських горах, однак,
тут, очевидно, зі збідненим або зміненим видовим складом і в інших ценотичних варіантах.
Загрози. Рекреаційне навантаження, безпосереднє прилягання до осипищ туристичних
стежок і маршрутів, нерегульований пішохідний та екстремальний туризм, збирання декоративних рослин для альпійських гірок. В
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Ск

Печери та штольні
Caves and old underground
tunnels
Созологічна категорія:
Українські Карпати – VU
Закарпатська низовина – VU
Natura 2000: 8310 Caves not open to public
Emerald: 65. Caves
CORINE: 65.4 Other caves
Pal. Hab.: 65. Caves
EUNIS: H1 Terrestrial underground caves, cave
systems and waterbodies

Фiтоценологiя: Інколи трапляються рослинні
угруповання союзу Erysimo wittmannii
-Hackelion deflexae Bernátová 1986: Hackelio
deflexae-Chenopodietum foliosi Bernátová 1986,
Poo nemoralis-Hackelietum deflexae Bernátová
1991, Arenario serpyllifoliae-Descurainietum
sophiae Bernátová 1991, Podospermo laciniatiStipetum joannis Bernátová 1991, Taraxaco
laevigati-Sisymbrietum austriaci Bernátová
1991, Arabido turritae-Sisymbrietum strictissimi
Bernátová 1991, Cortuso matthioli-Papaveretum
tatrici Bernátová 1991, угруповання з Lappula
squarrosa..
Синтаксономiя (dom.):
Зелена книга Украiни:
Лicoва типологiя:
Структура та екологічна характеристика.
Цей тип оселищ, виділений відповідно до
Natura 2000, не характеризується флористично, оскільки в печерах не можливе утворення
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повноцінних рослинних угруповань. Характеризується значним рівнем сталості абіотичних умов, основними з яких є брак світла, висока вологість та понижена температура.Субстрат у печерах та штольнях є грубим, шар
ґрунту тонкий, збагачений азотом природного
походження.
На зовнішній стороні входу у печеру або
штольню можливе як різнотрав’я різних за
екологічними умовами видів та і відсутність
видів унаслідок низької кількості світла та
товстого шару листя. Частина печер розміщена під покривом лісу.
Види рослин.
Інколи можливі види: Arabis auriculata (гусинець прямий), A. turrita (гусинець пужниковий), Bromus tectorum (стоколос кримський),
Camelina microcarpa (рижій дрібноплодий),
Campanula rapunculoides (дзвоники ріпчаковидні), Chenopodium foliosum (лобода багатолиста), Cynoglossum officinale (чорнокорінь
лікарський), Descurainia sophia (кудрявець
Софії), Fumaria schleicheri рутка Шлейхера), Galium spurium (підмаренник несправжній), Lappula squarrosa (липучка відхилена), Lithospermum arvense (горобейник лікарський), Sisymbrium austriacum strictissimum
(сухоребрик стиснутий), Tragopogon dubius
(козельці великі).
.
Поширення.
Трапляється спорадично, в межах всього
регіону. Найбільш відомою є печера Дружба, що входить до складу Карпатського біо-

Середньоєвропейські
скельні осипищп
силікатних порід у передгір’ї
Созологічна категорія:
Українські Карпати –
Закарпатська низовина –
Natura 2000: 8150 Medio-European upland siliceous
screes
Smaragd: CORINE: 62.12 Northern upland siliceous screes
Pal. Hab.: 62.12 Northern upland siliceous screes
EUNIS: H2.32 Medio-European upland siliceous
screes

Фiтоценологiя: Galeopsion segetum Oberd 1957:
Senecioni-Galeopsietum ladani Eliáš 1993.
Зелена книга Украiни:
Лicoва типологiя: -

сферного заповідника.
Загрози.
Засмічення печер місцевими громадами, що
використовують печери як сміттєзвалища.
Природоохоронне значення.
Оселище є важливим середовищем існування для низки видів безхребетних та ссавців,
зокрема є місцем гібернації таких рідкісних
в Європі видів як широковух європейський
(Barbastella barbastellus), нічниця триколірна
(Myotis emarginatus) та інші.
Заходи збереження
Зменшення рекреаційного навантаження,
проведення роз’яснювальної роботи серед населення, зменшення антропогенного навантаження.
Лiтература
Стойко та інші, 1980
Автори.
Проць Б.Г. , Омельчук О.С. (Фото Покиньчереда)

Структура та екологічна характеристика.
Біотоп формується на природних або напівприродних силікатних скельних осипах передгірного
та низькогірного поясів. Спорадично поширений
на крутих схилах на кислих, вулканічного походження, субстратах (ліпарити, андезити, ріолі-
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ти) а також на флішових породах низькогір’я.
Рослинність представлена переважно піонерними угрупованнями, у формуванні яких беруть
участь багаторічники, зокрема, сукуленти, а також однорічники, що в другій половині літа вже
відмирають. Іноді місцями додається моховий і
лишайниковий покрив. Рослинне покриття незначне, чималі ділянки осипів зовсім позбавлені
рослинності
Види рослин.
Chamerion angustifolium (іван-чай вузьколистий), Chaenorhinum minus (вушкоцвіт малий),
Dianthus carthusianorum (гвоздика картузіанська), Epilobium collinum (зніт пагорбковий),
Sedum acre (очиток їдкий), S. sexangulare (о.
шестирядний), S. telephium (о. звичайний), Seseli
pallasii (жабриця Паласа), Viscaria viscosa (віскарія звичайна).
Поширення.
Спорадично поширений на Вігорлат-Гутинській
гряді та в низькогір’ї Полонинського та
Вододільного хребтів, а також дуже рідко та вулканічному горбогір’ї Закарпатської низовини.
Поширення в регіоні є недостатньо вивченим
Загрози.
Забір каменю, розробка осипів під каменеломні.
Природоохоронне значення.
Заходи збереження
Лiтература
Автори. Кіш Р.Я
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Лісовий
Букові ліси AsperuloFagetum
Beech Forests Asperulo-Fagetum
Emerald: 41.1 Beech forests; 41.13 Neutrophilous
beech forests
EUNIS: G1.63 Medio-European neutrophile Fagus
forests
CORINE: 41.13 Neutrophilous beech forests
Pal. Hab.: 41.13 Medio-European neutrophile beech
forests
Natura 2000: 9130 Asperulo-Fagetum beech forests

Синтаксони за флористичною класифікацією:
союз Fagion Luquet 1926, підсоюз Еu-Fagenion
Oberd. 1957, асоціації: Carici pilosae-Fagetum
Oberd. 1957, Dentario bulbiferae-Fagetum (Zlatnik
1935) Hartmann 1953, Dentario glandulosaeFagetum Matuszkiewicz ex Guzikowa et Kornas
1969, Festuco drymejae-Fagetum Маус 1978.
Синтаксони за домінантною класифіка-

цією: формація Fageta sylvaticae, асоціації:
Fagetum (sylvaticae) athyriosum (filix-feminae),
Fagetum (sylvaticae) caricosum (pilosae), Fagetum
(sylvaticae)
asperuloso-caricosum
(pilosae),
Fagetum (sylvaticae) dentariosum (glandulosae),
Fagetum (sylvaticae) galiosum (odorati), Abieto
(albae) – Fagetum (sylvaticae) caricosum (pilosae),
Abieto (albae) – Fagetum (sylvaticae) dentariosum
(glandulosae), Abieto (albae) – Fagetum (sylvaticae)
galiosum (odorati), Carpineto (betuli) – Fagetum
(sylvaticae) caricosum (pilosae), Carpineto (betuli)
– Fagetum (sylvaticae) dentariosum (bulbiferae),
Carpineto (betuli) – Fagetum (sylvaticae) galiosum
(odorati), Querceto (roboris) – Fagetum (sylvaticae)
caricosum (pilosae), Querceto (roboris) – Fagetum
(sylvaticae) galiosum (odorati), Piceeto (abietis) –
Fagetum (sylvaticae) dentariosum (glandulosae),
Piceeto (abietis) – Fagetum (sylvaticae) galiosum
(odorati), Abieto (albae) – Piceeto (abietis) –
Fagetum (sylvaticae) dentariosum (glandulosae),
Abieto (albae) – Piceeto (abietis) – Fagetum
(sylvaticae) galiosum (odorati).

Зелена книга України (2009): 5. Угруповання
букових лісів (Fagetа sylvaticae) з домінуванням у травостої лунарії оживаючої (Lunaria
rediviva), асоціації: буковий ліс лунарієвий
(Fagetum (sylvaticae) lunariosum (redivivae)),
яворово–буковий ліс лунарієвий (Acereto
(pseudoplatani)–Fagetum (sylvaticae) lunariosum
(redivivae)), ялицево–буковий ліс лунарієвий
(Abieto (albae)–Fagetum (sylvaticae) lunariosum
(redivivae)), ялицево–ялиново–буковий ліс луна-
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рієвий (Abieto (albae)–Piceeto (abietis)–Fagetum
(sylvaticae) lunariosum (redivivae)).
Типи лісу: свіжа грабова субучина (С2ГБк), свіжа
дубово-грабова субучина (С2ДГБк), свіжа чиста
субучина (С2Бк), свіжа чиста бучина (D2Бк),
свіжа грабова бучина (D2ГБк), свіжа ялицева
бучина (D2ЯцБк), волога чиста бучина (D3Бк),
волога грабова бучина (D3ГБк), волога ялицева
бучина (D3ЯцБк), волога грабово-ялицева бучина (D3ГЯцБк), волога ялиново-ялицева бучина
(D3ЯЯцБк), волога ялинова бучина (D3ЯБк).

Структура та екологічна характеристика:
Букові ліси евтрофні і мезотрофні чисті й змішані з флористично багатим багатоярусним
трав’яним покривом, який утворюють типові лісові сціофіти вимогливі до багатства ґрунту.
Деревостани складної структури, що утворені
двома або трьома ярусами. У пралісах структура
складніша – чотири або п’ять ярусів. У першому ярусі чистих букових деревостанів домінує
бук лісовий, у мішаних – разом з буком субдомінантами є ялиця біла, іноді трапляється ялина
європейська. У підлеглих ярусах переважають
граб звичайний, явір. У підліску трапляються
ліщина звичайна, бузина червона. Основу травостою утворюють осока волосиста, підмаренник запашний, зубниці залозиста й бульбиста.
Оселища цього типу розташовані переважно на
пологих схилах різних експозицій. Вони приурочені до буроземів різних підтипів, які сформувалися в різних висотних поясах на елювіїделювії карпатського флішу. Профіль ґрунту
слабо диференційований на генетичні горизонти, структурований, з добрими дренажними
властивостями, інколи з ознаками опідзолення
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й оглеєння. Для цих ґрунтів характерна значна
гумусованість верхньої частини профілю, нейтральна та слабокисла реакція середовища і високий вміст алюмінію у вбирному комплексі. У
нижньому поясі поширення (300-600 м н.р.м.)
оселище формується на підзолисто буроземних
поверхнево-оглеєних ґрунтах.
Видовий склад: Abies alba (ялиця біла), Acer
pseudoplatanus (клен несправжньоплатановий), Carpinus betulus (граб звичайний), Fagus
sylvatica (бук лісовий), Picea abies (ялина європейська);
Corylus avellana (ліщина звичайна), Daphne
mezereum (вовчі ягоди звичайні), Lonicera
xylosteum (жимолость пухната), Sambucus
racemosa (бузина червона);
Aconitum moldavicum (аконіт молдавський),
Actaea spicata (воронець колосистий), Aposeris
foetida (апозерис смердючий), Asarum europaeum
(копитняк європейський), Athyrium filix-femina
(безщитник жіночий), Carex pilosa (осока волосиста), *Cephalanthera longifolia (булатка довголиста), Dentaria bulbifera (зубниця бульбиста),
D. glandulosa (з. залозиста), Dryopteris filix-mas
(щитник чоловічий), Euphorbia amygdaloides
(молочай мигдалевидний), Galeobdolon luteum
(зеленчук жовтий), Galium odoratum (підмаренник запашний), Geranium robertianum (герань Робертова), Festuca drymeja (костриця гірська), Hepatica nobilis (печіночниця звичайна),
Isopyrum thalictroides (рівноплідник рутвицелистий), *Lilium martagon (лілія лісова), *Lunaria
rediviva (лунарія оживаюча), Melica nutans (перлівка поникла), Mercurialis perennis (переліска
багаторічна), Oxalis acetosella (квасениця звичайна), *Neottia nidus-avis (гніздівка звичайна),
Paris quadrifolia (вороняче око звичайне), Poa
nemoralis (тонконіг дібровний), Polygonatum
verticillatum (купина кільчаста), Prenanthes
purpurea (пренант пурпуровий), Pulmonaria
obscura (медунка темна), Rubus hirtus (ожина
шорстка), Salvia glutinosa (шавлія залозиста),
Sanicula europaea (підлісник європейський),
Stellaria holostea (зірочник ланцетовидний),
Symphytum cordatum (живокіст серцевидний),
Viola reichenbachiana (фіалка Рейхенбаха).
Поширення: Оселища поширені в лісовому по-

ясі рослинності Українських Карпат, де чітко
виражене домінування бука лісового. Основний
діапазон висотного поширення в межах 3001300 м н. р. м. У Закарпатській рівнині фрагментарно трапляється на північних схилах вулканічного горбогіря (г. Чорна Гора, г. Шаланківський
Хелмец, Юлівські гори).

Охороняється в об’єктах природно-заповідного
фонду, зокрема, Карпатському біосферному заповіднику, природному заповіднику «Горгани»,
Карпатському національному природному парку,
національних природних парках «Вижницький»,
«Сколівські Бескиди», «Гуцульщина», регіональному ландшафтному парку «Надсянський»
та в численних заказниках пам’ятках природи,
заповідних урочищах. Особливою цінністю цих
оселищ є лісові генетичні резервати для збору
насіння бука лісового.

Загрози: Основною загрозою оселищ є лісонасадження, лісосіка, видалення підліску, видалення
мертвих і засихаючих дерев, інвазійні види.
Природоохоронне значення: Цей тип оселища один з найбільших за площею, серед яких
вагому частку займають букові праліси. Ці оселища складають окремі ендемічні види рослин,
а також деяка кількість таких, що включені до
«Червоної книги України» (2009).

Література:
Автор: Данилик І.М. (Фото І.М. Данилик)

Категорія рідкісності:
Українські Карпати – ; Закарпатська рівнина –.
Заходи збереження (якщо трапляється у ПЗФ):
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Гірські сіровільхові лісигалереї (Alnion incanae)
Emerald: 44.2 Boroe-alpine riparian galleries
EUNIS: G1.1/P-44.21 Montane grey alder galleries
CORINE: 44.21 Montane grey alder galleries
Pal. Hab: 44.213 Hercynio-Carpathian grey alder
galleries
Natura 2000: 91E0 *Mixed ash-alder alluvial forests
of temperate and Boreal Europe (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

Синтаксони за флористичною класифікацією: союз Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski
et al. 1928, асоціації Alnetum incanae Ludi 1921,
Cardamino amarae-Alnetum incanae Somsak 1961,
Piceo-Alnetum Rubner ex Oberd. 1957.
Синтаксони за домінантною класифікацією:
формація сіровільхових лісів (Alneta incanae),
асоціації: Alnetum (incanae) athyriosum (filixfeminae), A. calthosum (palustris), A. caricosum
(brizoiditis), A. dryopteridosum (filix-maris),
A. filipendulosum (ulmariae), A. impatientosum
(noli-tangeris), A. matteucciosum (struthiopteris),
A. mercurialidosum (perennis), A. petasitosum
(albi), A. petasitosum (kablikianae), A. salviosum
(glutinosae), A. syringo (josikaeae)-calthosum
(palustris), A. syringo (josikaeae)-caricosum
(brizoiditis), A. syringo (josikaeae)-filipendulosum
(ulmariae), Piceeto (abietis)–Alnetum (incanae)
impatientosum (noli-tangeris).
Зелена книга України (2009): 54. Угруповання
сіровільхових лісів (Alneta incanae) з домінуванням у травостої скополії карніолійської (Scopolia
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carniolica), асоціація сіровільховий ліс скополієвий Alnetum (incanae) scopoliosum (carniolicae).
55. Угруповання сіровільхових лісів (Alnetа
incanae) з домінуванням у травостої страусового
пера звичайного (Matteuccia struthiopteris), асоціація сіровільховий ліс страусовоперовий (Alnetum
(incanae) matteucciosum (struthiopteris)). 56.
Угруповання сіровільхових лісів (Alnetа incanae) з
домінуванням у травостої цибулі ведмежої (Allium
ursinum), асоціація сіровільховий ліс ведмежоцибулевий (Alnetum (incanae) alliosum (ursini)). 57.
Угруповання сіровільхових лісів угорськобузкових (Alnetа (incanae) syringosа (josikaeae)), асоціації: сіровільховий ліс угорськобузковий (Alnetum
(incanae) syringosum (josikaeae)), сіровільховий
ліс
угорськобузково-болотнокалюжницевий
(Alnetum (incanae) syringosо (josikaeae)–calthosum
(palustris)), сіровільховий ліс угорськобузково–
оголеногадючниковий (Alnetum (incanae) syringoso
(josikaeae)–filipendulosum (denudatae)), сіровільховий ліс угорськобузково-трясучковидноосоковий
(Alnetum (incanae) syringoso (josikaeae)–caricosum
(brizoiditis)).
Типи лісу: сирий (С4Влс) і (С5Влс) мокрий сіровільхові сугруди.
Структура та екологічна характеристика:
гірські сіровільхові заплавні ліси галерейного
типу з перемінним режимом зволоження ґрунту
та переважанням у трав’яному ярусі нітрофільних гігромезофітів і мезогігрофітів. Оселища
формуються на нижніх річкових терасах, а також на корінних схилах уздовж тимчасових малих водотоків, на знижених слабопохилих перезволожених ділянках із постійним зволоженням
проточними водами, але без їх застоювання.
Вони приурочені до алювіальних сильноскелетних літосолей, ростуть на галечниковому алювії
перших терас із суглинковим або легкосуглинковим заповнювачем, на мулувато-болотних та
дерново-буроземно-глейових слабокислих та
близьких до нейтральних ґрунтах, на дерновоглейових важко суглинистих, зокрема, дуже кислих ґрунтах з постійним застійним зволоженням,
на супіщаних практично не диференційованих
на горизонти алювіальних регосолях.
Деревостан сформований вільхою сірою, у нижньому лісовому поясі з незначною домішкою

вільхи чорної та ясена звичайного, а у верхньому – ялини європейської.
Видовий склад: Alnus incana (вільха сіра),
Corylus avellana (ліщина звичайна), Picea abies
(ялина європейська), *Syringa josikaea (бузок
угорський), Aegopodium podagraria (бугила лісова), *Allium ursinum (цибуля ведмежа), Athyrium
filix-femina (безщитник жіночий), Caltha palustris
(калюжниця болотна), Chaerophyllum hirsutum
(бутень шорстковолосистий), Chrysosplenium
alternifolium (жовтяниця черговолиста), Cicerbita
alpina (цицербіта альпійська), Cirsium oleraceum
(осот городній), *Crocus heuffelianus (шафран Гейфелів), Doronicum austriacum (сугайник австрійський), Festuca gigantea (костриця
велетенська), Filipendula denudata (гадючник
в’язолистий), *Galanthus nivalis (підсніжник білосніжний), Impatiens noli-tangere (розрив-трава звичайна), Matteuccia struthiopteris (страусове перо
звичайне), Melandrium dioicum (куколиця дводомна), Petasites albus (кремена біла), Ranunculus
platanifolius (жовтець платанолистий), Salvia
glutinosa (шавлія клейка ), *Scopolia carniolica
(скополія карніолійська), Stachys sylvatica (чистець лісовий), Stellaria nemorum (зірочник гайовий), Veratrum album (чемериця біла).
Поширення: часто трапляються у лісовому поясі Українських Карпат від передгір’я до висоти
1200 м н.р.м.

Загрози: враховуючи погіршення повеневої ситуації в Українських Карпатах, доцільно запобігати процесу трансформації оселищ внаслідок
випасання та вирубування чагарників.
Природоохоронне значення: угруповання оселищ, формуючи водоохоронну смугу вздовж потоків, струмків, річок, мають важливе водорегулююче значення. У рослинному покриві оселищ
росте є низка видів, уключених до «Червоної
книги України» (2009).
Категорія рідкісності: Українські Карпати – ;
Закарпатська рівнина –
Заходи збереження: охороняється на території
всіх заповідників та національних природних парків Українських Карпат та в межах низки інших
категорій природно-заповідного фонду регіону.
Література:
Климук Ю.В., Міскевич У.Д., Якушенко Д.М. та
ін. Природний заповідник «Горгани». Рослинний
світ. – Природно-заповідні території України.
Рослинний світ. Вип. 6. – К.: Фітосоціоцентр,
2006. – 400 с.
Соломаха В.А., Якушенко Д.М., Крамарець В.О.
та ін. // Національний природний парк «Сколівські
Бескиди». Рослинний світ. – Природно-заповідні
території України. Рослинний світ. – К.:
Фітосоціоцентр, 2004. – 240 с.
Чорней І.І., Буджак В.В., Якушенко Д.М. та ін.
// Національний природний парк «Вижницький».
Рослинний світ. – Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 4. – К.:

173

ЛІСОВИЙ

Фітосоціоцентр, 2005. – 248 с.
Mілкіна Л.І., Ловеліус О.Л. Флора вільхових лісів Українських Карпат // Укр. ботан. журн. –
1994. – 51, № 2/3. – С. 53–56.
Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Попович
С.Ю., Вакаренко Л.П. Зелена книга України.– К.:
Наук. думка, 2002. – 254 с.
Горбик В.П. Лісова та чагарникова рослинність
Чивчинcьких та Гринявcьких гір // Укр. ботан.
журн. – 1968. – 25, № 6. – С. 87-92.
Ужанський національний природний парк.
Поліфункціональне значення. За ред. С.М.
Стойка. – 2-ге вид. – Львів, 2008. – 306 с.
Автори: Токарюк А.І., Чорней І.І., Кіш Р.Я.

Високогірні смерекові ліси
на верхній межі поширення
Emerald: Emerald: 42.21 Alpine and Carpathian subalpine
spruce forest
EUNIS: G3.1В Alpine and Carpathian sub-alpine
[Picea] forests
CORINE: 42.21 Alpine and Carpathian subalpine
spruce forest
Pal.Hab.: 42.21626 Carpathian subalpine Soldanella
spruce forest
Natura 2000: 9410 Acidophilous Picea forests of the
montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)

Синтаксони за флористичною класифікацією:
союз Piceion excelsae Pawtowski in Pawtowski et
al. 1928, підсоюз Еu-Vaccinio-Piceenion Oberd.
1957: Calamagrostio villosae - Piceetum Hartmann
in Hartmann et Jahn 1967, Deschampsio flexuosaePiceetum Wraber (1953) 1960, Luzulo pilosaePiceetum Somsak 1983, Vaccinio myrtilli-Piceetum
(Szafer et al. 1923) Soltes 1976.
Синтаксони за домінантною класифікацією: формація ялинових лісів (Piceetа
abietis), асоціації: Piceetum (abietis) athyriosum
(distentifolii), Piceetum (abietis) athyriosum
(filix- feminae), Piceetum (abietis) athyrioso (filixfeminae)-hylocomiosum, Piceetum (abietis) cala
agrostidosum (arundinaceae), Piceetum (abietis)
calamagrostidoso (arundinaceae)-hylocomiosum,
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Piceetum (abietis) calamagrostidosum (villosae),
Piceetum (abietis) caricoso (pilosae)-hylocomiosum,
Piceetum (abietis) dryopteridosum (filix-maris),
Piceetum (abietis) dryopteridoso (filix-maris)hylocomiosum, Piceetum (abietis) hylocomiosum,
Piceetum (abietis) luzulosum (luzuloiditis), Piceetum
(abietis) Iuzuloso (luzuloiditis)-hylocomiosum,
Piceetum (abietis) luzulosum (sylvaticae), Piceetum
(abietis) Iuzuloso (sylvaticae)-hylocomiosum,
Piceetum (abietis) majanthemosum (bifolii),
Piceetum (abietis) majanthemoso (bifolii)hylocomiosum, Piceetum (abietis) nudum, Piceetum
(abietis) oxalidosum (acetosellae), Piceetum
(abietis) oxalidoso (acetosellae)-hylocomiosum,
Piceetum (abietis) petasitosum (albae), Piceetum
(abietis) polytrichosum, Piceetum (abietis)
poosum (chaixii), Piceetum (abietis) vacciniosum
(myrtilli), Piceetum (abietis) ruboso (serpentis)hylocomiosum, Piceetum (abietis) vacciniosum
(myrtilli), Piceetum (abietis) vaccinioso (myrtilli)hylocomiosum
Зелена книга України (2009): Типи лісу: свіжа (С2БкЯцЯл) і волога (С3БкЯцЯл)
буково-ялицеві сурамені; волога букова сурамінь
(С3БкЯл); волога букова рамінь (D3БкЯл).
Структура та екологічна характеристика:
високогірні монодомінантні смерекові ліси на
верхній межі лісу з бідним флористичним складом ацидофільних видів.
Формують верхню межу лісу на схилах різної
експозиції, зростаючи в крайніх для існування
лісової рослинності умовах. Приурочені до щебенистих, скелястих, середньоглибоких оліготрофних бурих лісових та опідзолених грунтів,
здебільшого добре дренованих. Характерним
є виражений, але розріджений ярус підліску,
який представлений жимолостю чорною, горобиною звичайною, вовчими ягодами звичайними, таволгою в’язолистою. Флористичний склад
трав’яного ярусу бідний, у його складі переважають оліготрофні ацидофільні види. Характерним
є добре сформований моховий покрив.
Видовий склад: Betula pendula (береза повисла), Picea abies (ялина європейська), Sorbus
aucuparia (горобина звичайна), Lonicera nigra

(жимолость чорна), Rosa pendulina (шипшина повисла), Rubus hirtus (ожина шорстка),
Spіraea ulmifolia (таволга в’язолиста), Vaccinium
myrtillus (чорниця), Athyrium filix-femina (безщитник жіночий), *Corallorhiza trifida (коральковець тричінадрізаний), Dryopteris dilatata
(щитник австрійський), Gentiana аsclepiadea
(тирлич ваточниковий), *Goodiera repens (гудайєра повзуча), Homogine alpina (підбілик альпійський), *Huperzia selago (баранець звичайний),
Leucanthemum rotundifolia (королиця круглолиста), *Listera cordata (зозулині сльози серцелисті), Luzula pilosa (ожика волосиста), *Lycopodium
annotinum (плаун річний), Maianthemum bifolium
(веснівка дволиста), Oxalis acetosella (квасениця звичайна), Polygonatum verticillatum (купина кільчаста), Soldanella hungarica (сольданела
угорська), Dicranum sp., Polytrichum sp.
Поширення: Трапляються у всіх районах на
великих площах в діапазоні висот 1000-1500 м
н.р.м., формуючи верхній лісовий пояс.

Загрози: Трансформація біотопу через рекреаційні навантаження та вирубування.
Природоохоронне значення: оселища мають
важливе ландшафтоформуюче, водорегулююче
та грунтозахисне значення. Їх компонентами є
популяції низки видів занесених до “Червоної
книги України” (2009).

Заходи збереження (якщо трапляється у ПЗФ):
охороняється у Карпатському БЗ, заповіднику
«Горгани», на території НПП «Вижнцький»,
«Сколівські
Бескиди»,
«Ужанський»,
«Гуцульщина», Карпатському НПП.
Література:
Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат. –
Киев: Наук, думка, 1978. – 264 с.
Горохова 3. Н., Солодкова Т. I. Ліси Радянської
Буковини. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1970. –
215 с.
Климук Ю.В., Міскевич У.Д., Якушенко Д.М. та
ін. Природний заповідник “Горгани”. Рослинний
світ. – Природно-заповідні території України.
Рослинний світ. Вип. 6. – К.:
Мiлкінa Л. І. Jlicoві формації // Флора i рослинність Карпатського заповідника. – К. : Наук,
думка, 1982. – С. 56-82.
Онищенко В.А., Буджак В.В. Ліси класу VaccinioPiceetea в південній частині Івано-Франківської
області // Рослинність хвойних лісів України (матеріали робочої наради). – К.: Фітосоціоцентр,
2003. – С. 131-145.
Остапенко Б.Ф. Классификация типов леса
Северной Буковины. – Труды Харьков.с.-х. инта, 1961. – Вып. 30. – С. 3-234.
Поварніцин В. О. Ліси Закарпаття // Ботан.
журн. АН УРСР. – 1950 – 7. № 3 – С. 66-79.
Рослинюсть УРСР. Ліси. – К. : Наук. думка,
1971. – 460 с..
Соломаха В.А., Якушенко Д.М, Крамарець В.О.
та ін. Національний природний парк «Сколівські
Бескиди». Рослинний світ. – К. Фітосоціоцентр,
2004. – 240 с.
Чорней І.І., Буджак В.В., Якушенко Д.М.
Національний природний парк «Вижницький».
Рослинний світ. – К. Фітосоціоцентр, 2005. –
248 с.
Карта поширення та фото.
Автори. Чорней І.І., Буджак В.В.

Категорія рідкісності:
Українські Карпати - ; Закарпатська рівнина –
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Вологі монтанні смерекові
ліси Vaccinio-Piceetea
Emerald: Emerald: 42.21 Alpine and Carpathian subalpine
spruce forests; 42.22 Inner range montane spruce
forests
EUNIS: G3.1В Alpine and Carpathian sub-alpine
[Picea] forests; G3.1C Inner range montane [Picea]
forests
CORINE: 42.21 Alpine and Carpathian subalpine
spruce forests; 42.22 Inner range montane spruce
forests
Pal.Hab.: 42.21 Alpine and Carpathian subalpine
spruce forests; 42.22 Inner range montane spruce
forests
Natura 2000: 9410 Acidophilous spruce forests
(Vaccinio-Piceetea)

(abietis) vaccinioso (myrtilli)-hylocomiosum, Abieto
(albae)-Piceetum (abietis) vacciniosum (myrtilli),
Abieto (albae)-Piceetum (abietis) vaccinioso
(myrtilli)-hylocomiosum, Fageto (sylvaticae) Piceetum (abietis) vacciniosum (myrtilli)
Зелена книга України (2009): Типи лісу: сира ялицева сурамінь (С4ЯцЯл);
сира ялицева рамінь (D4ЯцЯл)Структура та екологічна характеристика:
смерекові ліси на кислих грунтах з високим рівнем грунтових вод.
Оселища добре зволожених смерекових лісів,
які займають невеликі площі на вирівняних або
увігнутих елементах рельєфу, переважно біля
підніжжя та на пологих слабо дренованих схилах. Приурочені до кислих субстратів з високим
рівнем ґрунтових вод, і виразно оглеєних грунтів
на схилах північних та північно-східних експозицій. Характерна невисока ступінь зімкнутості
крон деревного ярусу (0,5-0,6). Трав’яний покрив, як правило, двоярусний: у першому ярусі
домінує чорниця (до 80%), другий сформований
сфагновими мохами.
Видовий склад: Abies alba (ялиця біла), Betula
pubescens (береза пухнаста), Picea abies (ялина
європейська), Populus tremula (осика), Sorbus
aucuparia (горобина звичайна), Vaccinium
myrtillus (чорниця), V. vitis-ideae (брусниця),
Calamagrostis villosa (куничник волохатий),
Caltha laeta (калюжниця приємна), Deschampsia
cespitosa (щучник дернистий), Equisetum
sylvaticum (хвощ лісовий), Filipendula ulmaria
(гадючник оголений), Homogine alpina (підбілик
альпійський), *Huperzia selago (баранець звичайний), *Lycopodium annotinum (плаун річний),
Maianthemum bifolium (веснівка дволиста), .
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Синтаксони за флористичною класифікацією:
союз Piceion excelsae Pawlowski in Pawlowski et
al. 1928: Mastigobryo-Piceetum Br.-Bl. et Sissingh
in Br.-Bl. et al. 1939.

Поширення: cпорадично, невеликими за площею ділянками у верхньому лісовому поясі по
всій території Карпат в діапазоні висот 10001300 (1500) м н.р.м.

Синтаксони за домінантною класифікацією:
формація ялинових лісів (Piceetа abietis), асоціації:
Piceetum (abietis) vacciniosum (myrtilli), Piceetum

Загрози: порушення гідрологічного режиму при
проведенні рубок.
Природоохоронне значення: Угруповання ма-

Букові ліси
Cephalanthero-Fagion
на карбонатовмісному
підгрунті

ють важливе водорегулююче та ландшафтоутворююче значення. Компонентами їхнього видового складу є популяції занесених до “Червоної
книги України” (2009) видів рослин.
Оселища мають також наукове та практичне
(лісівниче) значення, оскільки розширюють
уявлення про екологічну амплітуду формування чистих ялинових угруповань в Українських
Карпатах.
Заходи збереження (якщо трапляється у ПЗФ):
невеликі за площею ділянки відмічені в межах
НПП «Гуцульщина», «Ужанський», Карпатського
НПП, ПЗ «Горгани», Карпатського БЗ.
Література:
Голубец М. А. Ельники Украинских Карпат. – Киев:
Наук, думка, 1978. – 264 с.
Горохова 3. Н., Солодкова Т. I. Ліси Радянської
Буковини. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1970. – 215
с.
Рослиність УРСР. Ліси. – К. : Наук. думка, 1971.
– 460 с..
Miлкінa Л. І. Jlicoві формації // Флора i рослинність Карпатського заповідника. – К. : Наук,
думка, 1982. – С. 56-82.
Остапенко Б.Ф. Классификация типов леса
Северной Буковины. – Труды Харьков.с.-х. ин-та,
1961. – Вып. 30. – С. 3-234.
Поварніцин В. О. Ліси Закарпаття // Ботан.
журн. АН УРСР. – 1950 – 7. № 3 – С. 66-79.
Автори. Чорней І.І., Буджак В.В.

Emerald: 41.1 Beech forests; 41.16 Limestone beech
forests
EUNIS: G1.7/P-41.16 Medio-European limestone
beech forests
CORINE: 41.16 Limestone beech forests
Pal. Hab.: 41.16 Medio-European limestone beech
forests
Natura 2000: 9150 Букові ліси на вапняках
Cephalanthero-Fagion / Medio-European limestone
beech forests of the Cephalanthero-Fagion

Синтаксони за флористичною класифікацією:
союз Fagion Luquet 1926, підсоюз CephalantheroFagenion R.Tx. in R.Tx. et Oberd. 1958, асоціація:
Cephalanthero-Fagetum Oberd. 1957.
Синтаксони за домінантною класифікацією:
формація букових лісів (Fageta sylvaticae), асоціації: Fagetum (sylvaticae) hederosum (helicis),
Fagetum (sylvaticae) sesleriosum (heuffleranae),
Fagetum (sylvaticae) taxoso (baccatae) hederosum
(helicis), Fagetum (sylvaticae) taxoso (baccatae)
sesleriosum (heuffleranae).
Зелена книга України (2009): 2. Угруповання
букових лісів тисових (Fagetа (sylvaticae) taxosа
(baccatae)) та ялицево-букових лісів тисових (Abieto (albae) – Fagetа (sylvaticae) taxosа
(baccatae)), асоціації: буковий ліс тисовоплющовий (Fagetum (sylvaticae) taxoso (baccatae)
hederosum (helicis)), буковий ліс тисовохейфлеровосеслерієвий (Fagetum (sylvaticae)
taxoso (baccatae) sesleriosum (heuffleranae)). 6.
Угруповання букових лісів (Fageta sylvaticae)
з домінуванням плюща звичайного (Hedera
helix), асоціація: буковий ліс плющевий Fagetum
(sylvaticae) hederosum (helicis).
Типи лісу: свіжий (В2Бк) і вологий (В3Бк) чисто букові субори, свіжий (С2ГБкС) і вологий
(С3ГБкС) грабово-букові сугрудки.
Структура та екологічна характеристика: чисті букові ліси або з домішкою явора, ялиці білої,
які формуються на карбонатних грунтах приуро-
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чених до вапняків, доломітів, вапнистого флішу,
на схилах південної експозиції. Чагарниковий
ярус розвинутий добре. Проективне покриття
трав’яного ярусу сягає переважно 10–30%, подекуди 40–60 %. Це здебільшого види фагетального комплексу, кількість яких коливається в
межах 15–25. Межують з іншими угрупованнями союзу Fagion.
Видовий склад: Actaea spicata (воронець колосистий), *Cephalanthera damasonium (булатка великоквіткова), *C. longifolia (булатка довголиста),
*C. rubra (булатка червона), Campanula persicifolia
(дзвоники персиколисті), C. rapunculoides (дзвоники ріпчастовидні), Daphne mezereum (вовчі
ягоди звичайні), *Epipactis helleborine (коручка
чемерникоподібна), Fagus sylvatica (бук лісовий), Galium odoratum (підмаренник запашний),
Hedera helix (плющ звичайний), Hepatica nobilis
(печіночниця звичайна), *Lathyrus laevigatus
(чина гладенька), L. vernus (ч. весняна), *Lilium
martagon (лілія лісова), Mercurialis perennis (переліска багаторічна), *Neottia nidus-avis (гніздівка звичайна), Orthilia secunda (ортілія однобока), *Platanthera bifolia (любка дволиста), Poa
nemoralis (тонконіг дібровний), Pyrola rotundifolia
(грушанка круглолиста), Salvia glutinosa (шавлія клейка), Sanicula europaea (підлісник європейський), Swida sanquinea (свидина кров’яна),
*Taxus baccata (тис ягідний).
Поширення: трапляються дуже рідко у
низькогір’ї Покутсько-Буковинських Карпат та
на Закарпатті (урочище Уголька).

Загрози: Зміна складу насаджень при проведенні лісогосподарських заходів.
Природоохоронне значення: Дуже рідкісні
угруповання за участю низки видів уключених
до «Червоної книги України» (2009).
Заходи
збереження:
Охороняється
у
Карпатському біосферному заповіднику, на території НПП «Гуцульщина», «Вижницький».
Література:
Онищенко В.А. Сучасний стан розробки класифікації угруповань порядку Fagetalia sylvaticae
Pawl. 1928 на території України // Ю.Д. Клеопов
та сучасна ботанічна наука. Матеріали читань,
присвячених 100-річчю з дня народження Ю.Д.
Клеопова (Київ, 10-13 листопада 2002 р.) – К.:
Фітосоціоцентр, 2002. – С. 271–275.
Онищенко В.А. Букові ліси Західної частини
України // Науковий вісник Чернівецького ун-ту:
зб. наук. праць. – Вип. 455: Біологія. – Чернівці:
Чернівецький національний ун-т, 2009. – С. 81-99
Стойко С.М., Тасєнкевич Л.О., Мілкіна Л.І. та
ін. Флора і рослинність Карпатського заповідника. – К.: Наук. думка, 1982. – 220 с.
Onyshschenko V.A. Forests of order Fagetalia
sylvaticae in Ukraine / ed. S.L. Mosyakin. – Kyiv:
Alterpress, 2009. – 212 p.
Автори: Чорней І.І., Токарюк А.І.

Ацидофільні букові ліси
Luzulo-Fagetum
Emerald: 41.1 Beech forests (viz take L5.1, L5.2 a
L5.3)
Emerald: EUNIS: G1.61 Medio-European acidophilous Fagus
forests G1.7/41.11 Medio-European acidophilous
beech forests
CORINE: 41.11 Central European acidophilous
beech forests with woodrush
Pal.Hab.: 41.11 Medio-European acidophilous beech
forests
Natura 2000: 9110 Luzulo-Fagetum beech forest

Синтаксони за флористичною класифікацією: союз Luzulo-Fagion Lohmeyer et R.Tx.
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in R.Тх. 1954, асоціації: Calamagrostio villosaeFagetum Mikyska 1972, Luzulo Fagetum Meusel
1937, Poo chaixii-Fagetum Somsak 1979.
Синтаксони за домінантною класифікацією: формація бука лісового (Fageta sylvaticae),
асоціації: Fagetum athyriosum (filix-feminae),
Fagetum calamagrostidosum (villosae), Fagetum
caricosum (pilosae), Fagetum dryopteridosum
(filix-maris), Fagetum luzulosum (luzuloiditis),
Fagetum oxalidosum (acetosellae), Fagetum
vacciniosum (myrtilli), Abieto (albae) - Fagetum
(sylvaticae) luzulosum (luzuloiditis), Abieto (albae)
- Fagetum (sylvaticae) oxalidosum (acetosellae),
Abieto (albae) - Fagetum (sylvaticae) vacciniosum
(myrtilli), Abieto (albae) - Piceeto (abietis) - Fagetum
(sylvaticae) athyriosum (filix-feminae), Abieto
(albae) - Piceeto (abietis) - Fagetum (sylvaticae)
caricosum (pilosae), Abieto (albae) - Piceeto
(abietis) - Fagetum (sylvaticae) dryopteridosum
(filix-maris), Abieto (albae) - Piceeto (abietis) Fagetum (sylvaticae) oxalidosum (acetosellae),
Abieto (albae) - Piceeto (abietis) - Fagetum
(sylvaticae) vacciniosum (myrtilli), Piceeto (abietis)
- Abieto (albae) - Fagetum (sylvaticae) athyriosum
(filix-feminae), Piceeto (abietis) - Abieto (albae)
- Fagetum (sylvaticae) dryopteridosum (filixmaris), Piceeto (abietis) - Abieto (albae) - Fagetum
(sylvaticae) athyrioso-dryopteriosum (filix-mas),
Piceeto (abietis) - Abieto (albae) - Fagetum
(sylvaticae) oxalidosum (acetosellae), Piceeto
(abietis) - Abieto (albae) - Fagetum (sylvaticae)
vacciniosum (myrtilli)
Зелена книга України (2009): Типи лісу: свіжа (С2ЯлБк) і волога (С3ЯлБк) ялинові та свіжа (С2ЯлЯцБк) і волога (С3ЯлЯцБк)
ялиново-ялицеві субучини; волога ялинова
(D3ЯлБк) і волога ялиново-ялицева (D3ЯлЯцБк)
бучини.

Структура та екологічна характеристика: мішані букові ліси на бідних грунтах із значною
участю ацидофільних видів.
Угруповання ацидофільних флористично бідних
букових лісів, які формуються на кислих силікатних породах. Грунти ……. У верхньому лісовому поясі формуються мішані деревостани
за участю смереки та ялиці білої. Чагарниковий
ярус слабо виражений, формується за рахунок підросту домінантів. Проективне покриття
трав’яного ярусу не перевищує 40-50 %, у його
складі переважають ацидофільні та оліготрофні
види. Трапляються на гребенях хребтів, привершинних ділянках, переважно на схилах північної експозиції.
На верхній межі зростання бук набуває форми
криволісся.
Видовий склад: Abies alba (ялиця біла), Acer
pseudoplatanus (клен несправжньоплатановий),
Fagus sylvatica (бук лісовий), Picea abies (ялина європейська), Lonicera xylosteum (жимолость
пухната), Rubus hirtus (ожина шорстка), Vaccinium
myrtillus (чорниця), Athyrium filix-femina (безщитник жіночий), Calamagrostis arundinacea
(куничник очеретяний), Calamagrostis villosa
(куничник волохатий), Dryopteris filix-mas (щитник чоловічий), Dryopteris carthusiana (щитник
шартрський), Hieracium sudeticum (нечуйвітер
лісний), Homogyne alpina (підбілик альпійський), Luzula luzuloides (ожика гайова), Oxalis
acetosella (квасениця звичайна), Phegopteris
connectilis (фегоптерис з’єднуючий), Soldanella
hungarica (сольданела угорська), Valeriana
tripteris (валеріана трикрила), Polytrichum
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commune (рунянка звичайна).
У складі угруповань даного біотопу також зрідка зустрічаються Anemone nemorosa (анемона дібровна), Carex pilosa (осока волосиста), Cicerbita
alpina (цицербіта альпійська), Dryopteris expansa
(щитник розпростертий), *Huperzia selago (баранець звичайний), Lamium galeobdolon (зеленчук жовтий), *Lycopodium annotinum (плаун
річний), Galium intermedium (підмаренник посередній), Prenanthes purpurea (пренант пурпуровий), Ranunculus platanifolius (жовтець платанолистий), Stellaria nemorum (зірочник гайовий),
Veratrum lobelianum (чемериця Лобелієва),
Поширення: спорадично, іноді на досить великих площах, трапляються у всіх районах, у нижньому та верхньому лісовому поясах в діапазоні
висот 450-1000 м н.р.м.

Климук Ю.В., Міскевич У.Д., Якушенко Д.М. та
ін. Природний заповідник “Горгани”. Рослинний
світ. – Природно-заповідні території України.
Рослинний світ. Вип. 6. – К.: Фітосоціоцентр,
Соломаха В.А., Якушенко Д.М, Крамарець В.О.
та ін. Національний природний парк «Сколівські
Бескиди». Рослинний світ. – К. Фітосоціоцентр,
2004. – 240 с.
Чорней І.І., Буджак В.В., Якушенко Д.М.
Національний природний парк «Вижницький».
Рослинний світ. – К. Фітосоціоцентр, 2005. –
248 с.
Горохова З.Н., Солодкова Т.І. Ліси Радянської
Буковини. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1970. –
213 с.
Буняк В. И. Леса формации Fageta sylvaticae
Северо-Восточного макросклона Украинских
Карпат (генезис, флористическая и фитоценотическая структура, задачи охраны): Автореф.
дис. ... канд. биол. наук. – 1986. – 14 с.
Коліщук В. Г. Букові праліси Закарпаття // Наук.
зап. Природознав. музею Львів. філ. АН УРСР. –
1956. – 5. – С. 168.
Miлкina Л. I. Acoціації листяних лісів Українських
Карпат // Укр. ботан. журн. – 1987. – 44, № 6.
– С. 36—38.
Карта поширення та фото.
Автори. Чорней І.І., Буджак В.В.

Загрози: трансформація оселищ після суцільних рубок, надмірне рекреаційне навантаження.
Природоохоронне значення: угруповання
мають важливе ландшафтоутворююче значення, їх компонентами є популяції занесених до
“Червоної книги України” (2009) видів рослин.
Категорія рідкісності:
Українські Карпати - ; Закарпатська рівнина –
Заходи збереження (якщо трапляється у
ПЗФ): охороняється у природному заповіднику “Горгани”, на території НПП «Вижнцький»,
«Сколівські Бескиди».
Література:
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Заплавні вербо-тополеві
ліси-галереї (Salicion albae)
Emerald: 44.1 Riparian willow formations
EUNIS: G1.111 Middle European [Salix alba]
forests
CORINE: 44.13 White willow galery forests
Pal. Hab.: 44.13 Middle European white willow
forests
Natura 2000: 91E0* Mixed ash-alder alluvial forests
of temperateand Boreal Europe (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

Синтаксони за флористичною класифікацією: союз Salicion albae Soó 1930, асоціації:
Salici-Populetum (R.Тх. 1931) Meijer Drees 1936,

Salicetum albae Issler 1926.
Синтаксони за домінантною класифікацією:
формація верби білої (Salicetа albae), асоціації: Salicetum (albae) agrostidosum (stoloniferae),
Salicetum (albae) lysimachiosum (nummulariae),
Salicetum (albae) urticosum (dioici), Salicetum
(albae) rubosum (caesii).
Зелена книга України (2009): –
Типи лісу: – вологий заплавний вербовий сугрудок (С3Вр).
Структура та екологічна характеристика:
оселище утворюють прибережні періодично
затоплювані вербово-тополеві ліси галерейного типу, які формуються основним чином у
низькогір’ї, вздовж русел річок, стариць та в
їхніх заплавах і найчастіше мають вигляд лінійних однорядних стрічкоподібних облямівок.
Головною особливістю біотопу є часте затоплювання поверхневими чи, рідше, ґрунтовими водами і тривалий застій води. Грунти алювіального відкладення переважно оглеєні, зазвичай,
добре дреновані, з високим вмістом гумусу.
Деревний ярус їх формує верба біла з незначною домішкою тополі чорної, осики, вільхи
сірої тощо. Підлісок на прируслових ділянках зі
збідненим видовим складом, переважно з молодого деревного підросту, а на заплавних ділянках з добре вираженим чагарниковим ярусом зі
значним видовим різноманіттям. У його складі
ростуть верба прутовидна, верба пурпурова,
свидина кров’яна, підріст верби ламкої, вільхи
сірої, а також черемха, глід одноматочковий, калина, в’яз гладкий, ясен звичайний та інші види.
Важливою ознакою є добре розвинутий травяний покрив з високорослих трав-багаторічників.
Провідна роль у формуванні рослинного покриву
належить гігрофільним та нітрофільним видам,
що витримують тривале підтоплення. Зокрема
значною є участь ожини сизої, очеретянки звичайної, кропиви жабрійолистої, а вздовж русел
– інвазійних видів золотушника канадського,
розрив-трави залозистої та ін.
Видовий склад: Aegopodium podagraria (яглиця
звичайна), Alliaria petiolata (кінський часник че-

решковий), Alnus incana (вільха сіра), Anthriscus
sylvestris (бугила лісова), Asarum europaeum (копитняк європейський), Brachypodium sylvaticum
(куцоніжка лісова), Crataegus monogyna (глід
одноматочковий), Fraxinus excelsior (ясен звичайний), Impatiens noli-tangere (розрив-трава
звичайна), I. parviflora (р.-т. дрібноквіткова),
Geum urbanum (гравілат міський), Lysimachia
nummularia (вербозілля лучне), Matteucia
struthiopteris (страусове перо звичайне),
Padus avium (черемха звичайна), Phalaroides
arundinacea (очеретянка звичайна), Populus nigra
(тополя чорна), P. tremula (осика), Rubus caesius
(ожина сиза), Rubus idaeus (малина), Salix alba
(верба біла), S. purpurea (в. пурпурова), Salvia
glutinosa (шавлія клейка), Swida sanguinea (свидина кровяна), Ulmus laevis (вяз гладкий), Urtica
dioica (кропива дводомна); U. galeopsifolia (к.
жабрійолиста), Viburnum opulus (калина звичайна) та інші. Дуже характерною рисою заплавних
лісів є участь ліан: Calystegia sepium (плетухи
звичайної), Cucubalus baccifer (дутня ягідного),
Humulus lupulus (хмелю), тощо.
Поширення: Закарпатська низовина, низькогір’я
Зовнішніх Скибових Карпат.

Загрози: зміна гідрологічного режиму (меліорація, будівництво дамб, берегоукріплюючих споруд, зниження рівня ґрунтових вод, припинення
затоплення), біологічне забруднення (експансія
інвазійних видів рослин, поширення насаджень
тополі гібридної).
Природоохоронне значення: оселища дано-
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го типу мають важливе ландшафтоформуюче,
водорегулююче берегозахисне значення, забезпечують збільшення рівня ценотичного різноманіття.
Заходи збереження: національні природні парки «Гуцульщина», «Вижницький».
Література:
Горохова 3. Н., Солодкова Т. I. Ліси Радянської
Буковини. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1970. –
215 с.
Мiлкінa Л. І. Jlicoві формації // Флора i рослинність Карпатського заповідника. – К. : Наук,
думка, 1982. – С. 56-82.
Мілкіна Л.І., Ловеліус О.Л. Флора вільхових лісів
Українських Карпат // Укр.ботан. журн., 1994.
– Т. 51. -№ 3-4.
Остапенко Б.Ф. Классификация типов леса
Северной Буковины. – Труды Харьков.с.-х. инта, 1961. – Вып. 30. – С. 3-234.
Рослинюсть УРСР. Ліси. – К. : Наук. думка,
1971. – 460 с..
Соломаха В.А., Якушенко Д.М, Крамарець В.О.
та ін. Національний природний парк «Сколівські
Бескиди». Рослинний світ. – К. Фітосоціоцентр,
2004. – 240 с.
Чорней І.І., Буджак В.В., Якушенко Д.М.
Національний природний парк «Вижницький».
Рослинний світ. – К. Фітосоціоцентр, 2005. –
248 с.
Автори: Чорней І.І., Буджак В.В.

Середньоєвропейські
яворово-букові гірські ліси
Medio-European subalpine beech woods with
Acer and Rumex arifolius
Emerald: -Emerald: 41.1 Beech forests; 41.15 Subalpine beech
woods
EUNIS: 61.65 Medio-European subalpine Fagus
woods
CORINE: 41.15 Subalpine beech woods
Pal.Hab.: 41.15 Medio-Eurohean subalpine beech
woods
Natura 2000: 9140 Medio-European subalpine beech
woods with Acer and Rumex arifolius

Синтаксони за флористичною класифікацією: союз Fagion Luquet 1926, підсоюз Acerenion
Oberd. 1957, асоціація: Aceri-Fagetum J. et M.
Bartsch 1940.
Синтаксони за домінантною класифікацією: формація бука лісового (Fageta
sylvaticae). Асоціації: Acereto (pseudoplatani) Fagetum (sylvaticae) athyriosum (filix-feminae),
Acereto (pseudoplatani) - Fagetum (sylvaticae)
dryopteridosum (maris), Acereto (pseudoplatani) Fagetum (sylvaticae) dentariosum (glandulosae),
Acereto (pseudoplatani) - Fagetum (sylvaticae)
lunariosum (redivivae), Acereto (pseudoplatani)
- Fagetum (sylvaticae) petasitidosum (albae),
Acereto (pseudoplatani) - Fagetum (sylvaticae)
symphytosum (cordatae).
Зелена книга України (2009): угруповання букових лісів (Fagetа sylvaticae) з домінуванням у
травостої лунарії оживаючої (Lunaria rediviva).
Типи лісу: волога приполонинна яворова субучина (С3ЯвБк); вологе яворово-букове криволісся (С3ЯвБкГ); вологі яворовий (В3Яв) і яворовобуковий (В3ЯвБк) субори
Структура та екологічна характеристика: букові змішані ліси на верхній межі поширення з
домінуванням у травостої фагетальних видів.
Оселище формується поблизу верхньої межі
поширення бука, на малопотужних буроземних
часто скелетних грунтах, де його вітальність понижена, тому важливу ценотичну роль в угрупо-
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ванні відіграє також явір. У деревостані панує
бук лісовий та явір, часто з домішкою ялиці білої.
Чагарниковий ярус розвинений нерівномірно,
його формує головним чином ліщина та підріст
деревних порід. Проективне покриття трав'яною
ярусу коливається від 10-15 до 50-60 %. У ньому
ростуть в основному фагетальні види.
Видовий склад: Abies alba (ялиця біла), Acer
pseudoplatanus (клен несправжньоплатановий), Fagus sylvatica (бук лісовий), Rubus hirtus
(ожина шорстка), *Allium ursinum (цибуля ведмежа), Asarum europaeum (копитняк європейський), Athyrium filix-femina (безщитник жіночий), Dentaria glandulosa (зубниця залозиста),
D. bulbifera (зубниця бульбиста), Dryopteris filixmas (щитник чоловічий), Euphorbia аmygdaloides
(молочай мигдалевидний), Galeobdolon luteum
(зеленчук жовтий), Galium odoratum (підмаренник запашний), *Lunaria rediviva (місячниця
оживаюча), Mercurialis perennis (переліска багаторічна), Oxalis acetosella (квасениця звичайна),
Роa петоralis (тонконіг дібровний), Polystichum
braunii (багаторядник Брауна), Polystichum
aculeatum (багаторядник шипуватий), Р. brauni
(багаторядник Брауна), Реtasites albus (кремена
біла), Polypodium vulgare (багатоніжка звичайна),
Symphytum cordatum (живокіст серцевидний),
Salvia glutinosa (шавлія залозиста), та інші види.
Поширення: у всіх районах, як правило на крутих схилах, здебільшого північної експозиції, у
верхньому лісовому поясі в діапазоні висот 600950 м н.р.м.
Загрози: суцільні рубки лісу, лісокультури інтродуцентів та смереки.
Природоохоронне значення: досить часто, іноді у масовій кількості, трапляються види, занесені до «Червоної книги України» (2009).

Заходи збереження (якщо трапляється у
ПЗФ): охороняється в межах національних природних парків «Вижницький», «Гуцульщина»,
«Ужанський».

Література:
Чорней І.І., Буджак В.В., Якушенко Д.М.
Національний природний парк «Вижницький».
Рослинний світ. – К. Фітосоціоцентр, 2005. –
248 с.
Горохова З.Н., Солодкова Т.І. Ліси Радянської
Буковини. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1970. –
213 с.
Буняк В. И. Леса формации Fageta sylvaticae
Северо-Восточного макросклона Украинских
Карпат (генезис, флористическая и фитоценотическая структура, задачи охраны): Автореф.
дис. ... канд. биол. наук. – 1986. – 14 с.
Коліщук В. Г. Букові праліси Закарпаття // Наук.
зап. Природознав. музею Львів. філ. АН УРСР. –
1956. – 5. – С. 168.
Miлкina Л. I. Acoціації листяних лісів Українських
Карпат // Укр. ботан. журн. – 1987. – 44, № 6.
– С. 36—38.
Автори. Чорней І.І., Буджак В.В.

Паннонські ксеротермні
дубові ліси
					

Natura 2000: 91H0* Pannonian woods with Quercus
pubescens.
Emerald: 41.7 Thermophilous and supraMediterranean oak woods.
CORINE:Pal. Hab.: 41.7374 Pannonian white oak woods
EUNIS: G1.732 Pannonian (Quercus pubescens)
woods.

Фiтоценологiя: Союз Quercion pubescentiipetraeae Br.-Bl. 1932 (Corno-Quercetum Máthé
et Kovács 1962, Pruno mahaleb-Quercetum
pubescentis Jakucs et Fekete 1957 (?)).
Синтаксономiя (dom.): Fraxineto (orni) –
Querceto (delechampii) – Quercetum (pertraeae)
festulosum (valesiacae), Fraxineto (orni) –
Quercetum (pertraeae) festulosum (valesiacae),
Querceto (delechampii) – Quercetum (pertraeae)
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festulosum (valesiacae), Querceto (delechampii)
– Quercetum (pertraeae) phleosum (phleoides),
Quercetum (pertraeae) cornosum (maris),
Quercetum
(petraeae)
ligustrosum
(??),
Quercetum (pertraeae) cornoso (maris) –
aegonychonosum (purpureo-caerulei) (??),
Quercetum polycarpae-petraeae melicosum
uniflorae (??Стойко, 2009)
Зелена книга Украiни: Fraxineto (orni) –
Querceta (petraeae), Fraxineto (orni) – Querceto
(delechampii) – Querceta (petraeae), Querceto
(dalaschampii) – Querceta (petraeae), Qurceta
(petraeae) cornosa (maris).
Лicoва типологiя:

лі розріджені деревостани. Підлісок добре
розвинутий, часто – з високим проективним
покриттям, багатий на види, за значної участі
термофільних видів – дерена звичайного, жостера проносного, бирючини звичайної, клена
польового та ін. Чагарники місцями можуть
утворювати густі малопрохідні зарості та, часом, досягати висоти деревного ярусу.
(Термофільний, багатий на види чагарниковий підлісок добре розвинутий, за участі
дерена звичайного, жостера проносного, бирючини звичайної, клена польового та ін.,
часом може досягати висоти деревного ярусу
та місцями утворювати густі малопрохідні зарості.) Густий трав’яний покрив – з високим
видовим різноманіттям, домінуванням ксеротермофільних видів та за значної участі видів
лісостепових та лучностепових угруповань.
Біотоп формує мозаїчний комплекс з біотопами посушливих трав’янисто-чагарникових
угруповань.

Ділянка паннонського ксеротермного дубового лісу на
г. Ардов на пн. окол. м. Берегово

Структура та екологічна характеристика.
Низькорослі ксеротермні, розріджені світлі
дубові ліси, які невеликими острівними ділянками трапляються на найсухіших (екстремально сухих) та найбільш прогрітих, переважно, стрімких схилах та помірно крутих
привершинних ділянках південних експозицій вулканічних пагорбів Закарпатської рівнини. Формуються на змитих короткопрофільних, сильнощебенистих, добре дренованих
бурих лісових грунтах ранкорного типу, на
елювії-делювії ефузивних (вулканічних) порід. Основу деревного ярусу складають види
комплексу дуба скельного, часом з домішкою
ясена білого, береки, липи сріблястої, утворюючи ценотично малосформовані низькорослі,
6-10 м. заввишки деревостани з куртинним
характером зростання. Внаслідок ксеротермних умов зростання утворюються низькорос-
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Ксеротермний паннонський ліс на пд. схилі г. Чорна
гора

Види рослин.
Acer campestre (клен польовий), Brachypodium
pinnatum (куцоніжка пірчаста), Campanula
persicifolia (дзвоники персиколисті), Carex
michelii (осока Мікелі), Clinopodium vulgare
(пахучка звичайна), Cornus mas (дерен звичайний), Crataegus monogyna (глід одноматочковий), Dactylis polygama (грястиця полігамна),
Dictamnus albus (ясенець білий), Euphorbia
polychroma (молочай різнобарвний), Fraxinus
ornus** (ясен білоцвітий), Galium abaujense
(підмаренник абауйський), G. campanulatum

(п. дзвониковидний), Geranium sanguineum
(герань кривавочервона), Lathyrus niger (горошок чорний), Ligustrum vulgare (бирючина звичайна), Lithospermum purpureo-caeruleum (горобейник пурпурово-голубий), Melica uniflora
(перлівка одноквіткова), Melittis melissophyllum
(кадило звичайне), Poa nemoralis (тонконіг гайовий), Polygonatum odoratum (купина пахуча), Prunus spinosa (терен колючий), Quercus
dalechampii (дуб Далешампа), Q. polycarpa
(д. багатоплідний), Q. petraea (д. скельний),
Rhamnus cathartica (жостір проносний),
Sedum maximum (очиток найбільший), Sorbus
torminalis** (берека), Stachys recta (чистець
прямий), Swida sanquinea (свидина кривавочервона), Vincetoxicum hirundinaria (ластовень звичайний), C. rapunculoides, Alliaria,
Trif. alpes Rosa canina

Поширення.
Біотоп виявлений тільки на Закарпатській
низовині, де невеликими фрагментами трапляється на схилах південних експозицій
окремих пагорбів вулканічного горбогір’я: г.
Чорна гора, Юлівських горах, на г. Ловачка і г.
Нодь Гедь в окол. м. Мукачево та на г. Ардов
на пн. окраїні м. Берегово.

Загрози.
Вирубування, проведення лісогосподарських
робіт, трансформація біотопу через заростання чагарниковою рослинністю, не характерною для цих угруповань, інвазії термофільних
видів (зокрема робінія), розширення каменоломень, випалювання, освоєння та розкорчовування ділянок для господарських потреб.

Ділянка паннонського ксеротермного дубового лісу на
г. Ардов на пн. окол. м. Берегово

Природоохоронне значення.
Реліктовий біотоп, угруповання якого мають
в Україні острівний характер поширення на
північно-східній межі ареалу, формування деревного ярусу видами з єдиним (F. ornus), або
одиночними (Q. polycarpa, Q. dalechampii) локалітетами в Україні, важливе грунтозахисне
значення, місцезростання численних рідкісних видів.
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Заходи збереження
Охороняється в Карпатському БЗ (масиви
Чорна гора та Юлівська гора), ботанічному
заказнику місцевого значення “Ардов” та заповідному урочищі “Ловачка”. Необхідним є
заповідання всіх ділянок, де виявлений біотоп
(г. Нодь Гедь, масиву на південно-західному
схилі г. Клиновецька гора, який не ввійшов до
складу Карпатського БЗ).

Quercetum (petraeae) ligustrosum (??), Quercetum
(petraeae) melicosum (uniflorae) (??).
Лicoва типологiя:

Лiтература
Кіш, Андрик, Мірутенко, 2006; Зелена книга
України, 2009; Стойко, 2009; Borhidi, 2003;
David a kol., 2007; Essl, Egger, Ellmauer, Aigner,
2002; Mucina, Grabherr, Wallnöfer, 1993; Roleček,
2005; Willner, Grabherr, 2007.
Автори.
Кіш Р.Я

Ділянка оселища на пд.-зх схилі г. Вар-Гедь в окол. с.
Яблунівка

Термофільні паннонськобалканські скельнодубові
ліси

Структура та екологічна характеристика.
Біотоп утворюють світлі, зазвичай, низькорослі термоксерофільні дубові ліси з комплексу
дуба скельного (Quercus petraea agg.), однак,
на території Українських Карпат (в межах
української частини Карпат) в Закарпатті – без
участі характерного для біотопу дуба кошенільного (Quercus cerris). Ці ліси трапляються
лише у вигляді невеликих ізольованих фрагментів на прогрітих, переважно, привершинних ділянках як пологих так і стрімких схилів
поодиноких вулканічних куполів рівнинного
Закарпаття, займаючи румби добре інсольованих південних або західної експозицій. В
Мараморошській котловині острівний осередок біотопу на г. Вар-Гедь, оточений буковими та змішаними дубово-буковими лісами
має явно реліктовий характер. Ліси біотопу
формуються на змитих неглибоких (поверхневих), досить важких, кам’янистих, пересихаючих у другій половині літа, переважно, кислих
бурих лісових грунтах ранкорного типу, сформованих на елювії-делювії вулканічних порід
(переважно, ліпаритів, туфів). Деревостани
низькі, до 12-15 (20) м. заввишки, в значній
мірі розріджені, з слабо вираженою ярусністю. Їх основу складає комплекс дуба скельного, до якого зрідка домішується берека, а в
дугому ярусі – клен польовий. Чагарниковий

			

		

Natura 2000: 91M0 Pannonian-Balkanic turkey oaksessile oak forests.
Emerald: 41.7 Thermophilous and supraMediterranean oak woods
CORINE:Pal. Hab.: 41.7696 Pre-Carpathian [Quercus cerris][Quercus petraea] [ s. l.] forests
EUNIS: G1.76 Balkano-Anatolian thermophiolous
oak forests

Фiтоценологiя: Союз Quercion pubescentiipetraeae Br.-Bl. 1932 (Sorbo torminalisQuercetum Svoboda ex Blažková 19621,
Quercetum petraeae-cerris Soó 1957 (?))2.
Синтаксономiя (dom.): Querceto (austriacae)
– Quercetum (petraeae) ligustrosum (??),
Quercetum (petraeae) poosum (nemoralis) (??),
Quercetum (petraeae) ligustrosum (??), Quercetum
(pertraeae) cornoso (maris) – aegonychonosum
(purpureo-caerulei) (??), Quercetum (petraeae et
cerris) ligustrosum
Зелена книга Украiни: Querceto (austriacae) –
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ярус добре розвинутий, з переважанням підросту лісоутворюючих порід та за значної
(вагомої) участі теплолюбних видів – дерену,
свидини, бирючини. Трав’яний ярус внаслідок розрідженості деревостанів – з високим
проективним покриттям та зі значним видовим різноманніттям. Домінують теплолюбні
ксеро- та ксеромезофільні види з відчутною
домішкою видів лучностепових угруповань.
До біотопу приурочені місцезростання багатьох рідкісних в регіоні та зникаючих видів
флори.

Фрагмент оселища термофільних паннонськобалканських скельно дубових лісів на сх. схилі г.
Косоньська гора

monogyna (глід одноматочковий), Digitalis
grandiflora
(наперстянка
великоцвіта),
Galium schultesii (підмаренник Шультеса),
Hieracuim murorum (нечуйвітер муровий) H.
sabaudum (н. савойський), Lathyrus niger (горошок чорний), Lathyrus vernus (чина весняна), Ligustrum vulgare (бирючина звичайна),
Lithospermum purpureo-caeruleum (горобейник пурпурово-голубий), Melica uniflora (перлівка одноквіткова), Melittis melissophyllum
(кадило звичайне), Poa nemoralis (тонконіг гайовий), Polygonatum multiflorum (купина багатоквіткова), P. odoratum (к. пахуча), Pyrethrum
corymbosum (піретрум щитковий), Quercus
dalechampii (дуб Далешампа), Q. polycarpa
(д. багатоплідний), Q. petraea (д. скельний),
Sedum maximum (очиток найбільший), Sorbus
torminalis** (берека), Symphytum tuberosum
(живокіст бульбистий), Swida sanquinea (свидина криваво-червона), Tilia cordata (липа
серцелиста), Veronica chamaedrys (вероніка
дібровна), Vicia cassubica (вика кашубська),
Vincetoxicum hirundinaria (ластовень звичайний), Waldsteinia geoides** (вальдштейнія
гравілатоподібна).
Serratula

Waldsteinia geoides (вальдштейнія гравілатоподібна).

Види рослин.
Acer campestre (клен польовий), Anthericum
ramosum (віхалка гілляста), Campanula
persicifolia
(дзвоники
персиколисті),
Clinopodium vulgare (пахучка звичайна),
Cornus mas (дерен звичайний), Crataegus

Поширення.
Теперішнім часом оселище ідентифіковане
на схилах вулканічних куполів г. Косоньська
гора, Холмецька гора, г. Нодь Гедь (??) вулканічного горбогір’я Закарпатської низовини
та г. Вар-Гедь у Мараморошській котловині
біля підніжжя Авашських гір. Ймовірно, осе-
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лище розповсюджене більш широко та острівними фрагментами може бути виявлене і
на інших пагорбах закарпатського вулканічного горбогір’я, по південному передгір’ю
Вігорат-Гутинської гряди та Мараморошської
котловини, а також, як реліктові залишки – в
рефугіумах зі специфічним мікрокліматом
нижнього гірського поясу (Угольський заповідний масив КБЗ (??)).

Загрози.
Вирубування, проведення лісогосподарських
робіт, трансформація біотопу через заростання чагарниковою рослинністю, не характерною для цих угруповань, інвазії термофільних
видів (зокрема робінія), розширення каменоломень, випалювання, освоєння та розкорчовування ділянок для господарських потреб.
Природоохоронне значення.
Реліктовий біотоп, угруповання якого мають
в Україні острівний характер поширення на
північно-східній межі ареалу, важливе грунтозахисне значення місцезростанння численних рідкісних видів.
Заходи збереження
Перебуває під охороною в ботанічному заказнику місцевого значенняя “Косоньська гора”.
Проводяться організаційні роботи по заповіданню лісового масиву з ділянкою біотопу
на г. Вар-Гедь та створенню тут ботанічного
заказника.
Лiтература
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Зелена книга України, 2009; Стойко, 2009;
Borhidi, 2003; Chytrý, Kučera, Koči, 2001; David
a kol., 2007; Essl, Egger, Ellmauer, Aigner, 2002;
Moravec a kol., 1995; Mucina, Grabherr, Wallnöfer,
1993; Roleček, 2005; Willner, Grabherr, 2007.
Автори.
Кіш Р.Я
Примітка
1
Асоціацію Sorbo torminalis-Quercetum
Svoboda ex Blažková 1962 за різними авторами розглядали в межах союзу Quercion
pubescentii-petraeae (Moravec a kol., 1995),
союзу ацидофільних теплолюбних дібров
Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs ex Jakucs
1960 (Chytrý a kol., 2001) чи союзу ацидофільних дубових лісів Genisto germanicaeQuercion Neuhäausl et Neuhäuslová-Novotná
1967, хоча при цьому окремо відмічався її
пограничний характер з союзом Quercion
pubescentii-petraeae – Syntax. Syn. Quercion
petraeae (Mucina et all., 1993). За новішими ценологічними узагальненнями в Центральній
Європі (Willner, Grabherr, 2007) асоціацію
все ж включають до складу союзу Quercion
pubescentii-petraeae.
2
Залишається остаточно нез’ясованою ценотична (синтаксономічна) інтерпретація та,
відповідно, об’єм біотопу 91М0 “Термофільні
паннонсько-балканські (субсередземноморські) скельнодубові ліси” у Центральній
Європі [який ми розглядаємо в об’ємі]. В
зведеннях біотопів Словаччини (Stanová,
Valachovič, 2002) та Угорщини (??) біотоп
ототожнюють (визначається, прив’язують до)
лише з асоціацією Quercetum petraeae-cerris.
Натомість в останній обробці лісових угруповань Австрії до цього біотопу окрім згаданої асоціації також включають ліси асоціації
Sorbo torminalis-Quercetum (Willner, Grabherr,
2007), хоча в інших роботах, зокрема в червоному списку загрожених лісових біотопів
Австрії (Essl, Egger, Ellmauer, Aigner, 2002) ці
асоціації діагностують два різні типи бітопів
(автори не ототожнюють їх з жодним типом
біотопів переліку Natura 2000, правда, біотоп
91М0 на час виходу публікації ще не був введений до Європейської Директиви про біото-

пи). В Чехії ідентифіковують тільки асоціацію
Sorbo torminalis-Quercetum (Moravec a kol.,
1995; Chytrý, Kučera, Koči, 2001). Спеціальні
фітосоціологічні аналізи вказують на можливий вікаризм угруповань цих асоціацій та відмічають проблемність (проблематику) їх синтаксономії (Roleček, 2005). Ми не виключаємо
можливість (Можливо) ліси кожної з асоціацій слід розглядати як два окремі біотопи. При
цьому до біотопу 91М0, ототожненому лише з
угрупованням Quercetum petraeae-cerris, очевидно, можна віднести лише невеликий лісовий масив на г. Косоньська гора.

карпатські Дубово-грабові
ліси (грабові діброви)
Natura 2000: -.
Smaragd: 41.2 Oak-hornbeam forests.
CORINE: 41.26 Eastem oak-hornbeam forests
Pal. Hab.: 41.266 Carpathian hairy sedge oakhornbeam forests; 41.268 Central sub-Carpathian
oak-hornbeam forests.
EUNIS: G1.А1 6 Sub-continental Quercus-Carpinus
betulus forests.

Фiтоценологiя:
Союз
Carpinion
Issler
1931: Carici pilosae-Carpinetum Neuhäausl et
Neuhäuslová 1964.
Синтаксономiя (dom.):
Зелена книга Украiни:
Лicoва типологiя:.

Карпатська грабова діброва на схилі г. Жорнина в
окол. м. Мукачево

Структура та екологічна характеристика.
Карпатські грабові діброви з домінуванням дуба
гірського у першому та граба – в другому ярусах,
до яких, зазвичай, домішується бук лісовий. Ці
ліси поширені на схилах переважно південних
експозицій в низькогір’ї та острівними локалітетами – нижньому гірському поясі на Закарпатті,
формуючи перехідну смугу до поясу букових
лісів. Грабові діброви зростають на поживних
грунтах буроземного типу на різних геологічних
породах. Чагарниковий ярус добре розвинутий,
за участі мезофільних лісових видів та підросту головних деревних порід. Трав’яний покрив
багатий, сформований неморальними видами дібров та бучин, з присутністю або домінуванням
характерного виду – осоки волосистої.
Переважна більшість карпатських грабових дібров належать до господарських лісів, структура та склад яких залежать від режиму та особливостей лісодогляду.

Карпатська грабова діброва на схилі г. Жорнина в
окол. м. Мукачево

Види рослин.
Acer campestre (клен польовий), Ajuga reptans
(горлянка повзуча), Anemone nemorosa (анемона дібровна), Campanula rapunculoides, Carex
digitata, Carex pilosa (oсока волосиста), Carpinus
betulus (граб звичайний), Cerasus avium (черешня Convallaria majalis (конвалія звичайна),
Corydalis solida (ряст повний), Cerasus avium
(черешня Crataegus monogyna (глід одноматочковий), Dactylis polygama (грястиця полігамна), Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides
(молочай мигдалевидний), Fagus sylvatica (бук
лісовий), Galeobdolon luteum (жовтий жабрій
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звичайний), Galium odoratum (підмаренник запашний), G. schultesii (п. Шультеса), Glechoma
hederacea (розхідник звичайний), Hedera helix
(плющ звичайний), Lathyrus vernus (чина весняна), Melica uniflora (перлівка одноквіткова), Melittis melissophyllum (кадило звичайне),
Poa nemoralis (тонконіг гайовий), Polygonatum
multiflorum (купина багатоквіткова), Quercus
petraea (дуб скельний), Stellaria holostea (зірочник ланцетовидний), Symphytum tuberosum (живокіст бульбистий), Swida sanquinea (свидина
криваво-червона), Tilia cordata (липа серцелиста), Veronica chamaedrys (вероніка дібровна).
Поширення.
Карпатські грабові діброви острівними осередками або невеликими массивами поширені
в Закарпатті переважно на південних схилах
Вігорлат-Гутинської гряди та по вулканічному
горбогір’ю рівнини, спорадично – на прогрітих
ділянках в передгір’ї та, ізольваними локусами,
нижньому гірському поясі південного мегасхилу
Полонинського хребта.

Невеликі ділянки карпатських грабових дібров
на похороняються в Карпатському БЗ (масиви
Чорна гора та Юлівська гора), в окремих лісових заказниках та заповідних урочищах. Втім,
переважні площі лісів оселища перебувають
поза охороною та використовуються як експлуатаційні ліси.
Лiтература
Зелена книга України, 2009; Стойко, 2009;
Borhidi, 2003; Chytrý, Kučera, Koči, 2001; Essl,
Egger, Ellmauer, Aigner, 2002; Knollová, Chytrý,
2004; Moravec a kol., 1995; Mucina, Grabherr,
Wallnöfer, 1993; Neuhäuslová-Novotná 1964;
Willner, Grabherr, 2007.
Автори.
Кіш Р.Я

Субпаннонські дубовограбові ліси
Natura 2000: 91G0 * Pannonic woods with Quercus
petraea and Carpinus betulus;
Smaragd: 41.2 Oak-hornbeam forests
CORINE: 41.26 Eastern oak-hornbeam forests
Pal. Hab.: 41.267 Sub-Pannonic primrose oakhornbeam forests; 41.2B Pannonic oak-hornbeam
forests.
EUNIS: G1.А16 Sub-continental Quercus-Carpinus
betulus forests.

Загрози.
Надмірне антропогенне навантаження; господарське освоєння ділянок, які займає оселище,
зміна складу насаджень при лісогосподарюванні, конкурентне витіснення буком лісовим, загроза інвазії робінії.
Природоохоронне значення.
Заходи збереження
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Фiтоценологiя: Союз Carpinion Issler 1931,
suball. Querco robori-Carpinenion J. et М.
Michalko 1985: Primulo veris-Carpinetum
Neuhäausl et Neuhäuslová ex et NeuhäuslováNovotná 1964, Querco robori-Carpinetum Soó et
Pócs 1957.
Синтаксономiя (dom.):
Зелена книга Украiни: Carpineto (betuli) –
Quercetum (roboris) hederosum (helices).
Лicoва типологiя: Свіжа грабова діброва з дуба
скельного (С2 -гДск), фрагментарно – волога
грабова діброва з дуба скельного (С3 -гДск)

вані на місці природних лісів біотопу заплавних
в’язово-ясенових дібров.

Дубово-грабовий ліс в ур. Сілаш в окол. с. Дийда

Структура та екологічна характеристика.
Субпаннонські діброви з домінуванням дуба
звичайного в першому та граба – в другому ярусах. Поширені в Закарпатті на вищих річкових
терасах і підвищеннях рівнини та на пагорбах
вулканічного горбогір'я, а також пологих південних схилах Вігорлат-Гутинської гряди, де
до дуба звичайного можуть домішуватися види
комплексу дуба скельного, однак, відсутній бук.
Для цих лісів характерними є дреновані, глибокі,
поживні, переважно підзолисто-буроземні, ґрунти. Підлісок добре розвинутий, часто із значною
участю термофільних видів. Трав'яний покрив
з високим видовим різноманіттям (домінують
субконтинентальні та субсередземноморські
види) та з чималою часткою весняних геофітів,
що створюють весняний аспект біотопу. Загалом
на рівнині переважають вологі дубово-грабові
ліси з домінуванням у трав'яному покриві мезофільних видів. Ці ліси на рівнині часто межують
з заплавними в'язово-ясеневими дібровами, а
по південному передгір’ю та на вулканічному
горбогір’ї – з карпатськими дубово-грабовими
лісами утворюючи, в залежності від рельєфу
та рівня зволоження, мозаїчні комплекси з перехідними зонами. Сухіша відміна біотопу, з
трав'яним покривом з участю теплолюбних видів трапляється зрідка лише по вулканічному
горбогір'ю та на південних пологих схилах вулканічного хребта. Біотоп тією чи іншою мірою
трансформований людською діяльністю: значні
сучасні площі дубово-грабових лісів рівнинних
лісових урочищ є лісовими культурами, які, після меліоративних заходів по осушенню, сформо-

Види рослин.
Acer campestre (клен польовий), A. tataricum (к.
татарський), Anemone nemorosa (анемона дібровна), Carex brizoides (oсока трясучковидна),
Carpinus betulus (граб звичайний), Convallaria
majalis (конвалія звичайна), Corydalis solida
(ряст повний), Crataegus monogyna (глід одноматочковий), Crocus heuffelianus** (шафран
Гейфеля), Dactylis polygama (грястиця полігамна), Euphorbia amygdaloides (молочай мигдалевидний), Gagea spathacea (зірочки чохлуваті),
Galeobdolon luteum (жовтий жабрій звичайний),
Galium odoratum (підмаренник запашний), G.
schultesii (п. Шультеса), Glechoma hederacea
(розхідник звичайний), Hedera helix (плющ звичайний), Lathyrus vernus (чина весняна), Melica
uniflora (перлівка одноквіткова), Primula veris
(первоцвіт весняний), Quercus petraea (дуб скельний), Q. robur (д. звичайний), Sorbus torminalis**
(берека), Symphytum tuberosum (живокіст бульбистий), Tilia cordata (липа серцелиста), Ulmus
minor (берест), Vinca minor (барвінок малий).

Глід одноматочковий
Crataegus monogyna

Барвінок малий
Vinca minor

Поширення.
Субпаннонські дубово-грабові ліси широко розповсюджені майже у всіх лісових урочищах рівнинного Закарпаття, де складають головну частину всіх лісових площ та, фрагментарно, – на
пологих південних схилах у Мараморошській
котловині та по вулканічному горбогір’ю і
на південних схилах вулканічного ВігорлатГутинського хребта.
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Лiтература
Кіш, Андрик, Мірутенко, 2006; Стойко, 2009;
Borhidi, 2003; Essl, Egger, Ellmauer, Aigner, 2002;
Moravec a kol., 1995; Mucina, Grabherr, Wallnöfer,
1993; Willner, Grabherr, 2007.
Автори.
Кіш Р.Я

рівнинні дубові ліси з
Перстачем білим (Potentilla
alba)
					

Natura 2000: 91I0 Euro-Siberian steppic woods with
Quercus spp.
Smaragd: 41.7 Thermophilous and supraMediterranean oak woods
CORINE: Pal. Hab.: 41.7A11 Western white cinquefoil sessile
oak woods
EUNIS: G1.7A1 Euro-Siberian steppe Quercus
woods

Субпаннонська грабова діброва в ур. Острош на пд.
окол. м. Мукачево

Загрози.
Зміна рівня ґрунтових вод; надмірне антропогенне навантаження; зміна складу насаджень
при неправильному лісовому господарюванні,
за якого вилучення (вирубка) дуба не супроводжується його наступним відновленням, а підмінюється іншими породами (переважно граба);
загроза інвазії робінії.

Фiтоценологiя: Союз Potentillo albae-Quercion
Jakucs in Zolyomi 1967: Frangulo alni-Quercetum
roboris-petraeae J. Michalko 1986.
Синтаксономiя (dom.):
Зелена книга Украiни:
Лicoва типологiя: свіжа кленово-липова діброва (D2 – кл-лпД).

Природоохоронне значення.
Заходи збереження
Ділянки біотопу субпаннонських дубовограбових лісів в пониззі р. Латориця, Боржава
ввійшли до складу новоствореного РЛП
«Притисянський» та перебувають під охороною
в ботанічному заказнику місцевого значення
“Сілаш”. Інші території – поза охороною.
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Острівний осередок перстачевої діброви у підніжжі
Юлівських гір

Структура та екологічна характеристика.
Світлі розріджені теплолюбні діброви рівнинних

ділянок та пологих схилів на важких глибоких
поживних грунтах лесових та лесоподібних порід. В Українських Карпатах невеликі фрагменти
цих лісів трапляються лише в рівнинній частині
Закарпаття, де виявлені біля підніжжя вулканічних пагорбів та в Мараморошській котловині.
Угрупованя оселища приурочені до багатих наносних, частково оглеєних, глинистих грунтів
буроземного типу, що сформувалися переважно
на карпатському фліші, неогенових (ефузивних)
седиментах та лесоподібних породах. Грунти
навесні та влітку можуть в незначній мірі підмокати. Деревний ярус, головним чином, з дуба
звичайного, до якого може домішується дуб
скельний. Чагарниковий та трав’яний яруси добре розвинуті, багаті на види. У підліску переважають мезофільні види, його розвиток залежить
від особливостей господарювання. Трав’яний
покрив за значної участі видів теплолюбних дібров, відчутну частку складають види-мезофіли
та види широкої амплітуди, пристосовані до
важких грунтів, здатні витримувати нетривалі
підмокання та літні пересихання грунтів.
В зв’язку з приуроченістю лісів оселища до ділянок, особливо сприятливих для ведення сільського господарства (експозиція, пологі схили,
глибокі грунти), ці ліси збереглися лише у вигляді невеликих острівних залишків, у тій чи іншій мірі змінених людською діяльністю.
Види рослин.
Ajuga reptans (горлянка повзуча), Betonica
officinalis (буквиця лікарська), Campanula
persicifolia (дзвоники персиколисті), Carex
brizoides (осока трясучковидна), Carpinus betulus
(граб звичайний), Cerasus avium (черешня),
Corylus avellana (ліщина), Crataegus monogyna
(глід одноматочковий), Cruciata glabra (круціата
гола), Deschampsia caespitosa (щучник дернистий), Frangula alnus (крушина ламка), Galium
boreale agg. (підмаренник північний), Lathyrus
niger (горошок чорний), Ligustrum vulgare (бирючина звичайна), Luzula luzuloides (ожика
гайова), Lysimachia nummularia (вербозілля
лучне), Molinia caerulea s.l. (молінія голуба),
Populus tremula (осика), Potentilla alba (перстач білий), P. erecta (перстач прямий), Prunus
spinosa (терен колючий), Pulmonaria mollis (медунка м’яка), Quercus petraea (дуб скельний), Q.

robur (д. звичайний), Ranunculus polyanthemos
(жовтець багатоквітковий), Serratula tinctoria
(серпій фарбувальний), Swida sanquinea (свидина криваво-червона), Veronica chamaedrys (вероніка дібровна), Vicia cassubica (вика кашубська),
Viola reichenbachiana (фіалка Райхенбаха).

Potentilla alba (перстач білий)

Поширення.
Теперішнім часом збереглися лише невеликі острівці оселища перстачевих дубових лісів площею кілька гектарів, які виявлені на
Закарпатській низовині у підніжжі Юлівських
гір на українсько-румунському кордоні та, як
фрагмент, у лісовому ур. Мочарка (окол. с.
Буштино) в Мараморошській котловині.

Загрози.
Господарське освоєння ділянок, які займає біотоп, посадки монокультур та зміна складу насаджень при лісогосподарюванні, зміна гідро-
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логічного режиму, загроза проникнення та експансія робінії.

Фiтоценологiя: Союз Genisto germanicaeQuercion Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967:
Molinio arundinacaei-Quercetum Samek 1962.
Синтаксономiя (dom.):
Зелена книга Украiни:
Лicoва типологiя: сирий (В4ДС) і мокрий
(В5ДС) дубово-соснові субори.

Фрагмент перстачевої діброви в ур. Мочарка в окол.
смт. Буштино

Природоохоронне значення.
Заходи збереження
Фрагмент угруповання перстачевих дубових лісів
в Мараморошській котловині перебуває під охороною в заповідному ботанічнму урочищі “Мочар” в
окол. с. Буштино Тячівського р-ну. Осередок лісів
у підніжжі Юлівських – поза охороною.
Лiтература
Кіш, Андрик, Мірутенко, 2006; Зелена книга
України, 2009; Стойко, 2009; Borhidi, 2003;
Roleček, 2005; Walentowski und all., 2006.
Автори. Кіш Р.Я

Вологі ацидофільні
осиково-березово-дубові
ліси (молінієві діброви)
Natura 2000: 9190 Old acidophilous oak woods with
Quercus robur on sandy plains.
Smaragd: 41.5 Acidophilous oak forests.
CORINE: 41.57 Medio-European acidophilous oak
forests.
Pal. Hab.: 41.51 Atlantic pedunculate oak-birch
woods; 41.57141 Peri-Bohemian giant moorgrass
sessile oak forests.
EUNIS: G1.8 Acidophilous [Quercus] – dominated
woodland; G1.9 Non-riverine woodland witth
[Betula], [Populus tremula], [Sorbus aucuparia] or
[Corylus avellana].
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Волога осикова діброва в ур. Дуброви на пд. окл. с.
Новобарово

Структура та екологічна характеристика.
Вологі ацидофільні діброви з дуба звичайного за
участі осики, берези повислої та пухнастої в підмочених депресіях рівнин та котловин передгір’я.
Розвиваються на важких сильно кислих дерновобуроземних (мочаристих) псевдоглейових та глейових ґрунтах з активним процесом опідзолення.
Грунти в період опадів підмочені дощовими водами, але влітку та під осінь можуть сильно пересихати. Чагарниковий ярус добре розвинутий, з
домінуванням крушини ламкої та за значної участі підросту деревних порід. Густий трав’яний покрив формує, головним чином, молінія голуба та,
зрідка, осока трясучковидна, до яких, часто у вигляді незначної частки, домішуються вологолюбні види-ацидофіли та види широкої амплітуди,
пристосовані до важких грунтів. Добре розвинутим є моховий покрив, ділянками трапляються
сфагнові мохи.
В зв’язку з приуроченістю лісів оселища до
освоєного густонаселеного району з розвинутим віковим веденням сільського господарства,
ці ліси збереглися лише як невеликі острівні залишки, у тій чи іншій мірі зміненені людською
діяльністю.

Поширення.
Рідкісний для Українських Карпат тип лісового
оселища, виявлений лише в Мараморошській
котловині – в природній неглибокій післяльодовиковій депресії ур. Дуброва між с. Новобарово
та смт. Буштино Тячівського р-ну. Тут збереглося два осередки молінієвої діброви: більша
за площею ділянка в складі лісового масиву на
пд. окол с. Новобарово та невеликий фрагмент
у розрідженому кількагектарному лісовому урочищі Дубки на пн. окол. с Буштино.
Волога осикова діброва в ур. Дуброви на пд. окл. с.
Новобарово

Види рослин.
Betonica officinalis (буквиця лікарська), Betula
pendula (береза повисла), B. pubescens (б. пухнаста), Carex brizoides (осока трясучковидна),
Corylus avellana (ліщина), Crataegus monogyna
(глід одноматочковий), Deschampsia caespitosa
(щучник дернистий), Frangula alnus (крушина
ламка), Galium boreale agg. (підмаренник північний), Lysimachia nummularia (вербозілля
лучне), Lysimachia vulgaris (вербозілля звичайне), Melampyrum pretense (перестріч лучний),
Molinia caerulea s.l. (молінія голуба), Populus
tremula (осика), Potentilla erecta (перстач прямий), Quercus robur (дуб звичайний), Scutellaria
galericulata (шоломниця звичайна), Succisella
inflexa** (малий комонник зігнутий), Serratula
tinctoria (серпій фарбувальний).

Загрози.
Зміна гідрологічного режиму, господарське
освоєння ділянок, які займає оселище, зміна
складу насаджень при лісогосподарюванні.
Природоохоронне значення.
Заходи збереження
Фрагмент угруповання вологих ацидофільних
осиково-березових дібров перебуває під охороною в невеликому заповідному лісовому урочищі “Дуброви” в окол. с. Буштино Тячівського
р-ну. Головні площі лісів оселища в ур. Дуброва
на пд. окол. с. Новобарово– поза охороною.
Лiтература
Зелена книга України, 2009; Essl, Egger, Ellmauer,
Aigner, 2002; Moravec a kol., 1995.
Автори.
Кіш Р.Я

Frangula alnus (крушина ламка)
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заболочені рівнинні
Вільхові ліси

					
Natura 2000: –
Smaragd:44.914 Steppe swamp alder woods
CORINE: 41.91 Alder swamp woods
Pal. Hab.: 41.91 Alder swamp woods
EUNIS: G1.4 Broadleaved swamp woodland not on
acid peat; G1.5 Broadleaved swamp woodland on
acid peat

лісів є формування в дерев вільхи пристовбурних куполоподібних п’єдесталів до одного метра заввишки з розрослих над землею коренів.
Чагарниковий підлісок розріджений, причому
кущі зазвичай зростають на підвищеннях або
частіше безпосередньо на п’єдесталах. Трав’яний
покрив добре розвинутий, з високим відсотком
проективного покриття, але його видовий склад
змінюється в залежності від особливостей мікрорельєфу. На понижених ділянках з тривалим застоєм води чи підмоканням розвивається густий,
часто з суцільним покриттям, травостій з вологолюбних рослин-гігрофітів, в якому домінують
лише кілька видів, насамперед високорослі осоки
та лепешняк. Місцями їх заміщують мікролокуси
вегетативного походження інших видів (кропиви,
папороті теліптерису). Менш вологолюбні види –
мезофіти вселяються в пристовбурні п’єдестали
вільхи та на незатоплювані підвищення навколо
них.

Вільхове болото в ур. Острош на пд. окол. м. Мукачево

Фiтоценологiя: Союз Alnion glutinosae Malcuit
1929: Carici elongatae-Alnetum Koch 1926, Carici
acutiformis-Alnetum Scamoni 1935, Carici ripariaeAlnetum Weisser 1970, Fraxino pannonicaeAlnetum Soó & Járai-Komlódi in Járai-Komlódi
1958, Dryopterido cristatae-Alnetum (Nowinski
1929) R.Tx. et Bodeux 1955.
Синтаксономiя (dom.):
Зелена книга Украiни: Alnetum (glutinosae)
matteucciosum (struthiopteris).
Лicoва типологiя:
Структура та екологічна характеристика.
Ліси з вільхи клейкої в депресіях з тривалим
(кількамісячним) або постійним підтопленням
ґрунтовими, або, зрідка, поверхневими водами.
Ці ліси невеликими острівцями спорадично трапляються в дібровах окремих лісових урочищ рівнини та, фрагментарно, в передгір’ї на найбільш
понижених ділянках, де відбувається застій води.
На цих ділянках поширені важкі лучно-болотні
та болотні мінеральні ґрунти (дерново-буроземні
(мочаристі) глейові ґрунти). Характерною рисою
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Заповідний вільшняк в ур. Егреш

Види рослин.
Alnus glutinosa (вільха клейка), Caltha palustris
(калюжниця болотна), Carex acuta (осока гостра), C. elongata (о. видовжена), C. riparia
(о. побережна), C. vesicaria (о. пухирчаста),
Dryopteris carthusiana (щитник шартрський),
Frangula alnus (крушина ламка), Galium palustre
(підмаренник болотний), Glyceria maxima (лепешняк великий), Iris pseudacorus (півники
болотні), Lycopus europaeus (вовконіг європейський), Lythrum salicaria (плакун верболистий), Lysimachia vulgaris (вербозілля звичайне), Peucedanum palustre (смовдь болотна),
Phalaroides arundinacea (очеретянка звичайна),

Rubus caesius (ожина сиза), Salix cinerea (верба
попеляста), Solanum dulcamara (паслін солодкогіркий), Stachys palustris (чистець болотний),
Thelypteris palustris (теліптерис болотний),
Urtica galeopsifolia (кропива жабрійолиста), U.
kioviensis (к. київська).
Поширення.
Сьогодні невеликі острівні ділянки вільхових заболочених лісів збереглися лише на
Закарпатській низовині в окремих (чотирьох)
лісових урочищах та в заплавному лісовому масиві «Егреш» вздовж мертвого рамена р. Тиса.
Трансформовані залишки та фрагменти відомі в
ур. «Сілаш» на українсько-угорському кордоні
та поодиноко – в передгір’ї південного мегасхилу (Іршавська котловина, окол. с. Загаття).

шено заказником місцевого значання. Всі інші
осередки біотопу на Закарпатській низовині та
в передгір’ї – поза охороною.
Необхідним є повне заповідання всіх існуючих
ділянок біотопу вільхових заболочених лісів,
збереження на цих та прилеглих територіях існуючого гідрологісного режиму (в т.ч. збереження непорушеними прилеглих масивів дібров).
В зв’язку з високою вразливістю трав’яного
ярусу – повна заборона проведення будь-яких
лісоексплуатаційних лісогосподарських робіт.
Боротьба з інвазійними видами – ясеном пенсільванським (Fraxinus pennsylvanica), кленом
ясенолистим (Acer negundo).
Лiтература
Кіш, Андрик, Мірутенко, 2006; Кіш, Проць,
Поляновський, 2009.
Автори. Кіш Р.Я,

Болотні смерекові ліси
Emerald: 44.À Birch and conifer mire woods
EUNIS: 63.E6 Nemoral bog Picea woods
CORINE: 44.À4 Sphagnum spruce woods
Pal. Hab.: 44.À4 Mire spruce woods
Natura 2000: 91 DO* Bog woodland

Загрози.
Зміна гідрологічного режиму, що веде до осушення та зміни складу трав'яного покриву,
трансформація біотопу при вирубуванні вільхи внаслідок заростан-ня вербою, вирубування прилеглих лісових масивів, що створюють
гідро-термологічний буфер (підтримують рівень
грунтових вод та формують мікроклімат) довкола вільхових острівців
Природоохоронне значення.
Реліктові зникаючі залишки післяльодовикових
епох в теплих умовах окраїнної Паннонії з унікальним та специфічним рослинним та тваринним світом.
Заходи збереження
Сьогодні лише вільшняк в ур. «Егреш» оголо-

Синтаксони за флористичною класифікацією: Союз Piceion excelsae Pawłowski in
Pawłowski et al. 1928: Sphagno palustris-Piceetum
(Svoboda 1939) Šomšak 1979.
Синтаксони за домінантною класифікацією
(1991): формація Peceeto (abietis)- sphagneta
mesotrophica, асоціації: Piceetum sphagnosum,
Piceetum polytrichoso-sphagnosum, Piceetum
mirtilloso-eriophoroso- sphagnosum, Piceetum
mirtilloso-sphagnosum; формація Peceeto-Abieta,
асоціації: Abieto-Peceetum vacciniosum (myrtilli),
Abieto-Peceetum sphagnosum.
Зелена книга України (2009):
Типи лісу:
Структура та екологічна характеристика:
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Болотні смеречини на кислому підґрунті у вологих та прохолодних гірських регіонах, на
глейових або органогенних ґрунтах на висотах
700-1100 м н.р.м. Пов’язані з високим рівнем
стояння підземних вод. На поверхні як правило
нагромаджені малорозкладені рослинні рештки
і грубий гумус з ознаками оторфовування (подекуди утворюється шар торфу до 1 м потужністю). Представлені на рівних ділянках, подекуди
з незначним поверхневим ухилом – переважно
на рівних днах долин, потоків, джереловищ,
флювіогляціальних терас та карів, по краях торфовищ. Деревостан незімкнений, часто сильно
розріджений. Дерева здебільшого низькорослі
(через постійне підтоплення), угруповання флористично бідні. Проективне покриття трав’яних
судинних рослин незначне, натомість покриття
сфагнових мохів досягає іноді 90%.
Видовий склад:
Betula pubescens (береза пухнаста), B. pendula
(береза повисла або бородавчаста), Picea abies
(ялина європейська, смерека), Sorbus aucuparia
(горобина звичайна), Calamagrostis villosa (куничник волохатий), Carex canescens (осока
попелясто-сіра), C. vesicaria (осока пухирчаста),
Empetrum nigrum (водянка чорна), Equifsetum
sylvaticum
(хвощ лісовий), Eriophorum
angustifolium (пухівка багатоколоскова), Е.
vaginatum (пухівка піхвова), Ledum palustre (багно звичайне), Luzula luzuloides (ожика гайова),
Lycopodium annotinum (плаун річний або колючий), Salix aurita (верба вушката), S. silesiaca
(верба сілезька), Trientalis europaea (одинарник
європейський), Vaccinium myrtillus (чорниця), V.
vitisidaea (брусниця), V. uliginosum (буяхи, лохина), з мохоподібних представлені Polytrichum
commune, Sphagnum palustre, S. girgensohnii, S.
capillifolium, S. centrale, S. squarrosum.
Поширення:
Зрідка трапляються у вузьких річкових і прохідних долинах північного макросхилу: у Бескидах
(Стрийсько-Сянська Верховина, Сколівські
Бескиди), частіше в Ґорґанах, на південому макросхилі представлені на хребтах Негровець,
Боржава, Красна, де трапляються, переважно,
по краю розвинених верхових боліт на деградованих торфовищах. У Чорногорі окремими
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фрагменами представлені в льодовикових карах
північного макросхилу (урочища Кізі Улоги,
Ґаджина, Цибульник).

Загрози:
Неконтрольоване рекреаційне використання територій, зміни гідрорежиму через будівництво
рекреаційних об’єктів, доріг, прокладання туристичних стежок без урахування їх впливу на
гідрорежим території й розвиток геоморфологічних процесів.
Природоохоронне значення:
Реліктові типи оселищ, що є притулком низки
гігро- й гідрофільних видів рослин і тваринних
організмів, зокрема безхребетних (комах), окрема бореальних реліктів. Мають важливе водорегуляційне, ґрунтозахисне й протиерозійне значення.
Категорія рідкісності:
Заходи збереження:
Охороняються на території РЛП “Надсянский”,
НПП “Синевир”, “Сколівські Бескиди”,
Карпатського БЗ, Карпатського НПП, ПЗ
“Ґорґани”.
Література:
Фото:
Автори: О.О.Кагало, І.Я.Реслер

Високотравні смерекові
ліси
Emerald: 42.21 Alpine and Carpathian subalpine
spruce forests
EUNIS: G3.16 Alpine and Carpathian sub-alpine
[Picea] forests
CORINE: 42.21 Alpine and Carpathian subalpine
spruce forests
Pal. Hab.: 42.21 Alpine and Carpathian subalpine
spruce forests
Natura 2000: 9410 Acidophilous spruce forests
(Vaccinio-Piceetea)

Синтаксони за флористичною класифікацією: Союз Athyrio alpestris-Piceion Sýkora
1971: Athyrio alpestris-Piceetum Hartmann 1959,
Dryopterido-Piceetum excelsae Březina et Hadač
1969; Союз Chrysanthemo rotundifolii-Piceion
(Krajina 1933) Březina et Hadač in Hadač 1962:
Chrysanthemo
rotundifolii-Piceetum
Krajina
1933, Adenostylo-Piceetum Samek 1959, CortusoPiceetum (Soltes 1976) Fajmonová 1978, SeslerioPiceetum Fajmonová 1978.
Синтаксони за домінантною класифікацією
(1991): формація Abieta albae, асоціації: Fageto
(sylvaticae)-Piceeto (abietis)-Abietum (albae)
anthyriosum (filix-feminae), F.-P.-A. oxalidosum
(acetosellae), Piceeto (abietis)-Fageto (sylvaticae)Abietum (albae) anthyriosum (filix-feminae), P.F.-A. dentariosum (glandulosae), P.-F.-A. oxalidosodentariosum, P.-F.-A. oxalidosum (acetosellae),
P.-F.-A. vacciniosum (myrtilli); формація Piceeta
abietis, асоціації: Fageto (sylvaticae)-Abietum
(albae) anthyriosum (filix-feminae), варіант формації Fageto-Piceetum stellariosum (nemoreum).
Acereto-Piceetum,
Sorbeto-Piceetum,
Fageto Piceetum ???
Зелена книга України (2009):
Типи лісу:
Структура та екологічна характеристика:
Гірські зональні смерекові ліси, котрі є еквівалентом смерекових лісів дріоптерісових у воло-

гіших і трофічно сприятливіших екотопах. Може
вважатися висотним дериватом яворово-букових
гірських лісів Формуються на породах різного
складу на середньоглибоких гумусових підзолистих ґрунтах. У деревостані домінує смерека, характерною є домішка явора. У трав’яному
вкриті домінують добре помітні нітрофільні восокорослі види, чисельність оліготорофних видів є меншою.
Видовий склад:
Acer pseudoplatanus (клен несправжньоплатановий, явір), Picea abies (ялина європейська, смерека), Ribes petraeum (смородина карпатська,
порічки карпатські), Sorbus aucuparia (горобина
звичайна), Aconitum degenii (ендемік) (аконіт
Дегена), Adenostyles alliariae (аденостилес сіролистий), Athyrium distentifolium (безщитник
розставленолистий), A. filix-femina (безщитник
жіночий), Chaerophyllum hirsutum (бутень шорстковолосистий), Cicerbita alpina (цицербіта альпійська), Cirsium waldsteinii (осот Вальдштейна),
Dentaria glandulosa (зубниця залозиста)),
Doronicum austriacum (сугайник австрійський),
Geranium sylvaticum (герань лісова), Homogyne
alpine (підбілик альпійський), Leucanthemum
rotundifolium (ендемік) (королиця круглолиста),
Luzula sylvatica (ожика лісова), Oxalis acetosella
(квасениця звичайна), Petasites kablikianus (кремена судетська), Ranunculus platanifolius (жовтець платанолистий), Senecio subalpinus (жовтозілля субальпійське), Stellaria nemorum (зірочник
гайовий), Streptopus amplexifolius (стрептопус
листообгортний), Vaccinium myrtillus (чорниця).
Поширення:
Належить до типу корінних смерекових лісів,
тому трапляється на невеликих територія у верхній частині лісового поясу в межах висот 11001600 м н.р.м. у Бескидах (рідко), частіше на
Свидовці, у Чорногорі (північний макросхил),
Мармароських Альпах і в Ґорґанах.
Загрози:
Відсутність охорони високоцінних в фітоісторичному, структурно-лісівничому та флорогенетичному спектрах лісів поза межами об’єктів
природно-заовідного фонду, неконтрольовані
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Ялицеві та смерековоялицеві ліси монтанного та
альпійського поясів
Категорія рідкісності: Emerald: EUNIS: G3.1 (Abies) and (Pinus) woodland
CORINE: 42.1 Fir forests
Pal. Hab.: 42.11 Neutrophile medio-European fir
forests; 42.12. Calciphile medio-European fir forets;
42.13 Acidophile medio-European fir forets;
Natura 2000: -

санітарні рубки в залишках умовно корінних
смерекових лісів близько верхньої межі їх поширення, нерегульована рекреація, будівництво рекреаційних об’єктів без належного обстеження
та фітосозологічного експертування території.
Природоохоронне значення:
Залишки природних смерекових лісів, що зберегли близький до корінного тип структури й видового складу в трофічно відносно багатих екотопах.
Мають важливе водорегуляційне, протиерозійне,
ґрунтозахсне й середовищетвірне значення.
Категорія рідкісності:
Заходи збереження (якщо трапляється у
ПЗФ):
Охороняються на території Карпатського НПП й
Карпатського БЗ. Необхідне проведення широкомасштабної комплексної інвентаризації цінних з природоохоронної точки зору лісів у межах держлісфонду з метою їх подальшої охорони
та обґрунтування заходів екологічного менеджменту з метою відтворення.
Література:
Фото:
Автори: О.О.Кагало, І.Я.Реслер
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Синтаксони за флористичною класифікацією: союз Fagion Luquet 1926, підсоюз
Galio rotundifolii-Abietenion Oberd. 1962: Galio
rotundifolii-Abietetum Wraber (1955) 1959; –
союз Oxalido-Piceion (Krajina 1934) Biezina
et Hadac 1962, підсоюз Oxalido-Abietenion
(Březina et Hadač 1962) Раss. 1978: PrenanthoAbietetum Hadač 1965, Adenostylo Abietetum
Kuoch 1954, Arunco Abietetum Fаjmonova 1984,
Calamagrostio arundinaceae-Abietetum Horvat
1950, Calamagrostio variae-Abietetum (Sillinger
1933) Fajmonova 1976, Circaeo alpinae Abietetum
Somsak 1982; — Piceion excelsae Pawtowski in
Pawtowski et al. 1928, Vaccinio-Abietenion Oberd.
1962: Bazzanio Abietetum (Kuoch 1954) Ellenberg
et Kio1zii 1972, Blechno Abietetum Horvat 1950,
Calamagrostio villosae Abietetum Ellenberg et
Klotzli 1972, Dryopterido dilatatae Abietetum
(Kuoch 1954) Ellenberg et Klotzli 1972, Equiseto
sylvatici-Abietetum Moor 1952, Luzulo Abietetum
Oberd. 1957, Soldanello hungaricae Abietetum
Somsak 1982.
Синтаксони за домінантною класифікацією (1991): Асоціації Abietum (albae) caricosum
(silvaticae), Abietum (albae) stellarium (holosteae),
Abietum (albae) oxalidosum (acetosellae),
Abietum (albae) nudum, Piceetum (abietis) –
Abietum (albae) vacciniosum (myrtilli), Piceetum
(abietis) – Abietum (albae) galiosum (odorati),
Piceetum (abietis) – Abietum (albae) symphytosum
(cordatae), Piceetum (abietis) – Abietum (albae)
dryopteridosum (filix-maris), Piceetum (abietis)
– Abietum (albae) dentariosum (glandulosae),
Piceetum (abietis) – Abietum (albae) luzulosum

(sylvaticae), Piceetum (abietis) – Abietum (albae)
oxalidosum (acetosellae).
Зелена книга України (2009) —
Типи лісу: свіжий ялиново-буковий суяличник (С2ЯлБкЯц); вологий буково-ялиновий суяличник (С3БкЯлЯц); сирий ялиновий суяличник (С4-ЯлЯц);
вологий буково-ялиновий яличник (D3-БкЯлЯц);
вологий (D3-Яц) і сирий (D4-Яц) яличник.
Структура та екологічна характеристика:
чисті ялицеві або мішані ліси з домінуванням
ялиці за участі інших дерев, найчастіше смереки. В екологічно різних угрупованнях, де едифікатором є ялиця, можна виокремити три типи
на рівні підсоюзів. Першим типом є ялицеві
ліси, на флішах де ґрунтові умови обмежують
розповсюдження бука. Цей варіант оселища
сформувався на висотах 400-700 м н. р. м., на
пологих схилах різних експозицій, у низинах з
застійним режимом зволоження і на буроземах
важкого механічного складу, які сформовані на
елювії-делювії карпатського флішу. Профіль
ґрунту погано структурований, переважно з
ознаками оглеєння. Для цих ґрунтів характерна
значна гумусованість, кисла реакція і високий
вміст заліза та алюмінію. Підлісок, принаймні
його нижні яруси, сформований евтрофними видами. Другим типом є мезотрофні ялицеві ліси
в найвищих висотних положеннях поширення
ялиці, де бук представлений як незначна домішка у другому-третьому ярусах. Третім типом є
смереково-ялицеві ліси високогірських локалітетів на ненасичених буроземах, часто опідзолених. У трав’яній синузії домінують оліготрофні та ацидофільні види. Деревостани цього
типу оселищ мають складну структуру, утворені
трьома, рідше чотирма ярусами. У першому ярусі домінує ялиця біла й тільки подекуди присутні
окремі особини смереки. У другому ярусі також
переважає ялиця, поодиноко представлені ялина
й бук, рідше – граб звичайний та явір. Третій і
четвертий яруси формує зі значною перевагою
ялиця разом з ялиною, буком, або грабом. У підліску поодиноко трапляються бузина червона,
жимолость чорна і горобина звичайна. Добре
розвинений підріст, видовий склад якого подібний до третього ярусу. Для всіх типів ялицевих
лісів характерний низький трав’яний покрив,

який утворюють окремі рослини чи їх біогрупи
в прогалинах деревостану: маренка запашна,
осока лісова, зеленчук жовтий, підмаренник запашний, копитняк й купина кільчаста, часто трапляються папороті.
Видовий склад: Abies alba (ялиця біла), Acer
pseudoplatanus (клен-явір), Acer platanoides
(клен гостролистий), Aegopodium podagraria
(яглиця звичайна), Asperula odorata (маренка запашна), Athyrium filix-femina (безщитник
жіночий), Fagus sylvatica (бук лісовий), Carex
silvatica (осока лісова), Carpinus betulus (граб
звичайний), Dentaria glandulosa (зубниця залозиста), Dryopteris filix-max (безщитник чоловічий), Galium odoratum (підмаренник запашний), Hepatica nobilis (печіночниця звичайна),
Lilium martagon (лілія лісова), Lonicera nigra
(жимолость чорна), Luzula sylvatica (ожика лісова), Mercurialis perennis (переліска багаторічна), Oxalis acetosella (квасениця звичайна),
Picea abies (ялина європейська), Polygonatum
verticillatum (купина кільчаста), Rubus hirtus
(ожина шорстка), Sambucus racemosa (бузина
червона), Stellaria holostea (зірочник ланцетовидний), Symphytum cordatum (живокіст серцевидний), Vaccinium myrtillus (чорниця).
Поширення: оселище поширене в Українських
Карпатах, де чітко виражене домінування ялиці.
Діапазон висотного поширення в межах 400-700
м н. р. м.

Загрози: основною загрозою оселищу є проведення меліоративних робіт та інші зміни гідро-
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логічного режиму, а також, надмірні вирубки.
Природоохоронне значення: цей тип оселища
є пристанищем для окремих ендемічних види
рослин, а також низки включені до «Червоної
книги України» (2009) видів.
Заходи збереження (якщо трапляється у ПЗФ):
охороняється в об’єктах природно-заповідного
фонду, зокрема у заповідному урочищі «Клива»
Державного підприємства «Делятинське лісове
господарство», НПП Сколівські Бескиди.
Автори: Шпарик Ю.С., Проць Б.Г., Кагало О.О.

Чисті та змішані хвойні
ялицеві ліси
Natura 2000: Emerald: 41.1 Beech forests; 41.13 Neutrophilous
beech forests
CORINE: 41.13 Neutrophilous beech forests
Pal. Hab.: 41.13 Medio-European neutrophile beech
forests
EUNIS: G1.63 Medio-European neutrophile Fagus
forests

Syntaxonomy (Br.-Bl.): Союз Fagion Luquet
1926, suball. Еu-Fagenion Oberd. 1957: Carici
pilosae-Fagetum Oberd. 1957, Dentario bulbiferae
Fagetum (Zlatnik 1935) Hartmann 1953,
Dentario enneaphylli-Fagetum Oberd. ex W. et
А. Matuszkiewicz 1960, Dentario glandulosaeFagetum Matuszkiewicz ex Guzikowa et Kornas
1969, Festuco drymejae-Fagetum Маус 1978,
Symphyto cordati-Fagetum Magic 1978, MelittioFagetum Soo (1962) 1971.
Продромус рослинності України (1991):
Асоціації Abietum (albae) athyriosum (filixfeminae), Abietum (albae) caricosum (silvaticae),
Abietum
(sylvaticae)
asperuloso-caricosum
(silvaticae), Abietum (albae) dentariosum
(glandulosae), Fagetum (sylvaticae) athyriosum
(filix-feminae), Fagetum (sylvaticae) caricosum
(pilosae), Fagetum (sylvaticae) asperulosocaricosum (pilosae), Fagetum (sylvaticae)
dentariosum (glandulosae), Fagetum (sylvaticae)
galiosum (odorati), Abieto (albae) – Fagetum
(sylvaticae) caricosum (pilosae), Abieto (albae) –
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Fagetum (sylvaticae) dentariosum (glandulosae),
Abieto (albae) – Fagetum (sylvaticae) galiosum
(odorati), Abieto (albae) – Fagetum (sylvaticae)
symphytosum (cordatae), Carpineto (betuli) –
Fagetum (sylvaticae) caricosum (pilosae), Carpineto
(betuli) – Fagetum (sylvaticae) dentariosum
(bulbiferae), Carpineto (betuli) – Fagetum
(sylvaticae) galiosum (odorati), Querceto (roboris)
– Fagetum (sylvaticae) caricosum (pilosae),
Querceto (roboris) – Fagetum (sylvaticae) galiosum
(odorati), Piceeto (abietis) – Fagetum (sylvaticae)
dentariosum (glandulosae), Piceeto (abietis) –
Fagetum (sylvaticae) galiosum (odorati), Abieto
(albae) – Piceeto (abietis) – Fagetum (sylvaticae)
dentariosum (glandulosae), Abieto (albae) – Piceeto
(abietis) – Fagetum (sylvaticae) galiosum (odorati)
Green Book: Forestry classification: свіжий ялиново-буковий
суяличник (С2-ЯлБкЯц); вологий буковоялиновий суяличник (С3-БкЯлЯц); сирий ялиновий суяличник (С4-ЯлЯц); вологий буковоялиновий яличник (D3-БкЯлЯц); вологий (D3Яц) і сирий (D4-Яц) яличник.
Структура та екологічна характеристика:
Деревостани складної структури утворені трьома (рідко – чотирма) ярусами. У першому ярусі
переважно домінує ялиця біла і тільки поде
куди присутні окремі стовбури ялини звичайної
чи бука лісового. У другому ярусі також переважає ялиця, окремими деревами представлені
ялина і бук. Третій ярус також формує ялиця
разом з буком і ялиною. У підліску поодиноко
зустрічаються бузина червона, жимолость чорна і горобина звичайна. Добре розвинений підріст, видовий склад якого подібний до третього
ярусу. Травостій утворюють окремі рослини, які
формують біогрупи тільки в прогалинах деревостану: безщитник жіночий, осока лісова, зеленчук жовтий, підмаренник запашний, копитняк,
квасениця звичайна й тирлич ваточковидний.
Біотопи сформувалися на висотах 400-700 метрів над рівнем моря, на пологих схилах різних
експозицій, в низинах з застійним режимом
зволоження, на буроземах важкого механічного
складу, які сформовані на елювії-делювії карпатського флішу. Профіль ґрунту погано структуро

ваний, переважно з ознаками оглеєння. Для цих
ґрунтів характерна значна гумусованість, кисла
реакція і високий вміст заліза та алюмінію.
Видовий склад: Abies alba (ялиця біла), Acer
platanoides (клен гостролистий), Aegopodium
podagraria (яглиця звичайна), Asperula odorata
(маренка запашна), Fagus sylvatica (бук лісовий),
Carex silvatica (осока лісова), Dentaria glandulosa
(зубниця залозиста), Galium odoratum (підмаренник запашний), Lilium martagon (лілія лісова),
Lonicera nigra (жимолость чорна), Mercurialis
perennis (переліска багаторічна), Oxalis acetosella
(квасениця звичайна), Polygonatum verticillatum
(купина кільчаста), Rubus caesius (ожина сиза),
Sambucus racemosa (бузина червона), Stellaria
holostea (зірочник ланцетовидний), Symphytum
cordatum (живокіст серцевидний).
Поширення: Біотоп поширений на Перед
карпатті, де чітко виражене домінування ялиці.
Діапазон висотного поширення в межах 300-500
м н. р. м.

Загрози: Основною загрозою біотопу є проведення меліоративних робіт та інші зміни гідрологічного режиму.
Природоохоронне значення: Цей біотоп складають окремі ендемічні види рослин, а також деяка кількість таких, що включені до «Червоної
книги України» (2009).
Заходи збереження (якщо трапляється у
ПЗФ): Охороняється в об’єктах природно-

заповідного фонду, зокрема в заповідному урочищі «Клива» ДП «Делятинське лісове господарство» і в Карпатському національному природному парку.
Автори: Шпарик Ю.С., …

Ялицево-буково-смерекові
мішані ліси
Категорія рідкісності: Emerald: 41.1 Beech forests; 41.13 Neutrophilous
beech forests
CORINE: 41.13 Neutrophilous beech forests
Pal. Hab.: 41.13 Medio-European neutrophile beech
forests
EUNIS: G1.63 Medio-European neutrophile Fagus
forests
Natura 2000: –

Синтаксони за флористичною класифікацією: Союз Fagion Luquet 1926, suball. Еu-Fagenion
Oberd. 1957: Carici pilosae-Fagetum Oberd.
1957, Dentario bulbiferae Fagetum (Zlatnik 1935)
Hartmann 1953, Dentario enneaphylli-Fagetum
Oberd. ex W. et А. Matuszkiewicz 1960, Dentario
glandulosae-Fagetum Matuszkiewicz ex Guzikowa
et Kornas 1969, Festuco drymejae-Fagetum Маус
1978, Symphyto cordati-Fagetum Magic 1978,
Melittio-Fagetum Soo (1962) 1971.
Синтаксони за домінантною класифікацією
(1991): Асоціації Fageto (sylvaticae) – Abietum
(albae) caricosum (silvaticae), Fageto (sylvaticae)
– Abietum (albae) stellarium (holosteae), Fageto
(sylvaticae) – Abietum (albae) dentariosum
(glandulosae), ), Fageto (sylvaticae) – Abietum
(albae) galiosum (odorati), ), Fageto (sylvaticae) –
Abietum (albae) symphytosum (cordatae), Querceto
(roboris) – Abietum (albae) caricosum (silvaticae),
Carpineto (betuli) – Querceto (roboris) – Abietum
(albae) dentariosum (glandulosae), Querceto
(roboris) – Abietum (albae) caricosum (silvaticae),
Querceto (roboris) – Abietum (albae) galiosum
(odorati), Querceto (roboris) – Abietum (albae)
mercurialisum (perennisae).
Зелена книга України (2009) —
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Типи лісу: свіжий (С2-ДЯц), вологий (С3-ДЯц)
і сирий (С4-ДЯц) дубові суяличники; вологий
буковий (С3-БкЯц) і дубово-буковий (С-3БкЯц)
суяличники; свіжий (D2-БкЯц) і вологий (D3БкЯц) букові яличники; вологий дубовий (D3ДЯц), дубово-буковий (D3-ДБкЯц) і грабовобуковий (D3-ГБкЯц) яличники.
Структура та екологічна характеристика:
Тип оселища представлений на висотах від 300
до 1200 м н.р.м. на відносно пологих схилах різних експозицій, в елементах рельєфу із застійним режимом зволоження на буроземах важкого
механічного складу, які сформувався на елювіїделювії карпатського флішу. Профіль ґрунту
погано структурований, переважно з ознаками
оглеєння. Для цих ґрунтів характерна значна
гумусованість, кисла реакція і високий вміст заліза та алюмінію.
Деревостани складної структури утворені двома
або трьома ярусами. У першому ярусі переважно домінує ялиця біла і переважно присутній бук
лісовий, рідше – дуб звичайний. У другому ярусі також переважає ялиця, окремими деревами
представлені бук, граб звичайний і явір. Третій
ярус також формує ялиця разом з буком, явором,
кленом гостролистим чи грабом. У підліску поодиноко зустрічаються ліщина звичайна, бузина
червона, жимолость чорна і горобина звичайна.
Добре розвинений підріст, видовий склад якого
подібний до третього ярусу. Травостій утворюють окремі рослини, які формують біогрупи
тільки в прогалинах деревостану: маренка запашна, осока лісова, зеленчук жовтий, підмаренник запашний, копитняк й купина кільчаста.
Видовий склад:
Abies alba (ялиця біла), Acer pseudoplatanus
(клен-явір), Acer platanoides (клен гостролистий), Aegopodium podagraria (яглиця звичайна), Asperula odorata (маренка запашна), Fagus
sylvatica (бук лісовий), Carex silvatica (осока лісова), Carpinus betulus (граб звичайний),
Corylus avellana (ліщина звичайна), Dentaria
glandulosa (зубниця залозиста), Galeobdolon
letum (зеленчук жовтий), Galium odoratum (підмаренник запашний), Quercus robur (дуб звичайний), Hepatica nobilis (печіночниця звичайна),
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Lilium martagon (лілія лісова), Lonicera nigra
(жимолость чорна), Mercurialis perennis (переліска багаторічна), Oxalis acetosella (квасениця
звичайна), Polygonatum verticillatum (купина
кільчаста), Rubus caesius (ожина сиза), Sambucus
racemosa (бузина червона), Stellaria holostea (зірочник ланцетовидний), Symphytum cordatum
(живокіст серцевидний).
Поширення:
оселище поширене в Бескидах до висот 1200 м
н.р.м., де власне буково-ялицево-смерекові та
ялицево-буково-смерекові ліси утворюють рослинну смугу. На Передкарпатті у подібних оселищах виражене домінування ялиці та бука з домішкою дуба в діапазоні висотного поширення у
межах 300-500 м н. р. м.
Загрози: Основною загрозою оселищу є проведення меліоративних робіт та інші зміни гідрологічного режиму. У Бескидах смуга мішаних
ялицево-буково-смерекових лісів бела значно
фрагментована внаслідок лісогосподарської діяльності й цей тип оселища нині є відносно рідкісним.
Природоохоронне значення: У цьому типі оселища представлені окремі ендемічні види рослин, а включені до «Червоної книги України»
(2009). Крім того він є середовищем існування
низки видів птахів та мікромамалій, які належать до різних природоохоронних категорій.
Заходи збереження (якщо трапляється у ПЗФ):
Охороняється в об’єктах природно-заповідного
фонду, зокрема у НПП «Винницький», Сколівські
Бескиди.
Автори: Шпарик Ю.С., Кагало О.О.

Березові рідколісся на
торфовищах
Emerald: 44.À Birch and conifer mire woods
EUNIS: G1.51 Sphagnum-Betula woods
CORINE: 44.À1 Sphagnum birch woods
Pal. Hab.: 44.À1 Sphagnum birch woods
Natura 2000: 91D0* Bog woodland

Синтаксони за флористичною класифікацією: Союз Betulion pubescentis Lohmayer et R.Tx.
in R. Tx. 1955: Betuletum pubescentis R. Tx. 1937.
Синтаксони за домінантною класифікацією (1991): формація Betuleto (pubescentis)Sphagneta mesotrophica, асоціації: Betuletum
molinioso (caeruleae)-sphagnosum (fallacis),
Betuletum
molinioso-sphagnosum;
формація Betuleta pubescentis, асоціації: Betuletum
molinioso (caeruleae)-polytrichosum, B. franguloso
(alni)-caricosum (cinereae), B. franguloso (alni)moliniosum (caeruleae); формація Betuleto
(pubescentis)- Pineto (sylvestris)-Sphagneta, асоціації: Betuleto (pubescentis)-Pinetum (sylvestris)
molinioso (caeruleae)-sphagnosum (fallacis), B.-P.
oxycoccoso (palustris)-sphagnosum (fallacis), B.-P.
sphagnosum (fallacis), B.-P. vaccinio (myrtilli)sphagnosum (fallacis).

Видовий склад: Betula pubescens (береза пухнаста), Frangula alnus (крушина ламка), Picea abies
(ялина європейська, смерека), Pinus sylvestris
(сосна звичайна), у трав’яному покриві Carex
cinerea (осока попелясто-сіра), Comarum palustre
(вовче тіло болотне), Dryopteris carthusiana
(щитник шартрський), Eriophorum vaginatum
(пухівка піхвова), Molinia caerulea (молінія голуба), Oxycoccus palustris (журавлина болотна),
Trientalis europaea (одинарник европейський),
Vaccinium myrtillus (чорниця). Серед мохів
Calliergon stramineum, Polytrichum strictum,
Sphagnum fallax, S. flexuosum, S. magellanicum,
S. palustre, S. squarrosum, Warnstorfia exannulata,
W. fluitans.
Поширення: цей тип оселища є рідкісним в
Українських Карпатах: представлений на незначних площах по периферії верхових та перехідних боліт в дещо більш евтрофних умовах у
Бескидах (болота «Мішок», Багно), у горганах
– болото Чорне Багно, у прикарпатській частині
Ґорґан і в Ґорґанах (волинський і Рожнятівський
р-ни Івано-Франківської обл.)

Зелена книга України (2009):
Типи лісу: сирий сосновий субір (В4-С) і мокрий сосновий субір (В5-С)
Структура та екологічна характеристика:
Мезотрофні до оліготрофних угруповання берези пухнастої з крушиною, а нерідко й з домішкою ялини та сосни, які найчастіше трапляються
по краях торфових боліт (торфовищ) або в природних депресіях та пониженнях на оглеєних
опідзолених ґрунтах. Території підтоплюються дощовими водами, завдяки яким, здебільшого, підтримується підвищена обводненість.
Деревостан розріджений, зі світловою повнотою
0,3-0,5, а проективне покриття трав’яного ярусу менше, ніж покриття мохоподібних. Основу
трав’яного покриву становлять сфагнові мохи зі
значною домішкою болотних листяних мохів.

Загрози: основною загрозою є зміна режиму обводнення, осушувальні меліорації, проведення
бурових робіт на суміжних територіях.
Природоохоронне значення: відіграє важливе
водоохоронне й ландшафто-формувальне значення, е осередком низки рідкісних і зникаючих
видів долотного еколого-ценотичного елемента,
які ростуть у Карпатах на межах ареалів або в
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ізольованих локалітета.
Категорія рідкісності:
Заходи збереження (якщо трапляється у
ПЗФ): охороняється в НПП «Зачарований край»,
частково в НПП «Сколівські Бескиди», РЛП
Надсянський, ландшафтному заказнику місцевого значення «Саджавський» у Волинському
р-ні Івано-Франківської обл.
Література:
Фото:

Вербово-тополевий ліс-галерея в пониззі р. Латориця

Автори: О.О.Кагало, І.Я.Реслер

Структура та екологічна характеристика.
Біотоп утворюють прибережні природні періодично затоплювані вербово-тополеві лісигалереї, що формуються на рівнині в нижніх
течіях більших річок вздовж русел, стариць та
в їх заплавах. Головною особливістю біотопу є
часте затоплювання поверхневими водами та
тривалий застій води. Грунти алювіального відкладення переважно оглеєні, зазвичай, добре
дреновані, поживні, з високим вмістом гумусу.
Підлісок на прируслових ділянках зі збідненим
видовим складом, переважно з молодого деревного підросту. Важливою ознакою є добре розвинутий трав’янистий покрив з високорослих
трав-багаторічників. Провідна роль у формуванні рослинного покриву належить гігрофільним
та нітрофільним видам, що витримують тривале
підтоплення. Зокрема, значною є участь ожини
сизої, очеретянки звичайної, кропиви жабрійолистої, а вздовж русел також і інвазійних видів
роду золотушник, розрив-трави залозистої та ін.

Заплавні вербо-тополеві
ліси-галереї (Salicion albae)
		
		
+-		

VU

Natura 2000: 91E0 Alluvial forests with Alnus
glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Emerald: 44.1 Riparian willow formation.
CORINE: 44.13 White willow gallery forests
Pal. Hab.: 44.13 Middle European white willow
forests
EUNIS: G1.111 Middle European (Salix alba)
forests

Фiтоценологiя: Союз Salicion albae Soó 1930:
Salici-Populetum (R. Тх. 1931) Meijer Drees 1936,
Salicetum albae Issler 1926.
Синтаксономiя (dom.):
Зелена книга Украiни:
Лicoва типологiя: вологий заплавний вербовий
сугрудок (С3 - Врз).
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Види рослин.
Бузина чорна (Sambucus nigra), вільха клейка
(Alnus glutinosa), верба біла (Salix alba), в. ламка (S. fragilis), верба пурпурова (Salix purpurea),
вербозілля звичайне (Lysimachia vulgaris), вовконіг європейський (Lycopus europaeus), гірчак
перцевий (Polygonum hydropiper), кропива жабрійолиста (Urtica galeopsifolia), крушина ламка (Frangula alnus), ожина сиза (Rubus caesius),
осока побережна (Carex riparia), очеретянка
звичайна (Phalaroides arundinacea), півники болотні (Iris pseudacorus), підмаренник болотний

(Galium palustre), плакун верболистий (Lythrum
salicaria), страусове перо звичайне (Matteuccia
struthiopteris), тополя біла (Populus alba), т. чорна (P. nigra), хміль звичайний (Humulus lupulus),
ясен вузьколистий (Fraxinus angustifolia).

Вербово-тополевий ліси-галереї в заплаві р. Тиса

Вербово-тополевий ліс-галерея в пониззі р. Латориця

Поширення.
Заплави та прируслові ділянки в пониззі р. Тиса,
Боржава, Латориця, фрагментарно – на р. Уж в
рівнинній частині Закарпаття – на Закарпатській
низовині та в Мараморошській котловині.

Заходи збереження
Осередки лісів біотопу на Закарпатській рівнині вздовж русел та в заплавах р. Латориця, Тиса
знаходяться на територіях, що ввійшли до складу
(формально перебуває під охороною) новоствореного РЛП «Притисянський». Ділянки лісів на
р. Боржава та відтинку рівнинної ділянки Тиси в
Мараморошській котловині – поза охороною.
Лiтература
Кіш, Андрик, Мірутенко, 2006; Зелена книга
України, 2009; Стойко, 2009; Borhidi, 2003; Essl,
Egger, Ellmauer, Aigner, 2002; Mucina, Grabherr,
Wallnöfer, 1993; Roleček, 2005; Willner, Grabherr,
2007.
Автори.
Кіш Р.Я

Понтично-паннонські лісостепові дубові ліси
						
CR
Загрози.
Зміна гідрологічного режиму (меліорація, будівництво дамб, зарегулювання русел, зниження
грунтових вод), біологічне забруднення (експансія інвазійних видів рослин, поширення насаджень гібридної тополі).
Природоохоронне значення.

Natura 2000: 91I0 Euro-Siberian steppic woods with
Quercus spp.
Smaragd: 41.7 Thermophilous and supraMediterranean oak woods
CORINE: Pal. Hab.: 41.7A21 Pannonic steppa oak woods
EUNIS: G1.7A Euro-Siberian steppe Quercus woods

Фiтоценологiя: Союз Acer tatarici-Quercion
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Zolyomi 1957: Convallario-Quercetum roboris
Soo 1934 (??), Festuco-Quercetum roboris Soo
1934 (??).
Синтаксономiя (dom.):
Зелена книга Украiни:
Лicoва типологiя: свіжа кленово-липова діброва (D2 – кл-лпД).

Острівний осередок понтично-паннонських лісостепових дібров у підніжжі Юлівських гір

Структура та екологічна характеристика.
Світлі розріджені ксеро-термофільні рівнинні
дубові ліси з різних видів дуба за участі, переважно у другому ярусі, інших порід, зокрема,
клена татарського, клена польового, береста, які
зростають у низовинно-передгірній зоні на глибоких ґрунтах лесових та лесоподібних порід.
Ліси приурочені до сухих ділянок старих вищих
річкових терас з багатими наносними ґрунтами,
які влітку можуть в значно пересихати. Підлісок багатовидовий, його розвиток залежить від
Чагарниковий та трав’яний яруси багатовидові,
в непорушеному стані добре розвинуті, але на
розвиток підліску теперішнім часом вирішальний вплив має режим господарювання. Флористичний склад з переважанням ксеротермних
видів, однак, у трав’яний покрив можуть домішуватися, а часом, і складати відчутну частку на
підмокаючих ділянках мезофільні види.
В зв’язку з приуроченістю лісів оселища до ділянок, особливо сприятливих для ведення сільського господарства (пологі схили, глибокі грунти), ці ліси збереглися лише у вигляді невеликих
реліктових острівних залишків, у тій чи іншій
мірі змінених людською діяльністю
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Види рослин.
Acer campestre (клен польовий), A. tataricum (к.
татарський), Betonica officinalis (буквиця лікарська), Brachypodium sylvaticum (куцоніжка лісова), Campanula persicifolia (дзвоники персиколисті), Carex micheli (осока Мікелі), Convallaria
majalis (конвалія звичайна), Crataegus monogyna
(глід одноматочковий), Dactylis polygama (грястиця полігамна), Euonymus europaea (бруслина
європейська), Geum urbanum (гравілат міський),
Lathyrus niger (горошок чорний), Ligustrum
vulgare (бирючина звичайна), Melica picta (перлівка барвиста), M. uniflora (п. одноквіткова),
Poa nemoralis (тонконіг гайовий), Potentilla alba
(перстач білий), Prunus spinosa (терен колючий),
Pulmonaria mollis (медунка м’яка), Pyrethrum
corymbosum (піретрум щитковий), Quercus
petraea (дуб скельний), Q. robur (д. звичайний),
Serratula tinctoria (серпій фарбувальний), Swida
sanquinea (свидина криваво-червона), Trifolium
pannonicum (конюшина паннонська), Ulmus
minor (берест), Vicia cassubica (вика кашубська),
Viola reichenbachiana (фіалка Райхенбаха).
Поширення.
На півдні рівнинного Закарпаття проходить
природна північна межа поширення оселища
понтично-паннонських лісостепових дібров. Теперішнім часом ідентифіковано лише два острівні трансформовані фрагменти цього типу лісів,
які виявлені на Закарпатській низовині у підніжжі Юлівських гір на українсько-румунському
кордоні та на пн.-сх. краї невеликого лісового
масиву ур. Мочарка (окол. с. Буштино) в Мараморошській котловині.

Wallnöfer, 1993; Roleček, 2005; Walentowski und
all., 2006; Willner, Grabherr, 2007.
Автори.
Кіш Р.Я

Загрози.
Господарське освоєння ділянок, посадки монокультур та зміна складу насаджень при лісогосподарюванні, загроза проникнення та експансія
робінії.

Природоохоронне значення.
Заходи збереження
Фрагмент угруповання понтично-паннонських
лісостепових дібров у Мараморошській котловині перебуває під охороною в заповідному
ботанічнму урочищі “Мочар” в окол. с. Буштино Тячівського р-ну. Осередок лісів у підніжжі
Юлівських – поза охороною.
Лiтература
Кіш, Андрик, Мірутенко, 2006; Borhidi, 2003; Essl,
Egger, Ellmauer, Aigner, 2002; Mucina, Grabherr,
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Антропогенні
Галофільні рудералізовані
ділянки

Типи лісу: -

Emerald:
EUNIS: E6.2 Inland saline or brackish species-poor
helophyte beds normally without free-standing
water
CORINE:
Pal. Hab.:
Natura 2000:

Синтаксони за флористичною класифікацією:
союз Puccinellio-Spergularion salinae Beeft.,
1965, асоціація Spergulario-Puccinellietum distantis Feek. 1943; – союз Chenopodion rubri Tx.
1960, асоціації: Xanthio albini-Chenopodietum rubri Lohm. et Walth. 1950, Chenopodietum glaucorubri Lohm. 1950 ap. Oberd.1957.
Синтаксони за домінантною класифікацією:
формація Puccinellieta distantis, асоціації:
Puccinellietum (distantis) atriplecosum (prostratae), Puccinellietum purum, Puccinellietum triglochinosum (maritimae);
Зелена книга України (2009): -

Структура та екологічна характеристика:
Оселище сформоване на берегових смугах стоячих солених водойм і берегів каналів у місцях
промислового видобутку солей, термальних
солених купалень та засолених місцях навколо солевмісних джерел, солених криничок для
забору ропи, яка використовується в традиційних народних промислах – дублення шкіри. У
таких перенасичених солями місцях переважають галофільні види рослин, які формують
флористично бідні одноярусні, або, інколи, не
чітко виражені двоярусні трав’яні угруповання.
Найхарактерішим домінантом галофільних рудералізованих оселищ є покісниця розставлена,
яка переважає в усіх асоціаціях. Під розрідженою
галофільною рослинністю формуються дернові,
слабо-, рідше середньозасолені ґрунти, ступінь
засолення яких визначається капілярним підйомом розчинених у ґрунтових водах солей від
підстилаючої породи до верхніх шарів. Ґрунти
мають лужну реакцію середовища (рН вище
7,5), вміст обмінного Na більше 5% від ємності
поглинання, що у поєднанні з майже повною
відсутністю у верхніх горизонтах солей кальцію
робить їх безструктурними. Обабіч місць
виходу на поверхню соляної ропи (природних
та антропогенно спричинених), на кам’янистих
субстратах
ґрунтоутворення
лімітується
сильнолужною реакцією середовища.
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Видовий склад: Atriplex patula (лутига
розлога), A. prostrata (лутига лежача), Buschia
lateriflora (бушія бокоцвіта), Carex distans (осока
розсунута), Chenopodium glaucum (лобода сиза),
Eleocharis uniglumis (ситняг однолусковий),
Juncus articulatus (ситник членистий), J. bufonius
(ситник жаб’ячий), J. gerardii (ситник Жерара),
Puccinellia distans (покісниця розставлена),
Schoenoplectus
tabernaemontani
(куга
Табернемонтана), Spergularia marina (стелюшок
морський), Trifolium fragiferum (конюшина
суницевидна), Triglochin maritimum (тризубець
морський), T. palustre (тризубець болотний),
Xanthium albinum (нетреба ельбінська), X. strumarium (нетреба звичайна).
Поширення: Цього виду оселища трапляються
в небагатьох місцях Закарпатської низовини
(Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Косино;
Тячівський р-н, м. Солотвино), а в горах
зосереджені в лісовому поясі (Івано-Франківська
обл., Косівський р-н, с. Космач).
Загрози: –
Природоохоронне значення: Місця збереження
азональної рідкісної в регіоні галофільної флори
та рослинності.
Категорія рідкісності:
Українські Карпати – ; Закарпатська рівнина –.
Заходи збереження (якщо трапляється у
ПЗФ): Охороняється в об’єктах природнозаповідного фонду, зокрема, у національному
природному парку «Гуцульщина».

Автор: Данилик І.М. (Фото Л.М. Борсукевич)
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Ділянки з рудеральною ксеромезофільною рослинністю
(поза межами територій забудови)
Areas with ruderal xeromesophyte vegetation (beyond
the seliteb area)
Emerald: EUNIS: CORINE: 87.2 Ruderal communities
Pal. Hab.: J1.52 Weed communities of recently
abandoned urban and suburban constructions;
J3.31
Weed communities of recently abandoned extraactive
industrial sites; J4.1 Weed communities of transport
networks and other constructed hard-surfaced areas;
J6.1 Weed communities of waste deposits
Natura 2000: -

Фiтоценологiя: всі угруповання союзів
Sisymbrion officinalis R.Tx., Lohmeyer et
Preising
in R.Tx. 1950, Atriplicion nitentis Passarge
1978, Malvion neglectae (Gutte 1966) Hejný
1978, Salsolion ruthenicae Philippi 1971,
EragrostioPolygonion arenastri Couderc et Izco ex Čarni
et Mucina 1997, Onopordion acanthii Br.-Bl. et
R.Tx. ex Klika et Hadač 1944, Dauco-Melilotion
Görs 1966, Convolvulo-Agropyrion repentis
Görs 1966; з союзів Arction lappae R.Tx.
1937: Leonuro-Ballotetum nigrae Slavnić 1951,
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Arctietum lappae Felföldy 1942, HyoscyamoConietum maculati Slavnić 1951, MatricarioPolygonion arenastri T. Müller in Oberd. 1971,
Saginion procumbentis R.Tx. et Ohba in Géhu
et al. 1972.
Синтаксономiя (dom.):
Зелена книга Украiни: Лicoва типологiя:
Структура та екологічна характеристика.
Оселище формують трав’янисті нітрофільні ксеромезофільні угруповання. Як правило
утворюється на місці інтенсивної господарської діяльності, де поверхня ґрунту була
тривало пошкоджена. Формується на ґрунтах
переважно зонального типу, з трансформованими (або знищеними) гумусовими горизонтами та інколи включеннями антропогенного
сміття. В окремих випадках оселище може
формуватись на ґрунтових субстратах антропогенного походження. На місці або біля
територій різного виду господарської діяльності. Для цього типу оселища є характерним
низький рівень ґрунтових вод.
Види рослин.
Ambrosia artemisiifolia (амброзія полинолиста), Anchusa officinalis (воловик лікарський),
Artemisia absinthium (полин гіркий), Atriplex
tatarica (лутига татарська), Ballota nigra
(м’яточник буряновий), Berteroa incana
(гикавка сіра), Bromus inermis (стоколос
безостий), B. sterilis (анізанта безплідна), B.
tectorum (анізанта покрівельна), Carduus
acanthoides (будяк акантовидний), Cirsium
vulgare (осот звичайний), Daucus carota
(морква дика), Digitaria sanguinalis (пальчатка
кров’яна), Echium vulgare (синяк звичайний),
Elytrigia repens (пирій повзучий), Hordeum
murinum (ячмінь мишачий), Lactuca serriola
(латук дикий), Leonurus cardiaca (собача
кропива звичайна), Lepidium ruderale (хрінниця смердюча), Malva neglecta (калачики
непомітні), M. pusilla (калачики маленькі), Medicago lupulina (люцерна хмелевидна),
Melilotus officinalis (буркун лікарський), M.
albus (буркун білий), Oenothera biennis (енотера дворічна), Onopordum acanthium (та-

тарник звичайний), Picris hieracioides (гіркуша синякоподібна), Polygonum aviculare
agg. (спориш), Reseda lutea (резеда жовта),
Saponaria officinalis (мильнянка лікарська),
Silene latifolia (смілка звичайна), Sisymbrium
altissimum (сухоребрик високий), S. Loeselii
(сухоребрик Лозелії), Tanacetum vulgare
(пижмо звичайне), Verbascum densiflorum
(дивина густоквіткова).

1937 - Leonuro-Ballotetum nigrae Slavnić 1951,
Arctietum lappae Felföldy 1942, HyoscyamoConietum maculati Slavnić 1951, MatricarioPolygonion arenastri T. Müller in Oberd. 1971,
Saginion procumbentis R.Tx. et Ohba in Géhu
et al. 1972.
Синтаксономiя (dom.): Зелена книга Украiни:

Поширення.
Дуже розповсюджений тип оселища, трапляється в антропогенно змінених місцях – на
узліссях лісів, обабіч доріг, поблизу населених пунктів, обабіч полів, господарських споруд, біля смітників.
Загрози.
Засмічення та інвазія адвентивних видів.
Природоохоронне значення.
Рудеральні угруповання мають грунтозахисне
і грунтотвірне значення, а також є важливими
осередками для поширення безхребетних.
Заходи збереження
Цей тип оселища не потребує спеціальних заходів збереження.
Лiтература
Stanova, Valachovič, 2002
Автори.
Проць Б.Г., Омельчук О.С. (фото Проць Б.Г.)

Території забудови (селітебні)
Seliteb area
Emerald: E5.1. Anthropogenic herb stands.
EUNIS: CORINE: 82.2 Ruderal communities.
Pal. Hab.: 82.2 Ruderal communities.
Natura 2000: -

Фiтоценологiя: фрагментарно рослинні угруповання союзу Dauco-Melilotion Görs 1966,
зокрема Convolvulo-Agropyrion repentis
Görs 1966; з союзів Arction lappae R.Tx.

Лicoва типологiя: Структура та екологічна характеристика.
Оселище формують рудеральні угруповання
переважно термофільних гемікриптофітів,
що утворюють, часом, густі зарослі. Формуються на ґрунтах антропогенного походження – урбаноґрунти та урбаноземи. Дуже рідко
оселище формується на ґрунтах природного
походження, проте розвиток забудови з часом
деградує ґрунтовий покрив оселища.
Види рослин.
Amaranthus retroflexus (щириця загнута),
Arctium lappa (лопух великий) Chenopodium
album agg. (лобода біла), Convolvulus arvensis
(берізка польова), Melilotus officinalls (буркун
лікарський), Plantago major (подорожник великий), Portulaca oleracea (портулак городній).
Поширення.
Дуже розповсюджений тип оселища як в
Українських Карпатах, так і на Закарпатській
низовині, зокрема у межах у межах усіх населених пуктів.
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Загрози.
Засмічення та інвазія адвентивних видів.
Природоохоронне значення.
Оселища цього типу не мають вагомого природоохоронного значення, проте можуть бути
осередками проживання окремих видів безхребетних.
Заходи збереження
Цей тип оселищ не потребує спеціальних заходів збереження.
Лiтература
Дідух та інші, 2011
Автори.
Проць Б.Г., Омельчук О.С. (фото Проць Б.Г.)

Осипища кар’єрів
Emerald: EUNIS: CORINE: 82.2 Field margin cropland; 82.3 Extensive cultivation
Pal. Hab.: I1.5 Bare tilled, fallow or recently abandoned arable land
Natura 2000: -

Фiтоценологiя: союз Eragrostion R.Tx. ex
Oberd.
1954: Portulacetum oleraceae Felföldy 1942,
Tribulo-Tragetum Soó et Timár 1955, HibiscoEragrostietum Soó et Timár 1957 p.p.
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Синтаксономiя (dom.): Зелена книга Украiни: Лicoва типологiя: Структура та екологічна характеристика.
Це
пісково-глиново-камянисті
осипища
кар’єрів та родовищ із значною динамікою
антропогенних та ерозійних впливів рухомого типу. Оселище приурочене до породних
субстратів, які сформовані подрібненими
материнськими та (або) підстилаючими відкладами. Вони не структуровані на генетичні
горизонти та ерозійно не стійкі. Перші морфологічні ознаки формування гумусового
горизонту спостерігаються на закріплених
ділянках, які повторно не використовуються
людиною впродовж 5–10 років. Рослинний
покрив оселища є досить бідний, сягає максимуму 20-30%, проте здебільшого 1-5%, що
залежить вік крутизни схилу кар’єра.
Види рослин.
Amaranthus retroflexus (щириця загнута),
Cynodon dactylon (свинорий пальчастий), Eragrostis minor (гусятник малий),
Digitaria sanguinalis (пальчатка кров’яна),
Chenopodium album agg. (лобода біла),
Portulaca oleracea (портулак городній),
Senecio viscosus (жовтозілля липуче), Setaria
viridis (мишій зелений).
Поширення.
Фрагментарно поширений тип оселища, трапляється як на Закарпатській низовині, так і

в Українських Карпатах (здебільшого у нижньо- та середньолісовому поясах).
Загрози.
Створення смітників та постійне руйнування
схилів унаслідок стихійного та неврегульованого відбору пісково-глиняної суміші.
Природоохоронне значення.
Оселища цього типу мають грунтозахисне і
грунтотвірне значення, а також є важливими
осередками проживання великої кількості видів безхребетних.
Заходи збереження
Цей тип оселищ не потребує спеціальних заходів збереження. Проте у разі формування
осередку біорізноманіття може бути створено
об’єкт природно-заповідного фонду.
Автори.
Проць Б.Г. (фото Проць Б.Г.)

Ділянки з антропогенними
субстратами
(сміттєзвалища)
areas of Garbage damp
Emerald: EUNIS: CORINE: 82.2 Field margin cropland; 82.3
Extensive cultivation
Pal. Hab.: I1.5 Bare tilled, fallow or recently
abandoned arable land
Natura 2000: -

Фiтоценологiя: чітка фітоценологічна класифікація для цього оселища не розроблена.
Синтаксономiя (dom.): Зелена книга Украiни: Лicoва типологiя: Структура та екологічна характеристика.
Оселище приурочене до субстратів антропогенного походження (промислове та побутове
сміття) з мінімальним поживним потенціа-

лом, які за умов припинення антропогенної
трансформації або проведення рекультивації
здатні створити середовище для формування
специфічних рослинних угруповань. Трапляється бродіння у нижніх шарах високо мінералізованих субстратів оселища. Є осередком
натуралізації та розповсюдження інвазійних
видів рослин. Трапляється значна кількість
рудеральних видів.
Види рослин.
Amaranthus retroflexus (щириця загнута),
Cynodon dactylon (свинорий пальчастий),
Sambucus ebulus (бузина трав’яниста),
Xanthium albinum (нетреба ельбінська), Urtica
dioica (кропива дводомна) .
Поширення.
Розповсюджений тип оселища, трапляється як
на Закарпатській низовині так у межах Українськиих Карпат.
Загрози.
Оселище представляє загрозу для довкілля.
Природоохоронне значення.
Оселища цього типу мають грунтозахисне
і грунтотвірне значення, а також є значними
осередками біорізноманіття.
Заходи збереження
Цей тип оселищ не потребує спеціальних заходів збереження, проте потребує господарських заходів для вирішення проблеми сміттєзвалищ побливу природних обєктів. Становить небезпеку для багатьох рідкісних видів

215

Антропогенні

тварин.
Автори.
Проць Б.Г. (фото Проць Б.Г.)

Сільськогосподарські угіддя
екстенсивного типу
господарювання
Agricultural field of extensive
cultivation
Emerald: EUNIS: CORINE: 82.2 Field margin cropland; 82.3
Extensive cultivation
Pal. Hab.: I1.5 Bare tilled, fallow or recently
abandoned arable land
Natura 2000: -

Фiтоценологiя: всі угруповання союзів
Caucalidion lappulae (R.Tx. 1950) von Rochow
1951, Sherardion Kropáč et Hejný in Kropáč
1978, Veronico-Euphorbion Sissingh ex Passarge
1964, Scleranthion annui (Kruseman et Vlieger
1939) Sissingh in Westhoff et al. 1946, SperguloOxalidion Görs in Oberd. et al. 1967, PanicoSetarion Sissingh in Westhoff et al. 1946.
Синтаксономiя (dom.):
Зелена книга Украiни: Лicoва типологiя:
Структура та екологічна характеристика.
Формується на ґрунтах природного похо-
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дження з залишковими ознаками інтенсивного сільськогосподарського використання,
які проявляються у присутності ущільненого
підорного шару, зміні (подрібненні) структури та хімічних властивостей корененасичених
горизонтів. Сюди відносяться сільськогосподарські угіддя екстенсивного типу господарювання, зокрема краї полів, нещодавно закинуті поля та сади).
Види рослин.
Adonis aestivalis (горицвіт весняний),
Agrostemma githago (кукіль звичайний),
Anagallis arvensis (курячі очка польові),
Anthemis arvensis (роман польовий), Apera
spica-venti (метлюг звичайний), Avena fatua
(вівсюг звичайний), Caucalis platycarpos (пазурник плоскоплодий), Consolida regalis (сокирки польові), Galeopsis tetrahit (жабрій
звичайний), Chenopodium polyspermum (лобода багатонасінна), Lathyrus tuberosus (чина
бульбиста), Kickxia elatine (кіксія повійничкова), K. spuria (кіксія несправжня), Myosotis
arvensis (незабудка польова), Neslia paniculata
(неслея волосиста), Papaver rhoeas (мак дикий), Ranunculus arvensis (жовтець польовий), Raphanus raphanistrum (редька дика),
Scleranthus annuus (червець однорічний),
Sinapis arvensis (гірчиця польова), Sonchus
arvensis (жовтий осот польовий), S. asper
(жовтий осот шорсткий), Spergula arvensis
(шпергель польовий), Stellaria media (зірочник середній), Thlaspi arvense (талабан польовий), Trifolium arvense (конюшина польова),

T. campestre (конюшина рівнинна), Veronica
agrestis (вероніка нив’яна), V. Arvensis (вероніка польова), V. Persica (вероніка персидська), Vicia hirsuta (горошок шорсткий), Viola
arvensis (фіалка польова).
Поширення.
Розповсюджений тип оселища, трапляється
як на Закарпатській низовині, так і в Українських Карпатах.
Загрози.
Засмічення та вирубка фруктових дерев.

Природоохоронне значення.
Оселище має грунтозахисне і грунтотвірне
значення, а також є важливим осередком біорізноманіття, зокрема для видів безхребетних.
Закинуті сади є важливим осередком збереження та примноження місцевих фруктовоягідних сортів.
Заходи збереження
Цей тип оселищ не потребує спеціальних заходів збереження.
Лiтература
Stanova, Valachovič, 2002
Автори.
Проць Б.Г. (фото Проць Б.Г.)

Луки інтенсивного типу
господарювання
intensive use Meadows
Emerald: EUNIS: I1.1 Intensive unmixed crops, I 1.2 Mixed
crops of marked gardens and horticulture, I1.5 Bare
tilled, fallow or recently abandoned arable land.
CORINE: 82.11 Field crops, 82.12 Market gardens
and horticulture, 87 Fallow land, waste places.
Pal. Hab.: 82.11 Field crops, 82.12 Market gardens
and horticulture, 87 Fallow land, waste places.
Natura 2000: -

Фiтоценологiя: союз Arrhenatherion elatioris
Koch 1926: Arrhenatheretum elatioris J. Braun
1915, Trifolio-Festucetum rubrae Oberd. 1957,
Poo-Trisetetum Knapp 1951, Potentillo albaeFestucetum rubrae Blažková 1979, PhyteumatoFestucetum Passarge 1968.
Синтаксономiя (dom.): Зелена книга Украiни: Лicoва типологiя: Структура та екологічна характеристика.
Оселище формується на сільськогосподарських угіддях з метою отримання високого
врожаю рослинної біомаси. Характеризується
внесенням органічних та мінеральних добрив.
Ґрунти оселища розвиваються на різноманітних типах грунту від дернових та дерновобуроземних до лучних та лучно-болотних
ґрунтів. Це ґрунти, здебільшого, післялісового походження з різною водофільтраційною
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здатністю, кислотно-основні властивості яких
змінені через внесення добрив. Періодично
використовується механічна обробка ґрунту.

Зруби з домінуванням
чагарниково-деревного покриву

Види рослин.
Alopecurus pratensis (китник лучний), Dactylis
glomerata (грястиця звичайна), Lolium
multiflorum
(пажитниця
багатоквіткова),
Anthriscus sylvestris (бугила лісова), Rumex
obtusifolius (щавель лісовий), Holcus lanatus
(медова трава шерстиста), Trisetum flavescens
(трищетинник жовтуватий).

Shrubby clearings
Emerald: EUNIS: G5.8 Recently felled areas
CORINE: 31.87 Shrubby clearings
Pal. Hab.: 31.872 Shrubby clearings
Natura 2000: -

Поширення.
Розповсюджений тип оселища, трапляється
по всій Закарпатській низовині та в Українських Карпатах, здебільшого у межах населених пунктах.
Загрози.
Засмічення та занесення рудеральних видів
Природоохоронне значення.
Оселища не має природоохоронного значення, проте окремі види безхребетних та ссавців
можуть використовувати його як місце харчування.
Заходи збереження
Цей тип оселищ не потребує спеціальних заходів збереження.
Автори.
Проць Б.Г. (фото Кіш Р.Я.)
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Фiтоценологiя: Союз: Sambuco-Salicion
capreae
R.Tx. et Neumann in R.Tx. 1950: Sambucetum
racemosae Noirfalise in Lebrun et al. ex Oberd.
1973, Salicetum capreae Schreier 1955.
Синтаксономiя (dom.):
Зелена книга Украiни: Лicoва типологiя:
Структура та екологічна характеристика.
Оселище представляє собою природну сукцесію на чагарниково-деревній стадії. У флористичному складі поєднуються піонерні рослини та види первісної знищеної рослинності.
Формується на лісових ґрунтах зонального
типу, які зазнали агресивних, але короткочасових механічних трансформацій. Зміни цілісності ґрунтового профілю пов’язані з перемішуванням ґрунтового матеріалу на глибину
всього профілю, руйнування структури ґрунту, ущільненням його поверхні під впливом
техніки.

Заходи збереження
Раціональне вибіркове ведення рубок, підтримання відтворення типів лісу, які формують
корінний рослинний покрив
Лiтература
Stanova, Valachovič, 2002
Автори.
Проць Б.Г. , Омельчук О.С.

Види рослин.
Betula pendula (береза повисла), Corylus
avellana (ліщина), Populus tremula (осика),
Sambucus nigra (бузина чорна), S. Racemosa
(бузина трав’яниста) , Salix caprea (верба
козяча), S. silesiaca (верба селезька), Sorbus
aucuparia (горобина звичайна), а в трав’яному
Athyrium filix-femina (без щитник жіночий),
Dryopteris filix-mas (щитник чоловічий),
Epilobium montanum (зніт гірський), Fragaria
vesca (суниці лісові), Chamerion angustifolium
(іван-чай вузьколистий), Rubus hirtus (ожина
шорстка), R. idaeus (малина).
Поширення.
Розповсюджений тип оселища, трапляється
спорадично по всій території Закарпатській
низовині та Українських Карпат.
Загрози.
Неефективне ведення господарства, недотримання режиму господарювання, засмічення,
інвазія рудеральних видів.
Природоохоронне значення.
Оселище має грунтозахисне і грунтотвірне
значення, а також є важливим етапом при формуванні природної рослинності. Крім цього,
є критично важливим осередком при формуванні та функціонуванні екологічної мережі
територій дослідження.
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КАТАЛОГ ТИПІВ ОСЕЛИЩ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ і ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ

МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ОСЕЛИЩНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ
Принципи оселищної концепції збереження біорізноманіття і лише починають застосовуватися в Україні. Значні труднощі в цьому процесі створюють деякі традиції розвитку природоохоронної справи в країні впродовж тривалого часу, а також деякі проблеми наукового
плану, які також є наслідком певних традицій минулого, зокрема недостатній розвиток екологофлористичної класифікації рослинності (Braun-Blanquet, 1964), слабка взаємодія між спеціалістами географами й біологами в галузі формування теоретичних засад охорони природи,
істотні відмінності між підходами щодо вибору територій для охорони біорізноманіття між
країнами Західної Європи й Україною, значне відставання України від країн Європейського
Союзу в галузі картування поширення видів флори й картування рослинності території держави тощо. Усі це проблеми значною мірою ускладнюють застосування принципів Директиви
про оселища в практиці охорони природи в Україні.
Пропоновані читачам методики дослідження оселищної різноманітності підготовані авторами на підставі аналізу досвіду європейських колег, який досить повно й детально висвітлений
в літературі, а також за результатами тривалих дискусій і консультацій із іноземними виконавцями проекту, які, у свою чергу, стали повноправними співавторами цього розділу.
Звичайно, пропоновані підходи й методики в жодному випадку не є остаточними. Але автори
сподіваються, що вони будуть тою основою, на якій в Україні поступово сформується відповідний масив вивірених і багаторазово апробованих методів і принципів реалізації оселищного
підходу до збереження біорізноманіття.

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ ОСЕЛИЩ
Вступ. Гетерогенність природних умов того чи іншого регіону в поєднанні з антропогенною
трансформацією середовища призводить до формування значної кількості різноманітних типів
оселищ, які потребують класифікації, а надто механізмів (ідентифікаційних ключів) для їх визначення. Чіткість визначення типів оселищ під час їх інвентаризації та картування сприятиме
однозначності розуміння кожного конкретного оселища, а відтак і визначенню необхідності
його охорони та збереження, зокрема, якщо йдеться про рідкісні типи оселищ зі значною концентрацією видів, які включені до міжнародних і державних реєстрів охоронюваних таксонів
і синтаксонів. Натомість, кількість оселищ з високим ступенем гемеробності (окультуреності)
вкаже на ступінь синантропізації біотичного середовища регіону досліджень. Тому актуальність наявності відповідних інструментів для визначення типів оселищ не викликає жодних
сумнівів, а відтак, ключі для визначення типів оселищ є необхідними атрибутами каталогу.
Основою будь-яких сучасних визначників біотичних об’єктів, яка є базовим принципом їх
побудови, є одновходові або багатовходові, дихотомічні або політомічні ключі. Поряд з класичними, загальноприйнятими у природничих дисциплінах, дихотомічними моновходовими ключами для визначення, які відомі усім ботанікам і зоологам, багатовходові ключі, а тим більше на
політомічній основі мають певні особливості. На відміну від зіставлення двох альтернативних
ознак, він ґрунтується на зіставленні відразу кількох альтернативних ознак. Але, слід зазначити, що побудова ключа для визначення типів оселищ можлива лише як політомічного багатовходового, оскільки є типи оселищ, які, незважаючи на приналежність до різних груп типів,
сформувалися в подібних, або, принаймні, гомологічних геоморфологічних та ландшафтноісторичних умовах, що багато в чому споріднює їх за низкою базових геологічних, геоморфологічних, гідрологічних, фітоісторичних та інших ознак (Свиридов, 1994).
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Пропонований далі ключ побудований за лінійним типом, у його структурі намагалися уникати неформальних ретикуляцій, тобто переходів між віддаленими позиціями, для спрощення
процедури визначення типів оселищ.
Практично ключ є сукупністю послідовно організованих (від загальних до специфічних)
характеристик типів оселищ, що представлені у вигляді так званих “тез”, які дозволяють дослідникові, шляхом вибору найбільш відповідних характеристик-тез, поетапно звузити коло
ймовірних варіантів та ідентифікувати єдиний, найбільш близький, тип оселища з фіксованого
переліку, представленого у каталозі. Як зазначалося вище, ключ побудований як політомічний
і багатовходовий, тобто передбачає пошук відповідних тез шляхом зіставлення одразу кількох
альтернативних ознак. Наприклад, на першому рівні необхідно переглянути чотири тези (1а,
1б, 1в, 1г – див. далі ключ) та вибрати найбільш прийнятний варіант – наприклад, 1б (території з домінуванням деревно-чагарникової рослинності), якщо описуємо лісове оселище. Тоді
необхідно перейти до наступного рівня – 35, та уточнити фізіономічний тип рослинності: 35а
(чагарники) або 35б (дерева – ліс). Далі ідентифікація відбувається аналогічним чином, аж
доки ланцюг ключа не приведе до коду конкретного типу оселища, описаного у каталозі. Пропонований ключ, поряд з біологічними ознаками (характеристиками елементів флори та рослинності), містить опис різноманітних додаткових характеристик екологічних умов, а також
розбитий на великі блоки (класи, групи оселищ), що спрощує та пришвидшує процес визначення. Зауважимо, що незважаючи на простоту використання такого ключа, для правильного
визначення типів оселищ все ж необхідні базові знання з біології, геоботаніки та географії.

Ключ
для визначення типів оселищ
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37б. Чагарники від низовини до субальпійського поясу . ........................................................... 39
38а. Bисокогірні зарості ялівцю сибірського (Juniperus sibirica) . ....................................... Ча 11
38б. Зарості з рододендроном (Rhododendron kotschyi) .......................................................... Ча 9
38в. Вербові чагарники з угрупованнями союзу Salicion silesiacae . ................................... Ча 12
38г. Угруповання з вільхою зеленою (Duschekia viridis) ....................................................... Ча 15
38д. Гірськососнове криволісся (Pinus mugo) ........................................................................ Ча 14
39а. Зарості таволги (Spiraea ulmifolia) .................................................................................... Ча 4
39б. Сукцесійні березняки з орляково-молінієвими заростями ........................................... Ча 17
39в. Сукцесійні чагарниково-деревні зарості на алювіальних наносах .............................. Ча 18
39г.Зарості ялівцю (Juniperus communis) ...................................................................................... 40
39д. Вербові зарості (Salix ssp.) ..................................................................................................... 41
39е. Ксеротермні зарості ................................................................................................................ 42
40а. Зарості ялівцю (Juniperus communis) .............................................................................. Ча 10
40б. Сукцесійні угруповання за участю ялівцю (Juniperus communis) ................................ Ча 16
41а. Вербові зарості нетекучих вод ........................................................................................... Ча 1
41б. Вербові угруповання заплавних берегів річок ................................................................. Ча 2
42а. Субпаннонські чагарники з угрупованнями союзу Prunion spinosae ............................ Ча 3
42б. Зарості на родючих ґрунтах з угрупованнями союзу Berberidion . ................................ Ча 5
43а. Сухі вересовища (Caluna vulgaris) .................................................................................... Ча 6
43б. Зарості із Vacciniaceae (чорничники, брусничники) лісового поясу ............................. Ча 7
43в. Субальпійські зарості сланких верб (Salix herbacea, S. retusa) .................................... Ча 13
43г. Чагарнички високогір’я . ..................................................................................................... Ча 8
44а. Листяні ліси ............................................................................................................................. 45
44б. Хвойні ліси .............................................................................................................................. 46
44в. Мішані ліси . ............................................................................................................................ 47
45а. Заплавні та заболочені рівнинні, передгірні та гірські ліси . .............................................. 54
45б. Паннонські та субпаннонські ксеротермні й термофільні дубові
(Quercus spp.) або дубово-грабові ліси ................................................................................. 56
45в. Мезофільні дубово-грабові та дубово-грабово-липові ліси ............................................... 53
45г. Букові ліси ................................................................................................................................ 51
45д. Яворово-букові та липово-яворові ліси ................................................................................ 52
46а. Ялинові ліси . ........................................................................................................................... 48
46б. Ялицеві та ялиново-ялицеві ліси ..................................................................................... Лс 22
46в. Соснові (сосна звичайна, сосна кедрова) та модринові ліси .............................................. 50
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47а. Буково-ялицеві ліси . .........................................................................................................
47б. Хвойно-березові рідколісся на заболочених торфовищах ............................................
47в. Березово-ялиново-сонові ліси на ґреготах .....................................................................
47г. Передгірські та низькогірні ялицево-дубові ліси з дубом звичайним
(Quercus robur) ..................................................................................................................
47д. Ялицево-дубові ліси з дубом скельним (Quercus petraea) на карбонатному
підґрунті .............................................................................................................................

Лс 23
Лс 32
Лс 33
Лс 14
Лс 24

48а. Мезофітні ялинові ліси ........................................................................................................... 49
48б. Гігрофітні (болотні) ялинові ліси .................................................................................... Лс 29
49а. Високогірні ялинові ліси на верхній межі поширення . ................................................
49б. Гірські ялинові ліси з участю у трав’яному ярусі високотрав’я ..................................
49в. Гірські ялинові ліси з домінуванням у чагарничковому ярусі чорниці
(Vaccinium myrtillus) ..........................................................................................................
49г. Вторинні ялинові ліси .......................................................................................................

Лс 26
Лс 27
Лс 28
Лс 25

50а. Модринові та/або кедрові високогірні ліси .................................................................... Лс 34
50б. Карпатські реліктові соснові ліси (Pinus sylvestris) . ..................................................... Лс 31
50в. Соснові ліси на торфовищах . .......................................................................................... Лс 30
51а. Ацидофільні букові ліси з угрупованнями союзу Luzulo-Fagetum . .............................
51б. Букові ліси з угрупованнями союзу Asperulo-Fagetum .................................................
51в. Дакійські букові ліси з угрупованнями союзу Symphyto-Fagion ..................................
51г. Букові ліси на вапняках з угрупованнями Cephalanthero-Fagion . ................................

Лс 16
Лс 17
Лс 18
Лс 19

52а. Середньоєвропейські яворово-букові гірські ліси ......................................................... Лс 20
52б. Липово-яворові ліси кам’янистих схилів та ущелин з угрупованнями
союзу Tilio-Acerion ............................................................................................................ Лс 21
53а. Вологі ацидофільні осиково-березово-дубові ліси (молінієві діброви) . ....................... Лс 7
53б. Дубово-грабові ліси (грабові діброви) . .......................................................................... Лс 13
53в. Дубово-грабово-липові ліси . ........................................................................................... Лс 15
54а. Гірські сіровільхові ліси-галереї з угрупованнями союзу Alnion incanae ..................... Лс 3
54б. Чорновільхові заболочені рівнинні ліси з угрупованнями союзу
Alnion glutinosae .................................................................................................................. Лс 1
54в. Заплавні ліси . .......................................................................................................................... 55
55а. Заплавні дубово-в’язово-ясеневі ліси з угрупованнями союзу
Ulmenion minoris ................................................................................................................. Лс 4
55б. Ясенево-вільхові заплавні ліси рівнини та передгір’я .................................................... Лс 5
55в. Заплавні вербо-тополеві ліси-галереї з угрупованнями союзу Salicion albae . ............. Лс 2
56а. Субпаннонські дубово-грабові ліси з угрупованнями підсоюзу
Querco robori-Carpinenion ................................................................................................ Лс 11
56б. Паннонські ксеротермні дубові ліси з угрупованнями союзу
Quercion pubescenti-petraeae .............................................................................................. Лс 9
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56в. Понтично-паннонські лісостепові дубові ліси з угрупованнями союзу
Acer tatarici-Quercion ........................................................................................................ Лс 10
56г. Перстачеві дубові ліси з угрупованнями союзу Potentillo albae-Quercion . ................... Лс 8
56д. Термофільні паннонсько-балканські скельнодубові ліси з угрупованнями Quercetum
petraeae-cerris .................................................................................................................... Лс 12
56е. Сухі ацидофільні дубові ліси з угрупованнями союзу
Genisto germanfcae-Quercion .............................................................................................. Лс 6
57а. Печери з відсутністю рослинного покриву ...................................................................... Ск 8
57б. Стіни давніх замків ............................................................................................................. Ск 9
57в. Відкриті силікатні та карбонатні скельні утвори, осипища, схили
зі сформованою рослинністю ................................................................................................ 58
57г. Відкриті силікатні, карбонатні або базифільні скельні утвори, ерозійні зсуви
з піонерною рослинністю . ......................................................................................................61
58а. Силікатні та карбонатні скелясті схили ................................................................................ 59
58б. Кам’яні великоуламкові розсипища Ґорґан (ґреготи) ...................................................... Ск 7
58в. Осипища . ................................................................................................................................. 60
59а. Карбонатні скелясті схили з хазмофітною рослинністю . ............................................... Ск 3
59б. Силікатні скелясті схили з хазмофітною рослинністю ................................................... Ск 4
60а. Силікатні осипища в монтанному та альпійському поясах ............................................
60б. Осипища карбонатних порід у субальпійському та альпійському поясах ....................
60в. Середньоєвропейські силікатні скельні осипища передгір’я .........................................
60г. Карбонатні осипища передгір’я та монтанного поясу .....................................................

Ск 5
Ск 6
Ск 1
Ск 2

61а. Піонерні угруповання однорічників на силікатах . .........................................................
61б. Силікатні скелі з піонерною рослинністю союзів Sedo-Scleranthion
та Sedo albi-Veronicion dillenii ...........................................................................................
61в. Наскельні карбонатні або базифільні трав’яні угруповання
Alysso-Sedion albi . ..............................................................................................................
61г. Спонтанні ерозійні зсуви на крутих схилах . ...................................................................

Пп 1
Пп 2
Пп 3
Пп 4

62а. Галофільні рудералізовані ділянки (виходи солей)........................................................... Ан 1
62б. Насадження деревних інтродуцентів (парки) ................................................................ Ан 12
62в. Території міської забудови (селітебні) .............................................................................. Ан 4
62г. Ділянки з антропогенними субстратами (сміттєзвалища) . ............................................. Ан 6
62д. Зруби або лісові культури ...................................................................................................... 63
62е. Сільськогосподарські угіддя .................................................................................................. 66
62є. Інші рудералізовані ділянки ................................................................................................... 67
63а. Зруби . ....................................................................................................................................... 64
63б. Лісові культури . ...................................................................................................................... 65
64а. Зруби з домінуванням трав’яного покриву . ................................................................... Ан 13
64б. Зруби з домінуванням кущово-деревного покриву ....................................................... Ан 14
65а. Лісові культури широколистяних неаборигенних видів ............................................... Ан 15
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65б. Лісові культури хвойних неаборигенних видів ............................................................. Ан 16
66а. Сільськогосподарські угіддя екстенсивного типу господарювання
(краї полів, нещодавно закинуті угіддя, закинуті сади) .................................................. Ан 7
66б. Сільськогосподарські угіддя інтенсивного типу господарювання
(поля, присадибні ділянки з польовими культурами) . .................................................... Ан 8
66в. Плантації сільгосподарських культур тривалого використання
(сади, виноградники) .......................................................................................................... Ан 9
66г. Викошувані луки (сіножаті) інтенсивного типу господарювання
з підсіванням високопродуктивних злакових і бобових культур ................................. Ан 10
67а. Ділянки з нітрофільно-рудеральною рослинністю гідрофільного типу ........................ Ан 2
67б. Ділянки з нітрофільно-рудеральною рослинністю ксеромезофільного
типу ...................................................................................................................................... Ан 3
67в. Пісково-глинові осипища (зсуви) кар’єрів та антропогенних субстратів
рухомого типу . .................................................................................................................... Ан 5
67г. Травяно-кущові зарості рудеральних або адвентивних видів ....................................... Ан 11
67д. Евтрофіковані рудеральні ділянки верхнього гірського та субальпійського
поясів . ................................................................................................................................ Ан 17

Список усіх типів оселищ та їх відповідність кодам у ключі представлена
нижче:
Га. Галофільні
Га1 Панонські напівзасолені луки
Пп. Піщано-піонерні
Пп1 Ділянки з піонерною рослинністю з домінуванням однорічників (TheroAirion) на силікатних субстратах
Пп2 Ділянки з піонерною рослинністю (Sedo-Scleranthion та Sedo albi-Veronicion
dillenii) на силікатних субстратах
Пп3 Ділянки з піонерною рослинністю (Alysso-Sedion albi)
Пп4 Природні ерозійні зсуви на крутих схилах
Во Водні
Во1 Оліго- та мезотрофні водойми з бентосною рослинністю за участю харових
водоростей
Во2 Оліготрофні та мезотрофні водойми з угрупованнями Littorelletea uniflorae
та/або Isoeto Nanojuncetea
Во3 Природні евтрофні водойми з угрупованнями Magnopotamion та/або Hydrocharition
Во4 Низинні та гірські водотоки з угрупованнями Ranunculion fluitantis та/або
Callitricho-Batrachion
Во5 Мілководдя з рослинністю макрофітів (Ranunculion aquatilis)
Во6 Евтрофні водойми з угрупованнями гелофітів (Oenathion aquaticae) з
коливанням рівня води
Во7 Прибережні та підтоплені ділянки з угрупованнями гелофітів
Во8 Мезо- та евтрофні напівприродні та штучні водойми з рослинністю
макрофітів
Во9 Підмочені депресії на полях та на оголених денах рибників з рудералізованою
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рослинністю
Пб Прибережні
Пб1 Мулисті обмілини берегів річок з угрупованнями Chenopodion rubri та Bidention
Пб2 Високотравні гігрофільні прибережні зарості низинних річок
Пб3 Незаліснені гравієві та галькові береги річок
Пб4 Гірські річки та їхня прибережна трав’яна рослинність
Пб5 Гірські річки та їхня деревна рослинність з мірикарією німецькою (Myricaria germanica)
Пб6 Гірські річки та їхня деревна рослинність з вербою сивою (Salix elaeagnos)
Пб7 Прибережні угруповання кремени (Petasition)
Пб8 Прибережні злаково-різнотравні зарості уздовж потоків
Ча Чагарникові
Ча1 Вербові зарості нетекучих вод
Ча2 Вербові зарості заплавних берегів річок
Ча3 Ксеротермні субпанонські чагарники
Ча4 Зарості таволги в’язолистої (Spiraea ulmifolia)
Ча5 Середньоєвропейські мезофільні чагарники
Ча6 Сухі вересовища
Ча7 Чорничники та брусничники
Ча8 Чагарнички високогір’я
Ча9 Зарості рододендрону східнокарпатського (Rhododendron kotschyi)
Ча10 Зарості ялівцю звичайного (Juniperus communis) у монтанному поясі
Ча11 Bисокогірні зарості ялівцю сибірського (Juniperus sibirica)
Ча12 Субальпійські зарості листяних чагарників з участю верби сілезької (Salix
silesiaca)
Ча13 Зарості сланких верб у субальпійському та альпійському поясах
Ча14 Cубальпійське гірськососнове криволісся (жерепняки, Pinion mugo)
Ча15 Субальпійські чагарники з душекією зеленою (Duschekia viridis,
зеленовільшняки)
Ча16 Сукцесійні угруповання за участю ялівцю звичайного (Juniperus communis)
Ча17 Сукцесійні березово-орлякові зарості
Ча18 Сукцесійні чагарниково-деревні зарості на алювіальних наносах
Ап Альпійські
Ап1 Альпійські різнотравно-злакові луки на силікатному підґрунті
Ап2 Низькотравні мохові альпійські луки на силікатному підґрунті
Ап3 Гірські високотравні луки на силікатному підґрунті
Ап4 Вологі скельні жолоби із високотравними угрупованнями
Ап5 Гірські високотравні луки сухих і теплих схилів
Ап6 Ділянки альпійських наскельних угруповань на карбонатовмісному
субстраті
Ап7 Високогірні луки на карбонатних ґрунтах
Ап8 Луки лісового та субальпійського поясів на карбонатних ґрунтах
Кс Ксеротермні
Кс1 Сухі злаково-різнотравні луки на карбонатовмісних ґрунтах
Кс2 Субпаннонські лучні степи
Кс3 Паннонські низькогірні ксеротермні орофільні луки на вапняках
Кс4 Ксеро-термофітні узлісся
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Кс5 Мезофітні узлісся
Лу Лучно-пасовищні
Лу1 Заплавні луки річкових долин (Cnidion venosi)
Лу2 Заплавні китникові луки (Alopecurion pratensis)
Лу3 Заплавні деградовані пасовища на рівнині
Лу4 Низинні та передгірні викошувані луки (сіножаті)
Лу5 Гірські викошувані луки (сіножаті)
Лу6 Мезофітні пасовища
Лу7 Молінієві луки (Molinion caeruleae)
Лу8 Високотравні угруповання вологих лук
Лу9 Вологі луки передгір’я та гірського поясу
Лу10 Осочники Magnocaricion elatae
Лу11 Гірські біловусники на силікатному підґрунті
Бо Болотні
Бо1 Активні верхові болота
Бо2 Деградовані верхові болота (здатні до природного відновлення)
Бо3 Перехідні болота
Бо4 Депресії з ринхоспорою білою (Rynchospora alba) на торф’яних субстратах
Бо5 Болота на лужних субстратах (карбонатні болота)
Бо6 Висячі або схилові болота
Бо7 Евтрофні болота на різних стадіях осушувальної дигресії
Сд Струмково-джерельні
Сд1 Низинно-передгірні джерела на силікатних породах
Сд2 Гірські та субальпійські джерела на силікатних породах
Сд3 Холодні жорстководні джерела на туфах і травертинах (Cratounerion)
Ск Скельні
Ск1 Середньоєвропейські скельні осипища силікатних порід у передгір’ї
Ск2 Осипища карбонатовмісних порід у передгір’ї та монтанному поясі
Ск3 Карбонатні скелясті схили з хазмофітною рослинністю
Ск4 Силікатні скелясті схили з хазмофітною рослинністю
Ск5 Осипища силікатних порід у монтанному та альпійському поясах
Ск6 Осипища карбонатних порід у субальпійському та альпійському поясах
Ск7 Кам’яні великоуламкові розсипища Ґорґан (ґреготи)
Ск8 Печери та штольні
Ск9 Давні вторинні кам’яні формації
Лс Лісові
Лс1 Заболочені рівнинні вільхові ліси
Лс2 Заплавні вербо-тополеві ліси-галереї (Salicion albae)
Лс3 Гірські сіровільхові ліси-галереї (Alnion incanae)
Лс4 Заплавні дубово-в’язово-ясеневі ліси (Ulmenion minoris)
Лс5 Заплавні ясенево-вільхові ліси рівнини та передгір’я
Лс6 Сухі ацидофільні дубові ліси
Лс7 Вологі ацидофільні осиково-березово-дубові ліси (молінієві діброви)
Лс8 Рівнинні дубові ліси з перстачем білим (Potentilla alba)
Лс9 Паннонські ксеротермні дубові ліси
Лс10 Понтично-паннонські лісостепові дубові ліси
Лс11 Субпаннонські дубово-грабові ліси
Лс12 Термофільні паннонсько-балканські скельнодубові ліси
Лс13 Карпатські дубово-грабові ліси (грабові діброви)
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Лс14 Передгірські та низькогірні ялицево-дубові ліси з дубом звичайним
(Quercus robur)
Лс15 Дубово-грабово-липові ліси
Лс16 Ацидофільні букові ліси Luzulo-Fagetum
Лс17 Букові ліси Asperulo-Fagetum
Лс18 Дакійські букові ліси Symphyto-Fagion
Лс19 Букові ліси Cephalanthero-Fagion на карбонатовмісному підґрунті
Лс20 Середньоєвропейські яворово-букові гірські ліси
Лс21 Липово-яворові ліси стрімких кам’янистих схилів (Tilio-Acerion)
Лс22 Ялицеві та смереково-ялицеві ліси монтанного та альпійського поясів
Лс23 Буково-ялицеві ліси
Лс24 Ялицево-дубові ліси з дубом скельним (Quercus petraea) на карбонатному
підґрунті
Лс25 Вторинні смерекові ліси
Лс26 Високогірні смерекові ліси на верхній межі поширення
Лс27 Високотравні смерекові ліси
Лс28 Вологі монтанні смерекові ліси (Vaccinio-Piceetea)
Лс29 Болотні смерекові ліси
Лс30 Соснові ліси на торфовищах
Лс31 Карпатські реліктові соснові ліси
Лс32 Березові рідколісся на торфовищах
Лс33 Березово-ялиново-соснові ліси на ґреготах
Лс34 Модринові та/або кедрові високогірні ліси
Ан Антропогенні
Ан1 Ділянки з рудералізованими галофільними угрупованнями
Ан2 Ділянки з рудеральною гідрофільною рослинністю (поза межами територій
забудови)
Ан3 Ділянки з рудеральною ксеромезофільною рослинністю (поза межами
територій забудови)
Ан4 Території забудови (селітебні)
Ан5 Осипища кар’єрів
Ан6 Ділянки з антропогенними субстратами (сміттєзвалища)
Ан7 Сільськогосподарські угіддя екстенсивного типу господарювання
Ан8 Сільськогосподарські угіддя інтенсивного типу господарювання
Ан9 Плантації сільгосподарських культур тривалого використання
Ан10 Луки інтенсивного типу господарювання
Ан11 Трав’яно-кущові зарості рудеральних або адвентивних видів
Ан12 Деревно-кущові насадження та парки
Ан13 Зруби з домінуванням трав’яного покриву
Ан14 Зруби з домінуванням чагарниково-деревного покриву
Ан15 Лісові культури широколистяних неаборигенних видів
Ан16 Лісові культури хвойних неаборигенних видів
Ан17 Евтрофіковані рудеральні ділянки верхнього гірського та альпійського
поясів
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Методика картування оселищ
ТА ФОРМУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ
Вступ. Картування оселищ є загалом подібним до геоботанічного картування (Геоботаническое..., 1967; Handbook..., 1988) та, особливо, картування цілісних ландшафтних одиниць,
яке охоплює не лише рослинність, але й ґрунтово-геоморфологічні особливості території (Геренчук та ін., 1975; Міллер, 1996). Його можна здійснювати в різних масштабах – в залежності
від мети, наявності базових картографічних (геопросторових) матеріалів, а також територіального обсягу. Картування для прикладних цілей переважно здійснюють у великих масштабах
(1:50 000 та детальніших) з чіткою прив’язкою до місцевості та/або координатної сітки. При
цьому межі поширення оселищ відображають замкнутими лініями – полігонами, а місцезнаходження оселищ незначної площі позначають позамасштабними знаками (точковими та лінійними – в залежності від конфігурації ареалів). У процесі картування широко використовують
технології географічних інформаційних систем (ГІС) та дистанційного зондування (ДЗ) земної
поверхні (Bock et al., 2005 Alexandridis et al., 2009).
Крім того, для узагальненого, здебільшого дрібномасштабного, представлення поширення
оселищ або з метою окреслення їх ареалу, використовують так зване “растрове картування” із
використанням матриці, сформованою сіткою географічних або прямокутних координат. Такий
метод загального картування поширення як видів, так і оселищ є дуже поширеним у практиці
хорологічних досліджень. Існує декілька варіантів сіткових карт, найзручнішим з яких, зокрема для цілей картування поширення типів оселищ є прямокутна сітка, яка використовується
для картування флори Середньої Європи (Niklfeld, 1971, 1972, 1973, 1978, 1979, 1999) й була
використана для картування типів оселищ у Словаччині, Чехії та інших країнах. Базовий розмір квадратів такої сітки становить 12 х 20 кутових мінут, що становить, приблизно, 22 х 36
км. За потреби, можна формувати сіткові карти за будь-якого розміру квадратів, залежно від
потреб і можливостей дослідження. Прикладом застосування цього методу картування є карти
поширення типів оселищ Українських Карпат і Закарпатської низовину в цьому Каталозі.
Звичайно, для проведення заходів природоохоронного менеджменту оселищ і визначення
конкретних територій, перспективних для надання статусу “територій особливої охорони”,
необхідна детальна інформація щодо розташування конкретних локалітетів. Така інформація
має бути зібрана в процесі узагальнення результатів спеціальних польових досліджень з великомасштабного картування оселищ.
Переважно, коли йдеться про великомасштабне та детальне картування оселищ, важливим
його компонентом постає польове знімання. У такому випадку весь процес картування можна
поділити на три етапи: підготовчий передпольовий, польовий і завершальний післяпольовий
(Геренчук та ін., 1975).
Підготовчий передпольовий етап
Загальні зауваження. Першочергово необхідно чітко визначити мету картування оселищ
– адже це дає змогу сформулювати вимоги до кінцевої карти, а відтак – і до конкретних матеріалів і методів, які необхідно використати в процесі картування. Як правило, найважливішою вимогою до карти, яку потрібно визначити наперед, є її територіальний обсяг і точність
(масштаб). Зауважимо, що відсутність достатньо детальних базових топографічних карт та/
або аеро- або космозображень може унеможливити картування в бажаному масштабі – адже,
якщо йдеться про мануальне укладання меж природних явищ, зокрема й оселищ, мінімальний
вимір (довжина або ширина) найдрібнішого полігона у масштабі картування не повинен бути
меншим за 5 мм (Позняк та ін., 2003). Це означає, наприклад, що, за наявності топографічних
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матеріалів масштабу 1 : 10 000, площа оселища, яку можна відобразити на карті як полігон,
повинна бути не меншою за 0,25 га. Тому вже на стадії постановки мети важливо реалістично
оцінити доступні матеріальні й людські ресурси, а також наявність часу. Відповідно до цього
адаптують методику картування. Тоді закуповують необхідне обладнання та матеріали, зокрема базові топографічні карти й аеро-(космо-) зображення території знімання. Як правило, усі
картографічні матеріали опрацьовують за допомогою комп’ютерного обладнання для ГІС та
ДЗ. Зокрема, протягом передпольового етапу готують картувальні польові планшети, на них
укладають карту-гіпотезу оселищ, а також визначають особливості польового знімання.
Польові планшети. За основу картувальних планшетів, які будуть використані під час польового знімання, найкраще брати актуальні високороздільні спектрозональні (кольорові) орторектифіковані (тобто геометрично відкориговані до картографічної проекції з урахуванням
рельєфу (ERDAS..., 2010)) космо- або аерозображення. На них додатково наносять ізогіпси (горизонталі), гідромережу та інші елементи (наприклад, дороги й стежки, назви поселень), а також сітку координат з підписами. Бажано використовувати прямокутну систему координат, на
яку буде зручно налаштувати ГПС (GPS) навігатори в процесі виконання польового знімання.
Типово це буде система прямокутних координат Універсальної поперечної проекції Меркатора
(Universal Transverse Mercator – UTM) на геодезичній основі (датумі) WGS84 (ERDAS..., 2010).
Такі планшети дають змогу добре розрізняти фізіономічні типи рослинності за кольором і текстурою зображення, а також інтерпретувати форми рельєфу (як індикатори екологічних умов)
за формою та густотою ізогіпсів. Крім того, вони забезпечують надійне та зручне орієнтування
в польових умовах і точну прив’язку даних польових спостережень за допомогою показів ГПС
приймачів. Планшети роздруковують у кольорі на листах формату А3 або А4 у масштабі, дещо
більшому, ніж кінцевий масштаб знімання – наприклад, якщо кінцевий масштаб знімання є
1 : 25 000, то польові планшети можуть бути виготовлені у масштабі 1 : 15 000. Альтернативно,
як польові планшети, можна використати актуальні (тобто оновлені не давніше, ніж 10 років
тому) топографічні, землевпорядні або лісовпорядні карти відповідного масштабу.
Карта-гіпотеза. Наступним, і найважливішим, завданням передпольового етапу є підготовка так званої карти-гіпотези оселищ – попередньої карти, яка укладається в камеральних
умовах шляхом інтерпретації космо-/аерозображень і топографічної основи (рельєфу) з використанням інших допоміжних джерел (ландшафтознавчих, геоботанічних, лісовпорядних,
ґрунтових, геоморфологічних, геологічних, землевпорядних карт і схем, а також відповідних
текстових джерел). Полігони оселищ на карті здебільшого виділяють на підставі морфологічних ознак ландшафту – фізіономічних типів рослинності та форм рельєфу, які добре відображаються на космо-/аерозображеннях і топографічних картах. Для цього, першочергово, інтерпретують космо-/аерозображення щодо наземного покриву / фізіономічних типів рослинності
(широколистяний ліс, хвойний ліс, рідколісся, лука з чагарниками, лука, рілля тощо). Альтернативно, можна скористатися актуальною топографічною або лісовпорядною/землевпорядною
картою. Після цього полігони з однорідним наземним покривом, але неоднорідним рельєфом,
розділяють на дрібніші частини – виділяють у їхніх межах увігнуті та опуклі елементи рельєфу, які, у свою чергу, розділяють на кілька категорій за ухилами поверхні. Для цього інтерпретують ізогіпси топографічної карти.
Рельєф є диференціатором і хорошим індикатором мезо-/мікрокліматичних та едафічних
умов – вологості, потужності, текстури та, відповідно, продуктивності ґрунту. Таким чином,
у межах полігону з одним фізіономічним типом рослинності (наприклад, лукою), але пересіченим рельєфом, можна очікувати наявність більш гігрофільних угруповань на увігнутих та
пологих елементах рельєфу (водозбірних лійках, улоговинах стоку, терасах тощо), ніж на добре дренованих опуклих і стрімких схилах. Отже, ігнорування рельєфу у процесі картування
оселищ може призвести до формування занадто спрощеного та, навіть, нереалістичного образу
їх просторової диференціації.
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Зауважимо, що інтерпретація наземного покриву й рельєфу є трудомісткою, інтелектуально
інтенсивною та, значною мірою, суб’єктивною процедурою, яка потребує спеціальних навичок
і досвіду. Тому бажано таку роботу доручати фахівцям з відповідною підготовкою. Альтернативно, наземні покриви та елементи рельєфу можна автоматизовано класифікувати за допомогою комп’ютерних засобів ГІС та ДЗ на підставі цифрових спектрозональних космічних
зображень і моделей висот. Однак такі методики відносно добре розроблені лише для середньомасштабного (1 : 100 000 та дрібніше) картування (наприклад, Muecher et al., 2009).
У процесі укладання карти-гіпотези рекомендуємо використовувати й інші, нехай навіть
менш точні, допоміжні картографічні та текстові матеріали щодо наземного покриву та субстрату (геоботанічні, лісівничі, землевпорядні, ґрунтові, геологічні, геоморфологічні та, навіть, історичні карти, схеми та описи), які забезпечують інтерпретаторові більш комплексне
розуміння території дослідження.
Як результат, карта-гіпотеза є практично завершеною, зокрема у своїй геометричній частині,
картою оселищ, яка потребує тепер додаткового збору/уточнення атрибутивної інформації шляхом польового дослідження. Тому полігони карти-гіпотези оселищ повинні бути нанесені на
польові планшети. Для цього рекомендуємо карту-гіпотезу автоматизувати у ГІС уже протягом
передпольового етапу. Кожному із полігонів карти-гіпотези призначають унікальний цифровий
або алфавітно-цифровий ідентифікатор, який також відображають на польових планшетах.
Крім того, якщо планується лише вибіркове маршрутне польове знімання оселищ, коли дослідники зможуть відвідати в полі лише частину полігонів карти-гіпотези, доцільно уже протягом передпольового етапу провести типізацію виділених полігонів. Для цього їх групують за
типами наземного покриву та субстрату (рельєфу й ґрунту). Для такої типізації зручно користуватися відповідними функціями ГІС. Процедура типізації дає змогу визначити репрезентативні
полігони, у межах яких доцільно запланувати польові обстеження.
Джерела геопросторових (картографічних) даних для картувальних планшетів та
карти-гіпотези. Слід пам’ятати, що точність кінцевої карти оселищ не може бути вищою за
точність базових топографічних карт та аеро-(космо-) зображень, які є основою картувальних
планшетів. Особливу увагу необхідно звернути не лише на точність, але й на актуальність
базового картографічного матеріалу. Наприклад, більшість наявних великомасштабних топографічних карт на територію України відображають ситуацію 20-30 річної давності, і це не дає
змогу їх ефективно використовувати для картування таких динамічних властивостей ландшафту, як актуальний наземний/рослинний покрив та оселища. У зв’язку з цим, оптимальним стає
застосування орторектифікованих аеро- та космозображень.
Якщо йдеться про картування оселищ у масштабі 1 : 50 000 і дрібнішому, можуть бути використані архівні орторектифіковані цифрові космозображення Landsat TM/ETM+, які надає
Геологічна служба США (http://earthexplorer.usgs.gov). Проте основним загальнодоступним
джерелом даних про актуальний рослинний/наземний покрив залишається Інтернет-ресурс
“Google-Earth” (http://www.google.com/earth/index.html), який містить орторектифіковані космозображення високої геометричної роздільності. Ці зображення дають змогу досвідченому
інтерпретатору визначити основні типи рослинного/наземного покриву, та є надзвичайно цінним джерелом базової топографічної інформації для картування оселищ, особливо у детальних
масштабах. Однак при цьому слід пам’ятати, що космозображення з “Google-Earth” можуть
мати позиційну похибку до 15-30 м. Детальнішу інформацію про роботу з даними “GoogleEarth” можна отримати на спеціалізованих веб-сайтах (наприклад, http://www.google.com/earth/
explore/products).
Іншим важливим джерелом інформації для картування оселищ, особливо в умовах гір, є рельєф як основний диференціатор та індикатор екологічних умов біотичних угруповань. Для
інтерпретації рельєфу можна використати паперові, навіть старі, топографічні карти – адже
рельєф, у більшості випадків, є відносно стабільною властивістю ландшафту. Для картування
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елементів рельєфу у масштабі 1 : 50 000 та дрібнішому можна використати загальнодоступну
глобальну цифрову модель висот (ЦМР) SRTM (http://srtm.csi.cgiar.org). За її допомогою можна
генерувати ізогіпси із бажаною висотою січення рельєфу (різниця висот між двома сусідніми
горизонталями на топографічній карті), або, використовуючи спеціальні допоміжні програми
для ГІС, автоматизовано виділити основні елементи рельєфу (Кулачковський, Круглов, 2008).
Окрім таких базових гео-даних про наземний покрив і рельєф, у пригоді можуть стати інші,
спеціалізовані, картографічні матеріали, які отримують зі спеціальних тематичних карт. Серед
таких матеріалів слід відзначити:
•
геоботанічні карти;
•
землевпорядні карти;
•
лісовпорядні карти;
•
карти природних територіальних комплексів / гео (еко-) систем;
•
ґрунтові карти;
•
карти поверхневих (четвертинних) геологічних відкладів;
•
геоморфологічні карти.
Геоботанічні карти, особливо великомасштабні, нажаль, не набули поширення на території
України. Окрім геоботанічних картосхем, які мають переважно оглядовий характер, слід зазначити проект з великомасштабного польового картування трав’яної рослинності Українських
Карпат (Tasenkevich et al., 2011). Крім того, цінну геопросторову інформацію про поширення
рослинних угруповань і видів можна отримати з Інформаційної системи біорізноманіття Карпат (http://www.carpates.org/cbis.html). Певні методичні підходи щодо збирання та опрацювання
представлених даних у цій Інформаційній системі висвітлені в брошурі “Towards and ecological
network for the Carpathians” (Zingstra et al., 2009).
Землевпорядні карти та картосхеми можуть бути важливим джерелом інформації, необхідної
для визначення фізіономічних типів рослинності та приналежності оселищ певним землевласникам і землекористувачам. Існують настінні картосхеми землевпорядкування у масштабі
1 : 50 000, складені на рівні адміністративних районів наприкінці минулого століття. Вони
загалом містять застарілу інформацію, мають низьку геометричну точність та, за відсутності
координатної сітки, є досить непривабливими для інтеграції у карту-гіпотезу. Значно кращу
детальність забезпечують настінні карти землекористування сільських і селищних рад масштабу 1 : 10 000.
Лісовпорядні карти та схеми можуть бути надзвичайно корисними для картування оселищ,
розташованих на території лісових господарств, оскільки відображають диференціацію за лісогосподарськими територіальними одиницями (кварталами, виділами та підвиділами), видової структури та віку деревостанів, а також природних типів лісу та, іноді, ґрунтів. Слід зазначити, що середньо- та дрібномасштабні (1 : 50 000 та дрібніші) картосхеми лісових господарств
на рівні кварталів мають переважно незадовільну геометричну точність і тому придатні лише
для оглядових цілей. Однак великомасштабні (1 : 25 000 і більші) лісовпорядні карти, особливо укладені з використанням ортоаерофотозображень, мають переважно хорошу точність
і містять цінну інформацію про оселища на рівні не лише лісівничих кварталів, але й виділів
і підвиділів. Нажаль, дуже часто такі карти доступні лише у вигляді паперових планшетів без
координатної сітки.
Карти природних територіальних комплексів (ПТК) або гео(еко-)систем, які в Україні часто називають просто ландшафтними картами, можуть бути надзвичайно цінним джерелом
геопросторової інформації щодо оселищ, оскільки відображають просторову диференціацію
рельєфу у поєднанні з ґрунтотворними відкладами, кліматом, ґрунтами та природними біоценозами (Исаченко, 1991; Міллер та ін., 2002). Попри значний досвід велико- та середньомасштабного картування ПТК в Україні, більшість карт так і не були опубліковані й зберігають-
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ся у приватних архівах їх авторів. Останніми роками була опублікована середньомасштабна
(1 : 250 000) геопросторова база даних геоекосистем Басейну Верхнього Дністра (Kruhlov et
al., 2008 – CD supplement).
Великомасштабні ґрунтові карти (переважно масштабу 1 : 25 000) створені в епоху СРСР
для земель сільськогосподарського призначення. Вони існують у вигляді великих карт адміністративних районів “настінного” типу без координатної сітки, але з нанесеною транспортною
мережею, що дає змогу орієнтувати їх відносно картувальних планшетів. Попри не завжди
досконалу точність у проведенні меж ґрунтових відмін, ці карти можуть слугувати цінним джерелом інформації про ґрунтовий покрив. Зауважимо, що ґрунтові карти масштабу 1 : 200 000,
складені на підставі генералізації великомасштабних карт, мають, низьку геометричну точність
– рекомендуємо їх використовувати лише з оглядовою метою. Ґрунтові карти зберігаються у
фондах державних управлінь (агентств) земельних ресурсів і землевпорядних інститутів.
Більша частина території України охоплена геологічним зніманням масштабу 1 : 200 000 та,
частково, масштабу 1 : 50 000 і більшого, яке систематично здійснювалося в епоху СРСР. Картування охоплювало три основні компоненти, представлені на окремих картах: 1) стратиграфію та
літологію корінних геологічних відкладів, 2) стратиграфію, генезис і текстуру поверхневих (четвертинних) відкладів, 3) гідрогеологічні умови (залягання та хімізм підземних вод). Крім того,
додатково проводили геоморфологічне знімання, яке відображає просторовий розподіл генетичних форм рельєфу та геоморфологічних процесів. Результати знімань наносили на планшети топографічної карти відповідного масштабу з координатною сіткою, що дає змогу відносно просто
їх гео-прив’язати. Такі карти зберігають в архівах регіональних геологічних інституцій.
Організація польового знімання. Після того, як робота над укладанням карти-гіпотези завершена, можна приступати до детального планування польових робіт. У залежності від специфіки проекту, польове знімання оселищ можна реалізовувати по-різному. Наприклад, можна
передбачити суцільну інвентаризацію рослинності та ґрунтово-геоморфологічних умов на певній кількості пунктів (інвентаризаційних ділянок), які попередньо визначають на підставі регулярної мережі, або випадково, за допомогою спеціальної опції у середовищі ГІС, з урахуванням, або без урахування, полігонів карти-гіпотези. Координати пунктів польових обстежень,
які визначені наперед, можна внести у пам’ять ГПС-приймача і це дасть змогу пізніше в полі,
використовуючи функцію “йти до заданого пункту”, точно ідентифікувати місце запланованого дослідження. Такий підхід дає змогу мінімізувати упередженість (суб’єктивність) польових
даних, але потребує великих затрат часу та інших ресурсів.
Альтернативно, за умов обмеженого часу та ресурсів (що типово для більшості прикладних проектів), польове знімання можна організувати шляхом вибіркових маршрутів, прокладених через
репрезентативні полігони карти-гіпотези, без детальної інвентаризації оселищ на пунктах спостережень, але з використанням спеціального ключа-ідентифікатора, аналогічного описаному в попередньому підрозділі, для наперед визначеного переліку типів оселищ. Крім того, можна застосовувати інші “гібридні” схеми, коли, наприклад, на спеціально визначених ключових ділянках здійснюють суцільну інвентаризацію оселищ, що дає змогу виявити їх типи та особливості поширення,
а тоді екстраполювати результати на більшу територію з використанням полігонів карти-гіпотези та
даних вибіркових маршрутів. Детальніше способи організації польових геоботанічних обстежень
описані у спеціальних публікаціях (Геоботаническое..., 1967; Handbook..., 1988).
Польовий етап
Основний зміст польового етапу полягає в наповненні вже укладеної карти-гіпотези поширення оселищ більш конкретною інформацією про рослинні угруповання та, можливо, про інші
властивості, такі як, наприклад, ґрунт, мікрорельєф, природність дренажу, спосіб менеджменту
тощо на підставі спостережень in situ. Як правило, коригування меж полігонів добре укладеної
карти-гіпотези у польових умовах є мінімальним. Однак при цьому слід усвідомлювати, що
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картувальні полігони, укладені на підставі фізіономічних ознак, у багатьох випадках є гетерогенними в біогеоценологічному сенсі, і відображають поширення не одного типу оселища,
а мозаїки, сформованої кількома типами оселищ. Тому польове знімання також націлене на
виявлення таких мозаїк оселищ у межах картувальних полігонів. У зв’язку з цим, польові спостереження здійснюють на двох просторових рівнях: 1) невеликої інвентаризаційної ділянки,
яка на карті позначається як пункт і 2) картувального полігону, зображеного на карті-гіпотезі.
Для цього розроблені дві відповідні форми польових бланків (Додатки 1 і 2), заповнення яких
здійснюють безпосередньо в полі.
Окрім бланків, каталогу типів оселищ, ключа для визначення типів оселищ і польових планшетів, для ефективного польового знімання оселищ бажано мати деяке інше обладнання, серед
якого спеціально варто відзначити:
•
ГПС-приймач – для польового гео-прив’язування інвентаризаційних ділянок та для навігації;
•
гірський компас з екліметром – для визначення крутості та експозиції схилів;
•
мірну стрічку – для визначення висоти рослинних ярусів та потужності ґрунтових горизонтів;
•
польовий pH-метр для визначення лужності/кислотності ґрунту;
•
фотоапарат;
Форма 1. Опис оселища у межах інвентаризаційної ділянки
Детальне дослідження оселищ на інвентаризаційних ділянках здійснюють за Формою 1 (Додаток 1). Вона складається з досить значної кількості “полів”, які потребують заповнення, і які
згруповані у п’ять основних інформаційних блоків.
1. Блок загальної інформації;
2. Блок даних про рельєф;
3. Блок даних про структурні особливості фітоценозу (рослинні яруси та їх проективне покриття);
4. Блок інформації про видовий склад фітоценозу за ярусами із зазначенням рясності;
5. Блок інформації про ґрунт і ґрунтотворні відклади (на окремому листку).
Блок загальної інформації містить унікальний ідентифікатор ділянки, який рекомендуємо
записувати як поєднання унікального коду автора (наприклад, його ініціалів) та порядкового
номера опису – наприклад, PBG-039. Крім того, тут міститься поле для запису коду та назви
оселища, які беруть з відповідного каталогу оселищ і записують у самому кінці роботи, по
завершенні заповнення бланку, на підставі порівняння польових даних щодо видового складу,
структури та інших характеристик ділянки з даними каталогу. Для цього також використовують спеціальний ключ для визначення типів оселищ, описаний вище. Крім того, у цьому блоці
записують повне ім’я автора опису, дату здійснення опису, а також розмір інвентаризаційної
ділянки. Так, ділянка може мати круглу або квадратну форму, а її рекомендований розмір для
лучних оселищ повинен становити 10х10 м (круг радіусом 5 м), а для лісових – 20х20 м. Окремо слід зазначити, що для певних типів оселищ, наприклад, скельні полиці й карнизи, тріщини
скель, узбережні типи оселищ тощо, форма й розмір інвентаризаційної ділянки визначаються
у відповідності з критеріями визначення її екологічної та біогеоценотичної однорідності. У
блоці загальної інформації також передбачене місце для запису ідентифікаторів фотографій,
зроблених на ділянці. Особливе місце займають поля географічної прив’язки. Першочергово,
це прямокутні координати (наприклад, UTM) центру інвентаризаційної ділянки, які рекомендуємо визначати за допомогою ГПС-приймача з максимально можливою точністю (±3-5 м), а
також висота над рівнем моря, яку також можна напряму записувати з показів ГПС-навігатора.
У полі “Місце розташування” є місце для запису додаткових орієнтирів – прив’язки до найближчого населеного пункту, назви сільради, лісництва, номера кварталу тощо. Слід зазначи-
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ти, що таку інформацію доцільно обирати за ступенем її сталості. Наприклад, назви населених
пунктів, гір, річок тощо змінюються набагато рідше, ніж назви лісництв і нумерація кварталів
і виділів лісовпорядкування.
Блок даних про рельєф дає змогу швидко зафіксувати основні еколого-геоморфологічні
властивості, які визначають надходження сонячної радіації/тепла, а також дренованість/вологість субстрату, ухил та експозицію схилу інвентаризаційної ділянки, основні морфографічні
характеристики (форму схилу, положення у мезорельєфі, особливості мікро- та нанорельєфу).
Є можливість швидко описати особливості поверхневої кам’янистості (вкриття, літологія, форма та розмір каменів), зафіксувати частку водної поверхні, а також зазначити геоморфологічні
процеси. Для останньої дії зручно користуватися стандартним переліком геоморфологічних
процесів (Додаток 3). Більшість характеристик швидко фіксується шляхом підкреслення, або
обведення, відповідного варіанту з переліку, вміщеного безпосередньо на бланку. Ухил поверхні визначають екліметром на базі 10 м, а експозицію рекомендуємо визначати компасом у градусах, хоча, альтернативно, можна її охарактеризувати якісно – вибираючи зі списку відповідну назву румбу. Детальніше про фіксацію геоморфологічних характеристик можна прочитати
у відповідних методичних посібниках (Міллер, 1996).
Блок даних про рослинні яруси та їх проективне покриття передбачає фіксацію усереднених біометричних показників за кожним із рослинних ярусів, а також загалом у межах інвентаризаційної ділянки. При цьому кожен із можливих ярусів має своє позначення – наприклад, 1.2 – це другий підярус деревного ярусу, а 7.3 – це підводний ярус водної рослинності.
Детальніше про методику опису рослинного угруповання, визначення рослинних ярусів та
їхніх параметрів і загальні засади геоботанічного картування, що є важливим для загального
розуміння підходів до інтерпретації рослинного покриву під кутом зору ідентифікації типів
оселищ, можна прочитати у посібнику “Полевая геоботаника” (т.т. 1-5, 1959-1976) або методичних рекомендаціях Г. Міллера (1996).
Блок видового складу є найсуттєвішим компонентом форми. Він оформлений у вигляді таблиці, в яку записують видові назви рослин, приналежність їх до певного рослинного ярусу
(використовуючи цифрові позначення ярусів, про які йшлося вище), а також характеристику
вкриття/рясності. Таким чином, вкриття/рясність одного й того ж виду можна фіксувати для
різних ярусів. Але при цьому необхідно використовувати єдину шкалу рясності (напр., БраунБланке, Друде тощо). На підставі даних з цього блоку, безпосередньо в полі, або пізніше – у
процесі камерального опрацювання даних, визначаємо тип рослинного угруповання (синтаксон) та тип оселища. Для цього також зручно користуватися каталогом і ключем для визначення типів оселищ, а також довідковою літературою щодо класифікації рослинності регіону.
Слід підкреслити, що синтаксони рослинності, виділені за еколого-флористичною класифікацією (Braun-Blanquet, 1964), є свого роду “індикаторами” більшості типів оселищ. Враховуючи той факт, що в Україні класифікація рослинності за еколого-флористичними критеріями
лише розвивається й немає повних зведених продромусів рослинності як для окремих регіонів,
так і країни загалом, а наявні зведення є досить неповними, синоптичними та оглядовими,
у більшості випадків досліднику доведеться самостійно визначати синтаксономічну приналежність рослинного угруповання, або звертатися по консультації до спеціалістів. Тому, якщо
дозволяє час і ресурси радимо приділити особливу увагу описові рослинного угруповання,
наблизивши його до стандартного геоботанічного опису.
Загалом повнота геоботанічної інформації, яку доцільно зібрати під час польових досліджень
щодо картування оселищ, має визначатися індивідуально в рамках кожного з конкретних проектів
і погоджуватися групою дослідників до початку польового етапу. Відповідно, за потреби, у стандартний бланк опису інвентаризаційної ділянки можуть бути внесені відповідні доповнення.
Блок інформації про ґрунт та ґрунтотворні відклади, який розміщений на окремому аркуші, дає змогу зафіксувати особливості ґрунтового розрізу у випадку поглибленого польового
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дослідження субстрату на інвентаризаційній ділянці. Детальніше про методику польових досліджень ґрунту можна прочитати у спеціальній літературі (Полевой..., 1981; Позняк та ін.,
2003). Спеціально зазначимо, що важливо на аркуші опису ґрунтового розрізу не забути вказати унікальний ідентифікатор інвентаризаційної ділянки, який дає змогу пов’язувати його з
відповідним “основним” описом оселища та певним місцеположенням.
Форма 2. Опис оселищ у межах картувального полігону
Заповнення Форми 2 (Додаток 2) є необхідною умовою польового картування оселищ. Вона
помітно простіша за Форму 1 і дає змогу швидко охарактеризувати весь полігон картування
не лише з точки зору наявності типів оселищ у його межах, але й стосовно інших природних
та соціально-економічних властивостей, які визначають природність, стійкість та особливості
менеджменту геоекосистем.
Першочергово дослідник повинен переконатися, у межах якого полігону карти-гіпотези він
знаходиться. Для цього найзручніше та найнадійніше звірити відповідні координати польового планшету з показами ГПС-навігатора. Після того, як правильність місцеположення не
викликає сумніву, можна розпочати польовий опис. Спочатку на бланку записують унікальний
ідентифікатор відповідного полігону з карти-гіпотези. Тоді вносять іншу загальну інформацію
щодо авторства й дати здійснення польового опису, номенклатури польового планшету, на який
припадає полігон; додатково можна записати координати й висоту приблизного центроїда полігону та описати словесно його розташування у відповідних полях – подібно, як у Формі 1.
Опис оселищ у межах полігону картування можна реалізовувати двома способами:
1) 	 на підставі детальних описів оселищ, здійснених у межах полігону на інвентаризаційних
ділянках за Формою 1;
2) 	 на підставі відносно швидкого огляду території полігону та визначення типів оселищ
лише за допомогою ключа-ідентифікатора.
В обох випадках коди виявлених у межах полігону типів оселищ (згідно з каталогом) вписують у відповідну таблицю, а також зазначають приблизну частку їх площі у межах полігону у
відсотках. У полі “Примітки” можна коротко зазначити особливості поширення того, чи іншого, типу оселища або його стан – наприклад, “на підвищеннях”, “уздовж потоків”, “деградує”
тощо. Якщо визначення типів оселищ у межах полігону робили на підставі детальних досліджень на інвентаризаційних ділянках за Формою 1, то ідентифікатори цих ділянок записують
у відповідне поле, розміщене у верхній частині бланку.
Крім того, на бланку за Формою 2 фіксують деякі соціально-економічні та гідрологогеоморфологічні характеристики ландшафту в межах полігону картування: тип землекористування, тип власності, стан землекористування, частка площі викошування / випасання, частка площі під ріллею, тип рельєфу, стан дренування території, природність водотоків, а також
наявні та потенційні загрози і впливи. Для більшості з цих позицій найпоширеніші варіанти
відповідей зазначені безпосередньо у бланку, і досліднику необхідно лише підкреслити або
обвести відповідний варіант. Для стандартизованої та швидкої характеристики за позицією
“Загрози та впливи” додається відповідний список на окремому листку, з якого можна швидко
вибрати відповідний варіант (Додаток 4).
Післяпольовий етап
Протягом післяпольового етапу здійснюють подальше опрацювання матеріалу включно з
оформленням завершальних звітів та підготовкою остаточних версій карт (геопросторових
даних) і баз даних польових матеріалів. Рекомендуємо дані з польових бланків (Форма 1 та
2) автоматизувати у загальнодоступній системі управління базами даних (СУБД) “Turboveg”
(Hennekens, Schaminee, 2001), спеціально адаптовану та українізовану для опрацювання ре-
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зультатів польової інвентаризації оселищ України (завантажити з http://www.synbiosys.alterra.
nl/turboveg). Українізована версія починалася від версії 2.90 програмного пакету “Turboveg” і
поступово покращувалася разом із пакетом; для роботи із оселищами необхідно використовувати останню версію).
Дані, зібрані за Формою 2, можуть бути безпосередньо інтегровані у карту-гіпотезу, перетворюючи її на остаточну карту оселищ. Також, протягом післяпольового етапу, складається підсумковий звіт, у якому висвітлюють результати картування згідно із завданнями, сформульованими на передпольовому етапі. Здійснюють кінцеве оформлення картографічних матеріалів.
Оцифрування польових даних з Форм 1 та 2 у СУБД “Turboveg” здійснюють за допомогою
спеціалізованої форми (маски) вводу даних, яка повторює структуру та зміст паперових бланків. Крім того, у цій формі широко використані, так звані, списки підстановки (pop-up lists),
які мінімізують кількість механічних помилок у процесі вводу даних, а також забезпечують
хорошу сумісність та порівнюваність записів у БД. СУБД “Turboveg” також дає змогу швидко та зручно гео-прив’язувати інвентаризаційні ділянки, координати яких не були визначені у
полі, за допомогою прямого зв’язку з Інтернет-ресурсом “Google Maps”. Існує можливість автоматизованої конверсії географічних координат WGS4 у прямокутні координати UTM WGS84
і навпаки. Дані з СУБД “Turboveg” можна експортувати у формат СУБД MS Access, у файли
XML та табличних процесорів, наприклад, MS Excel. Крім того, дані “Turboveg” легко експортувати у ГІС (формат ESRI shapefile), а також переглядати результати картування за допомогою
Інтернет-ресурсу “Google Earth”. Таким чином, автоматизація польових даних у СУБД забезпечує легкий доступ до них і зручний їх аналіз, у тому числі геопросторовий.
Дані, зібрані в бланках Форми 2, безпосередньо “поєднують” з картою-гіпотезою і, таким
чином, перетворюють її на остаточну карту оселищ. Для цього, як правило, застосовують ГІС
– дані з бланків Форми 2 вводять в атрибутивну БД полігонів. Після цього їх можна відносно
легко проаналізувати та, використовуючи певні правила й геоекологічні моделі, класифікувати та екстраполювати на інші полігони, не охоплені польовим зніманням (наприклад, Guisan,
Zimmermann, 2000). Також, частину польових даних, зібраних за Формами 1 і 2, можна використати для оцінки достовірності підсумкової карти. На додачу, ГІС забезпечить швидке та
якісне оформлення остаточних карт.
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ДОДАТОК 1

Форма 1. Опис оселища у межах інвентаризаційної ділянки
ІД ділянки ____________
Код оселища ______ Назва ________________________________________________________
Автор __________________ Дата __________ Розмір ділянки __________ Фото ____________
Координати Х______________ У________________Зона UTM ___ Абс. висота ________м
Адреса _________________________________________________________________________

Рельєф: Ухил поверхні (град.)______ Експозиція (град.)_______
Профіль за падінням: Прямий; Випуклий; Увігнутий
Профіль за простяганням: Прямий; Випуклий; Увігнутий
Положення у мезорельєфі: Вершинна поверхня; Верхня частина схилу;
Середня частина схилу; Нижня частина схилу; Тераса; Притерасне пониження;
Заплава; Інше (вписати) __________________________________
Мікро- (нано-) рельєф: хвилястий; ступінчастий; горбкуватий; інше
(вписати) ___________

Геоморфологічні процеси __________________________________________________________
Кам’янистість поверхнева (%)____ Літологія _________________ Водна поверхня (%) _____
Окатані, неокатані ізометричн, неокатані плитчасті 0-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 >100 см
Примітки _______________________________________________________________________

Рослинність Загальне проективне покриття рослинності (%) ___

1. Ярус дерев Заг. зімкн. деревостану (%) __ Пр. покр. мертвої деревини (%) __ П.п. підстилки (%) __
1.1. підярус: Зімкненість (%) ___ Висота (м) ____ Діаметр (см) ___ Сухостій (%) ___
1.2. підярус: Зімкненість (%) ___ Висота (м) ____ Діаметр (см) ___ Сухостій (%) ___
1.3. підярус: Зімкненість (%) ___ Висота (м) ____ Діаметр (см) ___ Сухостій (%) ___
2. Ярус чагарників / підросту (до 4 м) Проективне покриття (%) ___ Середня висота (м) ___
3. Ярус чагарничків / підросту (до 50 см) Проективне покриття (%) ___ Середня висота (см) ___
4. Трав’яний ярус Пр. покриття (%) __ Сер. висота (см) __ Мін. висота (см) ___ Макс. висота (см) ___
5. Мохи Проективне покриття (%) ___
6. Лишайники Проективне покриття (%) ___
7. Водна росл.:Заг. пр. покр. (%) __ П.п. надвод. ярусу (%) __ П.п. плав. яр. (%) __ П.п. підводн. яр. (%) __
Примітки _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
№

Вид

Ярус

Вкр

№

Вид

Ярус

Вкр
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Ґрунтовий розріз
Індекс

Глиб.

Опис – колір, вологість, гранулометр. склад, структура, щільність, новоутворення і
включення (% вмісту жорстви, щебеню, брил), % коренів рослин, перехід

_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ґрунт:
Ґрунтотворна порода: (генезис, текстура): ________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Підстилаючі відкл. _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Генетичний (під-)тип: _____________________________________________________________
Потужність (см, якісно)______________________ Скелетність: _________________________
Гранулометр. Н горизонту _________________________________________________________
Змитість: ________________________ Глибина ґрунтових вод (м)_______
Примітки: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Методика картування оселищ ТА ФОРМУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ

Форма 2. Опис оселищ у межах картувального полігону

ДОДАТОК 2

ІД полігону ____________
Автор ______________________ Дата ____________ Фото ____________
Лист картографічної основи ___________________ ІД ділянок ________________________
Типи оселищ, які зустрічаються у межах картувального полігону
№

Код
оселища

Частка
площі (%)

Примітка

Координати центроїда Х_____________ У_____________Зона UTM _____ Абс. висота _____м
Адреса _________________________________________________________________________
Тип землекористування: Сільськогосподарська земля, Житлова територія, Громадська територія,

Землі резерву, Природоохоронна територія, Оздоровчо-санаторна територія, Рекреаційна територія,
історично-культурна територія, Лісогосподарська земля, Водогосподарська територія, Виробнича
територія, Землі транспорту та інженерної інфраструктури, Спеціальні території, Інше (вписати) _
_________________________________________________________________________________________
Тип власності: Державна, Комунальна, Приватна, Невідомо
Стан землекористування: Покинуте, Пасовище, Сінокіс, Рубка вибіркова / догляду, Інше (вписати)
_________________________________________________________________________________________
Частка площі косіння / випасання: 0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 95-100%
Частка площі під ріллею: 0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-100%

Тип рельєфу: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Стан дренованості: Осушення та водокористування відсутні, Ознаки осушення без зміни

рослинності, Періодичне осушення / початок зміни рослинності, Добре виражені осушення та
присутність нетипових видів, Суцільне осушення

Природність водотоку: Водотік є у цілком природному стані, Водотік переважно у природному

стані з незначними змінами прибережної рослинності, Водотік частково зарегульований та можливо
зі змінами рослинності, Водотік зарегульований з регулярною чисткою та зрізанням рослинності,
Водотік каналізований

Загрози та впливи _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ДОДАТОК 3
Геоморфологічні процеси,
найпоширеніші в Українських Карпатах і
на Закарпатській низовині
Площинна ерозія
Утворення промоїн
Поглиблення/поширення ярiв
Підмив берегів
Делювіальна акумуляція
Алювіальна/пролювіальна акумуляція
Дефлюкцiя
Зсуви
Опливини
Осипання
Обвали
Лавини
Селi
Затоплення
Заболочення
Нівація
Солiфлюкцiя
Дефляція (вітрова ерозія)

ДОДАТОК 4
Можливі загрози та впливи щодо оселищ
(http://converters.eionet.europa.eu/xmlfile/
threats-pressures.xml)
Код
102
110
120
130
140
141
163
164
165
166
200
212
300
310
320
330
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Опис
Інтенсивне викошування / зрізування
Застосування пестицидів
Удобрення
Іригація
Перевипасання
Занепад системи випасання
Лісонасадження
Лісосіка
Видалення підліску
Видалення мертвих та всихаючих 		
дерев
Розведення риб та молюсків
Траловий відлов
Видобування піску та гравію
Видобування торфу
Експлуатація та видобування нафти
i газу
Гірничі виробки

340
400
410
420
421
422
500
501
502
503
507
511
512
520
623
626
701
702
703
810
811
820
830
840
852
853
860
870
900
910
920
952
953
954

Солеваріння
Урбанізована територія,
проживання людей
Промислові та громадські території
Злив (каналізації)
Побутове сміттєзвалище
Промислове сміттєзвалище
Комунікацiйні мережі
Проходи, доріжки, велосипедні
доріжки
Дороги, шосе
Залізничні лінії
Мости, віадуки
Лінії електропередач
Трубопроводи
Судноплавство
Моторизований транспорт
Лещатарство, зокрема поза трасами
Забруднення води
Забруднення повітря
Забруднення ґрунту
Осушення
Осушення за допомогою водної
та берегової рослинності
Видалення намулу
Каналізування
Підтоплення
Модифікація русел суходільних
водотоків
Регулювання рівня води
Намиті, нагромаджені або
екскавовані відклади
Дамби, берегоукріплення, штучні 		
пляжі,
Ерозія
Замулення
Висихання
Евтрофікація
Ацидифікація
Видова інвазія

ХАРАКТЕРИСТИКИ ҐРУНТІВ ТИПІВ ОСЕЛИЩ
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ
Типи ґрунтів наведені для тих типів оселищ, у яких наявний ґрунт і для яких його властивості є індикаційними для їх визначення, подальшого менеджменту й охорони. Загалом проаналізовано 106 типів оселищ. Решта 29 типи оселищ, з описаних у цьому каталозі, представлені
екосистемами, у яких немає сформованих ґрунтів, або аналіз субстрату не має істотного значення. Це, насамперед, типи водних оселищ, а також деякі осипищні й скельні оселища.
Код
типу Назва типу осеоселилища
ща

Га1

Панонські напівзасолені луки

Пб1

Мулисті обмілини берегів річок
з угрупованнями
Chenopodion
rubri та Bidention

Пб2

Високотравні
гігрофільні прибережні зарості
низинних річок

Пб4

Гірські річки та
їхня прибережна трав’яна
рослинність

Пб5

Пб6

Гірські річки
та їхня
деревна рослинність з
мірикарією
німецькою
(Myricaria
germanica)
Гірські річки
та їхня деревна
рослинність з
вербою сивою
(Salix elaeagnos)

Типи ґрунтів
(класифікація України [1] /
класифікація WRB [2])

Діагностичні характеристики ґрунтів

Галофільні
Оселище приурочене до слабостічних ділянок
центральної заплави з глеєвими ґрунтами змінноАлювіальні лучно-буроземні го окисно-відновного режиму. Для них характерне
ґрунти; лучно-болотні / Gleyic регулярне й тривале затоплення паводковими воFluvisols; Mollic Gleysols
дами значної мінералізації, після висихання яких
на поверхні структурних окремостей ґрунту утворюються сольові плівки.
Прибережнi
Мулисто-глинисті шаруваті відклади з нейтральАлювіальні мулисті відклади,
ною та слаболужною реакцією ґрунтового середалювіальні дернові ґрунти
овища, які тривалий час перебувають під водою.
/ Tidalic Fluvisols; Саlcic
У місцях довготривалого надводного режиму форFluvisols
муються алювіальні дернові шаруваті ґрунти.
Властивості ґрунтів визначаються періодичною
акумуляцією на їх поверхні річкового алювію
легкого гранулометричного складу, збагаченого
Алювіальні дернові ґрунти / карбонатовмісними сполуками. Для них властиві
Саlcic Fluvisols
нейтральна або слаболужна реакція ґрунтового
середовища (рН водне 6-7,5), високий ступінь насичення основами (до 95%) з домінуванням кальцію, супіщаний гранулометричний склад.
Ґрунти незначної потужності сформовані нашаруАлювіальні дернові
ваннями свіжого річкового алювію на добре дреслаборозвинені ґрунти / Haplic
нованих піщано-гальково-кам’янистих відкладах.
Fluvisols

Алювіальні дернові
слаборозвинені ґрунти /
Haplic Fluvisols

Алювіальні дерновобуроземні ґрунти / Haplic
Fluvisols

Ґрунти оселища формуються на річковому алювії легкого гранулометричного складу до якого
домішується буроземний матеріал. Для них
характерна хороша водопроникність, легкий
гранулометричним склад, кисла реакція середовища та значний вміст привнесеної органічної
речовини.
Ґрунти оселища формуються на шаруватих алювіальних відкладах за домінування дернового
процесу ґрунтоутворення. Зазвичай для них характерний супіщаний та легкосуглинковий гранулометричний склад і хороша водопроникність.

[1] Полевой определитель почв / Полупан Н.И. и др. – К.: Урожай, 1981. – 320 с.
[2] Світова реферативна база ґрунтових ресурсів 2006 (World reference base for soil resources 2006) / Переклад Польчина С.М., Нікорич В.А. – Чернівці: Рута, 2007. – 200 с.
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Пб7

Ча1

Ча2

Ча3

Ча4
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Сформовані нашаруваннями свіжого річкового
алювію на добре дренованих піщано-гальковоПрибережні
Алювіальні дернові
кам’янистих відкладах. Зазвичай алювіальним
угрупованслаборозвинені ґрунти / Haplic дерновим ґрунтам характерні хороша водопроня кремени
Fluvisols
никність, легкий гранулометричний склад, кисла
(Petasition)
реакція середовища, значний уміст привнесеної
органічної речовини.
Чагарниковi
Перезволожені, короткопрофільні ґрунти болотного ряду без торфового горизонту. Високий ріАлювіальні лучно-болотні;
вень ґрунтових вод і часте підтоплення зумовлюлучно-болотні; болотні
Вербові зарості
ють незначну потужність гумусованих горизонтів
мінеральні ґрунти / Endogleyic
і прояв процесів оглеєння по всьому профілю.
нетекучих вод
Fluvisols; Mollic Gleysols;
Зазвичай для ґрунтів цього типу оселища харакUmbric Gleysols
терні сильнокисла реакція середовища та високий
вміст гумусу в гумусово-дерновому горизонті.
Ґрунти формуються на річковому алювії в приАлювіальні дернові
русловій та центральній частинах заплави. Для
Вербові зарості
шаруваті; рідко лучнозаплавних берених характерний піщано-мулистий грануломебуроземні ґрунти / Саlcic
тричний склад, підвищена зволоженість за умов
гів річок
Fluvisols; Gleyic Fluvisols
хорошого дренажного режиму.
Дернові скелетні ґрунти;
Слаборозвинені, сильнощебенюваті ґрунти (поКсеротермні
буроземи кислі слаборозви- тужністю до 25 см) фрагментованого залягання,
субпанонські
нені / Hyperskeletic Leptosols; які розвиваються на елювії-делювії ефузивних
чагарники
порід.
Cambic Leptosols
Малопотужні сильнощебенюваті ґрунти з хороЗарості таволДернові скелетні; дерновошим дренажем на елювії-делювії карбонатовмісбуроземні ґрунти /
ги в’язолистої
них порід. Дернові й гумусовані горизонти фраг(Spiraea
Hyperskeletic Leptosols; Leptic
ментовані залежно від особливостей залягання
ulmifolia)
Cambisols
скелетного матеріалу.

Ча5

Середньоєвропейські
мезофільні чагарники

Ча6

Сухі вересовища

Ча7

Чорничники та
брусничники

Ча8

Чагарники
високогір’я

Алювіальні лучно-буроземні;
буро-підзолисті; підзолистобуроземні; буроземи кислі;
дерново-буроземні; дернові
ґрунти / Gleyic Fluvisols;
Stagnic Albeluvisols; Stagnic
Alisols; Leptic Cambisols; Haplic
Cambisols; Mollic Leptosols

Для цього оселища характерний широкий спектр
ґрунтів, яким властиві глибокий, розвинений генетичний профіль, сприятливий водно-повітряний
режим, достатній запас гумусу та доступних поживних речовин. Для варіантів оселищ, які формуються на краях скельних відслонень та урвищ
притаманні дернові скелетні ґрунти з вираженим
дерново-гумусовим горизонтом.
Вересові зарості формуються на буроземах кислих слаборозвинених, сильнощебенюватих з проБуроземи кислі
філем незначної потужності (до 25 см). Це ґрунти
слаборозвинені / Cambic
легкого гранулометричного складу, слабогумуLeptosols
совані через агресивний (сильнокисла реакція
ґрунтового середовища та кореневих виділень)
промивний режим, з ознаками опідзолення.
Ґрунти різної потужності, з вираженим дерновим,
Буроземи кислі; дерновочасто оторфованим горизонтом. Ґрунтовий профіль
буроземні ґрунти / Leptic
слабо структурований, складений матеріалом важкоCambisols; Haplic Cambisols
го гранулометричного складу з домішками скелету.
Короткопрофільні, щебенюваті ґрунти сформовані на добре дренованому елювії-делювії пісковиБуроземи кислі субальпійські;
ків та кристалічних порід. Для них характерний
дерново-буроземні ґрунти
виражений дерново-гумусовий горизонт з про/ Cambic Leptosols; Haplic
шарком повсті на поверхні, високий вміст та глиCambisols
боке проникненням гумусу, висока кислотність і
домінування алюмінію у вбирному комплексі.
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Ча9

Зарості рододендрону східнокарпатського
(Rhododendron
kotschyi)

Ча10

Зарості ялівцю
звичайного
(Juniperus
communis) у
монтанному
поясі

Ча11

Bисокогірні
зарості
ялівцю сибірського
(Juniperus
sibirica)

Ча12

Субальпійські
зарості листяних чагарників
з участю верби
сілезької (Salix
silesiaca)

Ча13

Зарості сланких
верб у субальпійському та
альпійському
поясах

Ча14

Cубальпійське
гірськососнове
криволісся (жерепняки, Pinion
mugo)

Ча15

Субальпійські
чагарники з
душекією зеленою (Duschekia
viridis, зеленовільшняки)

Малопотужні, щебенюваті ґрунти (потужність
профілю до 45 см) бурого кольору, які формуються на добре дренованому елювії-делювії пісковиБуроземи кислі субальпійські / ків і кристалічних порід. Для них характерні сеCambic Leptosols
редньо- та важкосуглинковий гранулометричний
склад, високий вміст гумусу, висока кислотність,
домінуванням заліза та алюмінію у вбирному
комплексі.
Ґрунти незначної потужності (до 45 см) з бурим
Буроземи кислі
забарвленням генетичних горизонтів, сформоваслаборозвинені та
ні на добре дренованому елювії-делювії піскокороткопрофільні; дерново- виків і кристалічних порід. Для них притаманні
буроземні ґрунти / Cambic
збільшення кількості фізичної глини в середній
Leptosols; Leptic Cambisols; частині ґрунтового профілю, важкий гранулометричний склад і висока кислотність ґрунтового
Haplic Cambisols
розчину.
Малопотужні, щебенюваті ґрунти (потужність
профілю 15-40 см) з коричнювато-бурим забарвБуроземи гірсько-лучні
ленням генетичних горизонтів на елювії-делювії
слаборозвинені та короткодрібнозернистих пісковиків і кристалічних порід
профільні; дерново-буроземні
(рідко – карбонатовмісних порід). Для них харакґрунти / Cambic Leptosols;
терні добре дренований, гумусований профіль,
Leptic Cambisols; Haplic
висока кислотність (рН водне 4,1-4,6) та домінуCambisols
вання алюмінію у вбирному комплексі (Al до 10
мг-екв. на 100 гр).
Широкий спектр ґрунтових умов, від кам’янистих
розсипищ із суглинковим наповнювачем у місцях
Дернові скелетні слаборозвисходження лавин і дернових скелетних слаборознені ґрунти; буроземи
винених ґрунтів на гірському алювії, до бурозесубальпійські / Hyperskeletic
мів субальпійських у депресіях рельєфу. Для них
Leptosols; Cambic Leptosols
характерна хороша водопроникність, завдяки
значній щебенюватості ґрунтового профілю.
Слаборозвинені ґрунти (потужністю до 25 см),
часто з оторфованим верхнім горизонтом на
Буроземи гірсько-лучні
елювії-делювії дрібнозернистих пісковиків і
слаборозвинені / Cambic
кристалічних порід. Для них характерні фрагLeptosols
ментованість залягання, гумусованість ґрунтового профілю та висока кислотність, зумовлена
домінуванням алюмінію у вбирному комплексі.
Короткопрофільні, сильнощебенюваті ґрунти з
чітко вираженим дерново-гумусовим горизонБуроземи кислі субальпійські том з ознаками оторфовування на елювії-делювії
короткопрофільні / Leptic
дрібнозернистих пісковиків і кристалічних поCambisols
рід. Для цих ґрунтів характерні висока кислотність і низька насиченність вбирного комплексу
основами.
Слаборозвинені та короткопрофільні ґрунти з
бурим забарвленням генетичних горизонтів на
Буроземи кислі субальпійські
добре дренованому елювії-делювії пісковиків і
слаборозвинені та короткокристалічних порід. Для цих ґрунтів характерні
профільні / Cambic Leptosols;
середньо- та важкосуглинковий гранулометричLeptic Cambisols
ний склад, високий вміст гумусу й низький вміст
обмінних катіонів.
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Ча16

Сукцесійні
угруповання за
участю ялівцю
звичайного
(Juniperus
communis)

Буроземи кислі; дерновобуроземні ґрунти / Leptic
Cambisols; Haplic Cambisols

Ча17

Сукцесійні
березовоорлякові зарості

Буроземи кислі; підзолистобуроземні ґрунти / Leptic
Cambisols; Stagnic Alisols

Ча18

Сукцесійні
чагарниководеревні зарості
на
алювіальних
наносах

Алювіальні дернові та
дерново-буроземні ґрунти /
Haplic Fluvisols

Широкий спектр ґрунтів буроземного ряду, зазвичай з розвиненим дерново-гумусовим горизонтом. Для них характерне буре забарвлення
ґрунтового профілю, оглинення, часто з ознаками оглеєння, центральної його частини й типові
для буроземів кислотно-основні властивості.
Для оселища характерні ґрунти різної потужності з ознаками ерозійної дигресії, легкого гранулометричного складу, слабогумусованих, через
промивний режим та з ознаками опідзолення.
Для оселища характерні алювіальні ґрунти зі
структурованим ґрунтовим профілем, промивним водним режимом та, переважно, нейтральнослаболужною реакцією ґрунтового середовища.

Альпійські

Ап1

Ап2

Ап3

Ап4

Ап5

Ап7
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Альпійські
різнотравнозлакові луки на
силікатному підґрунті

Буроземи гірсько-лучні
слаборозвинені / Cambic
Leptosols

Слаборозвинені, сильнощебенюваті ґрунти на
елювії-делювії флішових порід за домінування пісковиків в альпійському поясі Карпат. Для
цих ґрунтів характерний торф’янисто-дерновий
горизонт (Hdт, потужністю 3-10 см) утворений з
напіврозкладених рослинних решток, густо переплетених корінням, який залягає на материнській
породі.

Слаборозвинені (до 25 см) й короткопрофільні
(до 45 см) ґрунти, які сформувалися на елювії
флішових порід в альпійському поясі Карпат.
Характерною особливістю ґрунтів оселища є
наявність розвиненого торф’янисто-дернового
(Hdт) горизонту, потужністю до 10 см або торфового (Т) горизонту, потужністю до 20 см.
Елювій-делювій флішових порід за домінування
Дрібнозем пісковиків; бурозепісковиків, який лежить на поверхні, або під слами гірсько-лучні слаборозвиборзвиненими (до 25 см) ґрунтами з торф’янисто
нені / Lithic Leptosols; Cambic
-дерновим горизонтом.
Leptosols

Низькотравні
Буроземи гірсько-лучні
мохові
слаборозвинені та короткопроальпійські луки фільні; дерново-торф’янисті
на
ґрунти / Cambic Leptosols
силікатному
and Leptic Cambisols; Leptic
підґрунті
Histosols
Гірські високотравні луки
на силікатному
підґрунті

Слаборозвинені, сильно скелетні ґрунти, періодично перезволожені за рахунок талих і дощоДернові слаборозвинені
вих вод. Для них характерним є шар повсті, поґрунти / Mollic Leptosols
тужністю 4-6 см, що пов’язано зі сповільненням
процесів розкладу.
Дерново-буроземні, щебенюваті ґрунти різної
Гірські високопотужності з вираженим дерновим горизонтом.
травні луки на Дерново-буроземні; буроземи
На післялісових ділянках формуються на буросухих і теплих кислі / Haplic Cambisols; Leptic
земах кислих. Для них характерні кисла реакція
схилах
Cambisols
середовища, важкий гранулометричний склад і
низький вміст обмінних основ.
Сильнощебенюваті ґрунти незначної потужності
Високогірні
на елювії-делювії карбонатних порід. Включенлуки на
Дернові карбонатні ґрунти / ня уламків і дрібнозему вапняку забезпечує цим
ґрунтам хорошу водопроникність, нейтральну
карбонатних
Rendzic Leptosols
ґрунтах
реакцію ґрунтового середовища й насиченість
вбирного комплексу.

Вологі скельні
жолоби з високотравними
угрупованнями

ХАРАКТЕРИСТИКИ ҐРУНТІВ ТИПІВ ОСЕЛИЩ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
І ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ

Ап8

Луки лісового
та
субальпійського
поясів на карбонатних ґрунтах

Кс1

Сухі злаковорізнотравні
луки на карбонатних
ґрунтах

Кс2

Субпаннонські
лучні
степи

Кс3

Кс4

Кс5

Лу1

Щебенюваті ґрунти на елювії-делювії карбонатних порід. Для них характерні значний вміст гуДернові карбонатні ґрунти / мусу у верхньому горизонті (до 4%), нейтральна
Rendzic Leptosols
або слаболужна реакція ґрунтового середовища
й висока насиченість вбирного комплексу основами.
Ксеротермні
Короткопрофільні ґрунти (25-45 см) зі слабодиференційованим профілем і чітко вираженим
гумусовим горизонтом (уміст гумусу 6%). Для
Дернові карбонатні скелетні них характерна нейтрально-слаболужна реакція
короткопрофільні ґрунти /
ґрунтового середовища й домінування кальцію у
Rendzic Leptosols
вбирному комплексі (уміст Са2+ понад 12 мг-екв.
на 100 гр). Їм властива хороша водопроникність
завдяки зменшенню з глибиною кількості дрібнозему й збільшенню уламків гірських порід.
Короткопрофільні скелетні ґрунти, потужністю до 45 см. Для них характерний розвинений
Дернові скелетні ґрунти /
дерновий горизонт з високим умістом гумусу
Hyperskeletic Leptosols
та дрібнозему з домішкою рухляку, який є продуктом вивітрювання підстилаючих нейтральнокислих вулканічних порід.

Слаборозвинені щебенюваті ґрунти на елювіїделювії карбонатних порід. Їм властиві двохДернові карбонатні ґрунти / членний ґрунтовий профіль зі значним умістом
Rendzic Leptosols
гумусу в дерново-гумусовому горизонті, слаболужна реакція ґрунтового середовища та насичений вбирний комплекс.
Сильнощебенюваті ґрунти незначної потужКсероБуроземи кислі; дернові
ності, ерозійно не стійкі, які розвиваються на
термофітні
скелетні ґрунти / Leptic Cambi- елювії-делювії ефузивних порід. Для них харакузлісся
sols; Hyperskeletic Leptosols терні наявність дернового малопотужного горизонту й хороші дренажні властивості.
У теплій рівнинно-передгірній зоні оселище
приурочене до лучнувато-буроземних оглеєних
ґрунтів. Характерною особливістю є елювіальноілювіальна диференціація генетичного профілю
Лучнувато-буроземні оглеєні;
(без утворення білясого елювіального горизонбуроземи кислі слаборозвинені
ту) й формування псевдоглейових горизонтів
Мезофітні
короткопрофільні / Stagnic
специфічного мармуроподібного забарвлення.
узлісся
Luvisols; Cambiс Leptоsols;
У гірсько-лісовому поясі оселище приурочене
Leptic Cambisols
до буроземів кислих слаборозвинених і короткопрофільних з ознаками формування дернового
горизонту. Для них притаманні буре забарвлення, важкий гранулометричний склад і підвищена гумусованість верхніх горизонтів.
Лучно-пасовищні
Алювіальні ґрунти з різною інтенсивністю процесів оглеєння та змінним окисно-відновним
режимом. Діагностичним для цього типу ґрунту
Заплавні луки
Алювіальні лучно-буроземні є регулярне привнесення річкового намулу під
річкових долин
ґрунти / Gleyic Fluvisols
час весняно-літніх паводків. Річковий намул
(Cnidion venosi)
з умістом фізичної глини понад 50%, збагачує
ґрунт грубою органікою та обмінними основами, а відтак, зменшує його кислотність.
Панонські
низькогірні
ксеротермні
орофільні луки
на вапняках
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Лу2

Лу3

Лу4

Лу5

Лу6

Лу7

Лу8
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Ґрунти оселища формуються в умовах постійного ґрунтового та періодичного поверхневого
Заплавні китАлювіальні лучно-буроземні; зволоження в центральній та притерасній часникові луки
лучні та лучно-болотні ґрунти тинах річкових заплав на суглинково-глинистих
(Alopecurion
/ Gleic Fluvisols; Endogleic
алювіальних відкладах. Для цих ґрунтів харакpratensis)
Fluvisols
терні акумулятивний тип ґрунтового профілю з
ознаками оглеєнням, важкий гранулометричний
склад і високий уміст гумусу.
Ґрунти алювіального класу, які формуються
по берегах річок і ставків і вкриті шаром (1-10
Заплавні деградовані
Алювіальні дернові ґрунти / см) супіщаного або глинисто-піщаного намулу.
пасовища на
Саlcic Fluvisols
Вони достатньо зволожені протягом усього верівнині
гетаційного періоду, а близькість ріки забезпечує їм хороші фільтраційні властивості.
Ґрунтам оселища притаманне значне різномаДернові; дерново-буроземні; ніття, від дернових і дерново-буроземних слаНизинні та
лучні; лучно-болотні / Mollic бокислих, бідних основами ґрунтів до лучних і
передгірні викоLeptosols; Haplic Cambisols; лучно-болотних ґрунтів. Це, здебільшого, перешувані луки
Umbric Gleysols; Mollic
зволожені ґрунти з різною водофільтраційною
(сіножаті)
здатністю, ступенем кислотності та вмістом поGleysols
живних речовин.
Приурочені здебільшого до дерново-буроземних
ґрунтів різної потужності, до буроземів гірськоБуроземи гірсько-лучні; буро- лучних на полонинах і до буроземів у післяліГірські виземи кислі; дерново-буроземні сових локалітетах. Вони вирізняються розвикошувані луки
ґрунти / Cambic Leptosols;
неним гумусовим горизонтом (уміст гумусу до
(сіножаті)
Leptic Cambisols; Haplic
9%) темно-бурого кольору, слабокислою до кисCambisols
лої реакцією ґрунтового розчину (рН 5,3-5,7) та
низьким умістом обмінних основ (Са2++Mg2+ до
10 мг-екв на 100 г ґрунту).
Дерново-буроземні гірсько- Для цього оселища характерний широкий
лучні; глибоко-дерновоспектр ґрунтових умов від дерново-буроземних
гірсько-лучних і глибоко-дерново-буроземних
буроземні; підзолистобуроземні; лучнуватоґрунтів високогір’я до підзолисто-буроземних
Мезофітні пасобуроземні ґрунти; буроземи ґрунтів низькогір’я та лучнувато-буроземних
вища
кислі / Umbric Leptosols;
ґрунтів Закарпатської низовини. Фрагменти пісHaplic Cambisols; Stagnic
лялісових лук часто приурочені до буроземів.
Alisols; Stagnic Luvisols; Leptic Ґрунти пасовищ вирізняються добре розвинеCambisols
ним горизонтом Нd та щільним складенням.
Дерново-буроземні глейові; Ґрунти різної потужності, переважно кислі (рідМолінієві
лучно-болотні; торф’янисто- ко насичені) з дерново-гумусовим горизонтом,
луки (Molinion
глейові ґрунти / Endogleyic
добре зволожені зі змінним рівнем ґрунтових
caeruleae)
Cambisols; Mollic Gleysols;
вод. Вологі варіанти лук приурочені до лучноHistic Gleysols
болотних або торф’янисто -глейових ґрунтів.
Ґрунти, які формуються в пониженнях притерасної заплави з тривалим затопленням на
суглинково-глинистих алювіальних відкладах.
Вологі луки з
Для них характерний неглибокий ґрунтовий
Алювіальні лучно-болотні
високотравними
ґрунти / Endogleyic Fluvisols профіль (за рахунок близького залягання ґрунугрупованнями
тових вод) акумулятивного типу з повсюдними
проявами оглеєння, сильнокисла реакція середовища та значні запаси гумусу.
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Лу9

Лу11

Вологі луки
передгір’я та
гірського поясу

Гірські біловусники на силікатному підґрунті

Лучні; лучно-болотні;
алювіальні лучно-буроземні;
дернові оглеєні; дерновобуроземні оглеєні ґрунти /
Endogleyic Umbrisols; Mollic
Gleysols; Gleyic Fluvisols;
Gleyic Leptosols; Endogleyic
Cambisols

Для цього оселища характерний широкий
спектр ґрунтових умов. У передгір’ї воно приурочене до лучних і лучно-болотних, а в межах природних заплав до алювіальних лучнобуроземних глейових ґрунтів. У гірських областях може формуватися також на дернових або
дерново-буроземних ґрунтах різного ступеня
оглеєння. Для всіх типів ґрунтів цього оселища
характерні добра гумусованість ґрунтового профілю, здебільшого важкий гранулометричний
склад і перезволоженість ґрунтової товщі.

Буроземи гірсько-лучні;
буроземи кислі та оглеєні;
дерново-буроземні ґрунти
/ Cambic Leptosols; Leptic
Cambisols; Endogleyic
Cambisols; Haplic Cambisols

Первинні природні біловусники приурочені до
гірсько-лучних малопотужних буроземів з вираженим дерновим горизонтом. Вторинні біловусники формуються в широкому спектрі ґрунтових умов від буроземів і дерново-буроземних,
часто оглеєних, ґрунтів субальпійського та лісового поясів до підзолисто-буроземних ґрунтів
низькогір’я. Також оселище може траплятись
на дернових слаборозвинених ґрунтах уздовж
гірських потоків. Спільним для всіх ґрунтових
виділів є кисла реакція ґрунтового середовища
й ненасиченість вбирного комплексу основами.

Болотні
Бо1

Активні верхові
болота

Бо2

Деградовані
верхові
болота (здатні
до
природного відновлення)

Бо3

Перехідні болота

Бо4

Депресії з ринхоспорою білою
(Rynchospora
alba) на
торф’яних субстратах

Бо5

Болота на лужних
субстратах (карбонатні болота)

Ґрунти з вираженим торфовим горизонтом (Т),
потужність якого коливається в межах 0,5-4,0 м
та кислою (рН 3,5-4,5) реакцією середовища.
Ґрунти з вираженим торфовим горизонтом (Т)
різної потужності. За умови зміни гідрологічТорфові; торф’янисто та
ного режиму процеси торфонагромадження замінюються інтенсивною гуміфікацією органоторфово-глейові ґрунти /
Fibric Histosols; Histic Gleysols генної товщі. Таким чином, в ґрунтах оселища
формуються гумусово-акумулятивні горизонти,
потужністю до 80 см.
Торфові; торф’янисто- та
Ґрунти з вираженим торфовим горизонтом (Т)
торфово-глейові ґрунти / Fibric різної потужності з низькою зольністю та сильHistosols; Histic Gleysols
нокислою реакцією середовища.
Постійно перезволожені ґрунти зі змішаним
схилово-ґрунтовим режимом водного живленБолотні мінеральні;
ня. Профіль складається з добре вираженого
торф’янисто та торфовоглейові ґрунти / Umbric
торфового горизонту, який поступово перехоGleysols; Histic Gleysols
дить в сильнооглеєну (сизого кольору, в’язку)
породу.
Органогенні або мінеральні ґрунти, які формуються в умовах постійного перезволоження
мінералізованими ґрунтовими водами. Вони
Болотні мінеральні лужні;
вирізняються високою карбонатністю всього
торфові лужні ґрунти / Сalcic профілю, або його верхніх горизонтів, та поGleysols; Сalcic Histosols
всюдним проявом ознак оглеєння. В окремих
випадках у товщі ґрунту утворюються карбонатні прошарки – результат хемогенного й біогенного осадження карбонатів кальцію.
Торфові ґрунти / Fibric
Histosols
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Бо6

Висячі або схилові болота

Бо7

Евтрофні болота на
різних стадіях
осушувальної
дигресії

Лс1

Заболочені рівнинні
вільхові ліси

Лс2

Заплавні верботополеві лісигалереї (Salicion
albae)

Лс3

Гірські сіровільхові ліси-галереї
(Alnion incanae)

Лс4

Заплавні
дубово-в’язовоясеневі ліси
(Ulmenion
minoris)

Лс5

Заплавні
ясенево-вільхові
ліси рівнини та
передгір’я

Торф’янисто-глейовi;
торф’яно-глейовi; дерновоглейові; лучно-болотні ґрунти / Histic Gleysols; Gleyic
Leptosols; Umbric Gleysols
Болотні мінеральні; лучноболотні осушені; оторфованоглейові осушені / Umbric
Gleysols; Mollic Gleysols; Folic
Gleysols
Лісові

Перезволожені ґрунти зі змішаним схиловоґрунтовим режимом водного живлення, профіль
яких складається з добре гумусованого, часто
торфового горизонту незначної потужності (до
50 см), який поступово переходить у сильнооглеєну (сизого кольору, в’язку) породу.
Мінеральні болотні, лучно-болотні осушені та
оторфовано-глейові осушені ґрунти, у яких торфові горизонти трансформуються в гумусовоакумулятивні.

Короткопрофільні ґрунти болотного ряду, для
яких характерне оглеєння від поверхні, безструктурність і тривалий період анаеробіозису.
У межах природних заплав рівнинних річок Закарпатської низовини вільхові ліси приурочені
до алювіальних гідроморфних ґрунтів.
Алювіальні ґрунти різної потужності, часто
шаруваті, яким властиві легкий гранулометричний склад, нейтральна або слаболужна
реакція середовища (рН водне 6-7,5), високий
Алювіальні дернові шаруваті;
ступінь насичення основами (до 95%) з доміалювіальні лучно-буроземні
нуванням кальцію. Часте й тривале затоплен/ Haplic Fluvisols; Gleyic
ня паводковими водами сприяє акумуляції на
Fluvisols
поверхні ґрунту супіщаного річкового намулу,
який покращує його водопроникність та унеможливлює закисні процеси у верхніх горизонтах ґрунтового профілю.
Слаборозвинені ґрунти на добре дренованих
гальково-кам’янистих відкладах заплав і перДернові скелетні слаборозви- ших терас. Для них характерні легкий гранулонені; болотні мінеральні;
метричний склад, кисла реакція середовища й
дерново-буроземні глейозначна щебенистість профілю. На слабопохилих
ві; дернові глейові ґрунти /
місцевостях оселище приурочене до мулуватоHyperskeletic Leptosols; Umbric глейових болотних і дерново-буроземних сильGleysols; Endogleyic Cambisols; ноглейових слабокислих або близьких до нейGleyic Leptosols
тральних ґрунтів, до дернових глейових важкосуглинкових, зокрема, дуже кислих ґрунтів з
постійним застійним зволоженням.
Алювіальні ґрунти зі змінним окисно-відновним
режимом, глибоким ґрунтовим профілем, нижня
частина якого має мармуроподібний вигляд. ЗаАлювіальні лучно-буроземні вдяки періодичній акумуляції й перерозподілу
ґрунти / Gleyic Fluvisols
по профілю річкового намулу істотно покращується водно-повітряний режим, збільшується
кількість здатних до обміну катіонів і зменшується кислотність ґрунтового розчину.
Алювіальні ґрунти, які формуються в умовах
регулярного перезволоження ґрунтовими й поверхневими водами. Ґрунтовий профіль роздіАлювіальні лучно-буроземні; лений на дві структурно-функціональні частилучно-болотні ґрунти / Gleyic ни. Верхня – гумусована, пухка, густо прониFluvisols; Mollic Gleysols
зана корінням, нижня – глейова безструктурна
ґрунтова маса. Акумуляція річкового намулу
сприяє насиченості вбирного комплексу обмінними основами й зменшує кислотність ґрунту.
Алювіальні лучно-болотні;
лучно-болотні; болотні
мінеральні ґрунти / Gleyic
Fluvisols; Mollic Gleysols;
Umbric Gleysols

ХАРАКТЕРИСТИКИ ҐРУНТІВ ТИПІВ ОСЕЛИЩ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
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Лс6

Сухі ацидофільні дубові ліси

Лс7

Вологі ацидофільні
осиковоберезово-дубові
ліси (молінієві
діброви)

Лс8

Дубові ліси з
перстачем білим
(Potentilla alba)

Лс9

Паннонські ксеротермні дубові
ліси

Лс10

Понтичнопаннонські лісостепові дубові
ліси

Лс11

Субпаннонські
дубово-грабові
ліси

Сильнощебенюваті, суглинкові ґрунти незначної потужності (до 40 см), часто еродовані на
елювії-делювії карпатського флішу та ефузивних порід. Особливістю цих ґрунтів є висока
кислотність (рН 3,5), домінування заліза та
алюмінію у вбирному комплексі.
Ґрунти, верхній горизонт яких часто складений
моховою дерниною, сформувалися на делювіальних або давньоалювіальних суглинках. Вирізняються високою кислотністю (рН 3,7-4,0),
Лучнувато-буроземні глейові хорошою гумусованістю (4,4-5,9% гумусу у
ґрунти / Gleyic Luvisols
верхніх 30 см), насиченістю основами (52-80%
у верхніх 30 см). Змінні водно-ґрунтові умови
забезпечують розвиток глейово-елювіальних
процесів, які морфологічно проявляються через утворення псевдоопідзолених горизонтів.
Оглеєні ґрунти, які сформувалися на делювіальних або давньоалювіальних суглинках. Для
них характерний глибокий ґрунтовий профіль,
Лучнувато-буроземні оглеєні;
важкий гранулометричний склад, особливо
підзолисто-буроземні
нижньої частини профілю та змінний режим
поверхнево-оглеєні ґрунти /
залягання ґрунтових вод. Навесні й восени,
Stagnic Luvisols; Stagnic Alisols
коли ґрунтовий профіль перезволожений, домінують глейові процеси, які істотно погіршують водно-фізичні властивості ґрунтів.
Короткопрофільні, сильнощебенюваті, добре дреновані ґрунти на елювії-делювії ефузивних порід. Вони вирізняються насиченим
Буроземи / Ferralic Cambisols червонувато-бурим кольором, глинистим гранулометричним складом, кислою реакцією
ґрунтового розчину (рН 3,6-4,5) та низькою
ємністю поглинання.
Ґрунти надзаплавних терас Закарпатської низовини, які сформувалися на давньоалювіальних суглинках і підстилаються супісками та
піщано-гальковими відкладами. Періодичне
поверхневе перезволоження визначає розвиток
Лучнувато-буроземні оглеєні
глейово-елювіальних процесів і постійну приґрунти / Stagnic Luvisols
сутність у профілі залізисто-марганцевих конкрецій (до 12% кожного окремого горизонту).
Порівняно з ґрунтами передгір’я, лучнуватобуроземні ґрунти більше насичені кальцієм і
магнієм, менш кислі й краще гумусовані.
У межах Закарпатської низовини оселище
приурочене до лучнувато-буроземних оглеєних ґрунтів надзаплавних терас та осушених
заплав. Характерними для цих ґрунтів є поЛучнувато-буроземні оглеєні;
чаток формування елювіально-ілювіальної
підзолисто-буроземні
диференціації генетичного профілю з утворенповерхнево-оглеєні; бурозеням псевдоглейових горизонтів специфічного
ми / Stagnic Luvisols; Stagnic
мармуроподібного забарвлення. На горбогір’ї
Alisols; Leptic Cambisols
оселище формується в комплексі з підзолистобуроземними поверхнево-оглеєними глибокими ґрунтами з диференціацією за елювіальноілювіальним типом і рідко з буроземами.
Буроземи кислі
слаборозвинені та короткопрофільні / Cambic Leptosols;
Leptic Cambisols
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Лс12

Термофільні
паннонськобалканські
скельнодубові
ліси

Лс13

Карпатські
дубово-грабові
ліси (грабові
діброви)

Лс14

Передгірські
та низькогірні
ялицево-дубові
ліси з дубом звичайним (Quercus
robur)

Лс15

Дубово-грабоволипові ліси

Лс16

Ацидофільні букові ліси LuzuloFagetum

Лс17

Букові ліси
AsperuloFagetum

Лс18

Дакійські букові
ліси SymphytoFagion

Сильнощебенюваті, середньо- та важкосуглинБуроземи кислі короткопро- кові ґрунти незначної потужності (до 65 см),
фільні та малопотужні / Leptic які розвинулися на елювії-делювії вулканічних
Cambisols
порід (андезитів, ліпаритів, туфів). Приурочені
до крутих схилів, а відтак, часто еродовані.
Ґрунти змішаного ґрунтово-поверхневого звоБуро-підзолисті та підзолистоложення, для яких характерні добра гумусовабуроземні поверхнево-оглеєні;
ність верхньої частини профілю, важкий грабуроземи кислі
нулометричний склад, утруднена фільтраційоглеєні / Stagnic Albeluvisols;
на здатність, а, відтак, періодичне чергування
Stagnic Alisols; Endogleyic
окисних та відновних глейово-елювіальних
Cambisols
процесів.
Потужні ґрунти з профілем, диференційованим
Підзолисто-буроземні
за елювіально-ілювіальним типом, які сформуповерхнево-оглеєні; буровалися на суглинистих покривних і делювіпідзолисті поверхнево-оглеєні альних відкладах. Для них характерні висока
ґрунти / Stagnic Alisols; Stagnic кислотність, гуматно-фульватний тип гумусу
Albeluvisols
й високий вміст обмінного алюмінію в загалом
ненасиченому вбирному комплексі.
Оселище приурочене до поверхнево-оглеєних
ґрунтів, сформованих на делювіальних або
Лучнувато-буроземні
давньоалювіальних породах осушених заплав
і надзаплавних терас. Для них характерний
глейово-елювійовані;
підзолисто-буроземні ґрунти / глибокий ґрунтовий профіль, диференційоваStagnic Luvisols; Stagnic Alisols ний за елювіально-ілювіальним типом і важкий гранулометричний склад, особливо його
нижньої частини.
Оселище приурочене до різних підтипів буроБуроземи кислі; буроземів кислих, рідше до підзолисто-буроземних
підзолисті та підзолистоі буро-підзолистих ґрунтів з ознаками оглеєнбуроземні поверхнево-оглеєні ня, які сформувалися на силікатних породах
ґрунти / Leptic Cambisols;
карпатського флішу. Ґрунти оселища з добрими
Stagnic Albeluvisols; Stagnic дренажними властивостями, кислою реакцією
Alisols
середовища (рНKCl 3,3-4,3) та високим умістом
алюмінію (35-45%) у вбирному комплексі.
Оселище приурочене до буроземів різних підтипів, які сформувалися на елювії-делювії
карпатського флішу. Ґрунти з хорошими дреБуроземи кислі; підзолисто- нажними властивостями, інколи з ознаками
буроземні поверхнево-оглеєні опідзолення та оглеєння й хорошою гумуґрунти / Leptic Cambisols;
сованістю верхньої частини профілю (уміст
Stagnic Alisols
гумусу 4-6%). У нижньому поясі поширення
(300- 600 м н.р.м.) оселище формується на
підзолисто-буроземних поверхнево-оглеєних
ґрунтах.
Оселище приурочене до буроземів кислих, рідше до підзолисто-буроземних ґрунтів, сфорБуроземи кислі; підзолистомованих на силікатних породах карпатського
буроземні поверхнево-оглеєні
флішу. Для них, зазвичай, характерні важкий
ґрунти/ Leptic Cambisols; Stagгранулометричний склад, кисла реакція середnic Alisols
овища й низький ступінь насичення вбирного
комплексу основами.
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Лс19

Букові ліси
CephalantheroFagion на карбонатовмісному
підґрунті

Буроземи насичені; дерновокарбонатні ґрунти / Rendzic
Leptosols

Лс20

Середньоєвропейські яворовобукові гірські
ліси

Буроземи кислі короткопрофільні / Leptic Cambisols

Лс21

Липово-яворові
ліси стрімких
кам’янистих
схилів (TilioAcerion)

Лс22

Ялицеві та
смерековоялицеві ліси
монтанного та
альпійського
поясів

Лс23

Буково-ялицеві
ліси

Лс24

Ялицеводубові ліси з
дубом скельним (Quercus
petraea) на
карбонатному
підґрунті

Ґрунти незначної потужності приурочені до
виходів вапняків, доломітів, вапнистого флішу
на схилах південних експозицій. Включення
уламків і дрібнозему вапняку забезпечує цим
ґрунтам хорошу водопроникність, нейтральну
або слаболужну реакцію ґрунтового середовища та високу насиченість вбирного комплексу
основами.
Короткопрофільні ґрунти незначної потужності, яким характерні значна щебенюватість,
хороші дренажні властивості та кисла реакція
середовища.

Ґрунти оселища формуються на елювіїделювії карпатського флішу та ефузивних,
Буроземи слаборозвинені
рідко карбонатовмісних порід. Це, переважта короткопрофільні / Leptic
но, слаборозвинені, сильнощебенюваті, добре
Cambisols
дреновані й гумусовані ґрунти буроземного
ряду.
На висотах 400- 700 м н.р.м., на пологих схилах різних експозицій, у низинах із застійним
режимом зволоження оселище приурочене до
буро-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтів, з глибоким профілем, виразною диференБуроземи кислі; буроціацію його за елювіально-ілювіальним типом,
підзолисті поверхнево-оглеєні сильнокислою реакцією ґрунтового середовища
й низькою насиченістю основами. На висотах
ґрунти / Leptic Cambisols;
Stagnic Albeluvisols
понад 700 м н.р.м., ялицеві ліси приурочені до
буроземів різної потужності, часто з ознаками опідзолення. Для цих ґрунтів характерний
добре гумусований ґрунтовий профіль, кисла
реакція середовища, високий уміст заліза та
алюмінію у вбирному комплексі.
Для цього типу оселища характерний широкий спектр ґрунтових умов. На нижніх висотних рівнях (до 600 м н.р.м.) воно приурочене
до підзолисто-буроземних глибоких різнооглеєних, а в лісах з розвиненим трав’яним яруБуроземи кислі; буроземи киссом до дерново-буроземних ґрунтів. Вище долі оглеєні; дерново-буроземні
мінують гірсько-лісові буроземи, які різняться
та підзолисто-буроземні
за потужністю профілю, умістом щебеню,
поверхнево-оглеєні ґрунти /
гранулометричним складом та структурою
Leptic Cambisols; Endogleyic
вбирного комплексу. У місцях вклинювання
Cambisols; Haplic Cambisols;
ґрунтових або підземних вод в буроземах іноStagnic Alisols
ді спостерігаються ознаки оглеєння. Загалом,
ґрунти оселища збіднені на ввібраний кальцій
і магній, що, поряд з високою гідролітичною
кислотністю, зумовлює дуже низький ступінь
насиченості основами (20-30%).
Щебенюваті ґрунти незначної потужності (до
45 см), сформовані на виходах карбонатомісБуроземи насичені; дерново- них порід. Для них характерний короткий двокарбонатні ґрунти / Rendzic членний, добре гумусований ґрунтовий проLeptosols
філь і насичений вбирний комплекс.
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Лс25

Вторинні смерекові ліси

Буроземи кислі / Leptic
Cambisols

Лс26

Високогірні
смерекові ліси
на верхній межі
поширення

Буроземи кислі короткопрофільні та малопотужні / Leptic
Cambisols

Лс27

Буроземи кислі; буропідзолисті та підзолистоЯлицево-буковобуроземні поверхнево-оглеєні
смерекові ліси
ґрунти/ Leptic Cambisols; Stagnic Albeluvisols; Stagnic Alisols

Лс28

Лс29

Лс30

Лс31

Лс32
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Високотравні
смерекові ліси

Буроземи кислі короткопрофільні та малопотужні / Leptic
Cambisols

Оселище приурочене до буроземів різної потужності, які сформувалися на силікатних
породах карпатського флішу. Це, переважно,
щебенисті ґрунти важкого гранулометричного
складу з кислою реакцією ґрунтового середовища й ненасиченим вбирним комплексом.
Щебенисті ґрунти незначної потужності (до
65 см), які розвинулися на елювії-делювії
дрібнозернистих пісковиків і кристалічних порід. Для цих ґрунтів притаманні середньо- та
важкосуглинковий гранулометричний склад,
висока кислотність і низький вміст обмінних
Са і Mg.
На нижніх висотних рівнях оселище приурочене до буро-підзолистих і підзолистобуроземних глибоких різнооглеєних ґрунтів,
з текстурною диференціацією ґрунтового
профілю на дві частини. Верхня – пухка,
гумусово-елювійована, нижня – щільна,
ілювіально-метаморфічна. Вище домінують
гірсько-лісові буроземи, які різняться за потужністю профілю, щебенюватістю, гранулометричним складом і структурою вбирного
комплексу.
Короткопрофільні ґрунти з розвиненим дерновим (часто оторфованим) гумусовим горизонтом, яким властивий високий вміст гумусу
(понад 6%), хороші дренажні властивості та
кисла реакція середовища.

Ґрунти буроземні кислі, глеюваті, особливими ознаками яких є наявність оторфованого
Вологі монтанні
Буроземи кислі глеюваті;
горизонту, залізо-марганцевих конкрецій в
смерекові
дерново-торф’янисті ґрунти
гумусовому горизонті та сизуватих плям у пеліси (Vaccinio/ Endogleyic Cambisols; Histic
реході до породи. На кам’янистих схилах осеPiceetea)
Leptosols
лище формується на дерново-торф’янистих
короткопрофільних ґрунтах.
Ґрунти болотно-органогенного ряду з вираТорф’янисто- та торфовоБолотні смерекоженим торфовим горизонтом (Т) потужністю
глейові ґрунти / Histic Gleysols;
ві ліси
до 50 см, низькою зольністю й сильнокислою
Fibric Histosols
реакцією середовища.
Оселище
приурочене
до
дерновоторф’янистих кислих ґрунтів з чітко вираженим горизонтом напіврозкладених мохів,
потужністю до 20 см, який безпосередньо
Дерново- торф’янисті кислі
Соснові ліси на
рідко торф’янисто-глейові
залягає на великоуламковій підстилаючій поторфовищах
ґрунти / Histic Leptosols; Histic роді. На днищах долин оселище формується
на малопотужних ґрунтах болотного ряду з
Gleysols
розвиненим торфовим горизонтом низької
зольності та сильнокислою реакцією середовища.
В умовах стрімких схилів оселище розвивається на слаборозвинених сильнощебенюваКарпатські ре- Буроземи кислі слаборозвинені
тих ґрунтах потужністю до 25 см. На більш
ліктові
та короткопрофільні / Cambic
виположених схилах буроземи відзначаються
соснові ліси
Leptosols; Leptic Cambisols
потужнішим і краще сформованим генетичним профілем і меншою скелетністю.
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Лс33

Лс34

Лс35

Ан1

Приуроченні до екотонного ряду ґрунтів від
торф’яно-глейових ґрунтів боліт з потужнісБерезові рідкотю торфового горизонту 30-50 см до болотлісся на торфоних мінеральних (у депресіях і пониженнях)
вищах
і мулувато-глейових ґрунтів мілководдя водних басейнів.
Ґрунт формується з дрібнозему та первинної органіки, накопичених між брилами та
в тріщинах уламків гірських порід. У компДрібнозем пісковиків;
Березоволексі з моховими обростаннями формуються
дерново-торф’янисті
ялиново-соснові
слаборозвинені дерново-торф’янисті ґрунти,
слаборозвинені ґрунти / Lithic
характерною особливістю яких є наявність
ліси на ґреготах
Leptosols; Нistic Leptosols
горизонту ТН, складеного слабо розкладеними органічними (оторфованими) рештками з
домішками дрібнозему.
Щебенюваті буроземи незначної потужності, які розвиваються на елювії-делювії
Буроземи кислі слаборозвинені пісковиків. Для них характерний короткий,
Модринові та/
та короткопрофільні; дерново- слабодиференційований ґрунтовий профіль,
часто змитий та зі слідами оглеєння у відміторф’янисті
або кедрові високогірні ліси
ґрунти / Cambic Leptosols; Lep- нах, які формуються у нижній частині схиtic Cambisols; Нistic Leptosols лів. Часто оселище приурочене до дерновоторф’янистих малопотужних ґрунтів, сформованих на кам’яних розсипах.
Антропогенні [3]
Слабо-, рідше середньозасолені ґрунти, ступінь засолення яких визначається капілярним
підніманням розчинених у ґрунтових водах
солей від підстилаючої породи. Ґрунти мають
лужну реакцію середовища (рН понад 7,5),
Ділянки з рудеуміст обмінного Na понад 5% від ємності поДернові засолені ґрунти / Salic
ралізованими
глинання, що в поєднанні з майже повною відгалофільними
Leptosols
сутністю у верхніх горизонтах солей кальцію
угрупованнями
визначає їх безструктурність. Обабіч місць виходу на поверхню соляної ропи (природних та
антропогенно спричинених), на кам’янистих
субстратах ґрунтоутворення лімітоване сильнолужною реакцією середовища.
Мулувато-глейові; болотні
мінеральні; торф’яно-глейові
ґрунти / Mollic Gleysols;
Umbric Gleysols; Histic Gleysols

Ан2

Ділянки з рудеральною гідрофільною
рослинністю
(поза межами
територій
забудови)

Ан3

Ділянки з рудеральною ксеромезофільною
рослинністю
(поза межами
територій
забудови)

Ґрунти, переважно зонального типу, зі зрізаними (або намитими) гумусовими шарами,
Лучно-болотні; болотні
додатково зволожені застійними або стічними
мінеральні ґрунти;
водами підвищеної мінералізації, інколи місантропоземи / Mollic Gleysols;
тять включення антропогенного походження
Umbric Gleysols; Hydragric
(будівельне сміття тощо). В окремих випадAntroposols
ках оселище може формуватися на ґрунтових
субстратах антропогенного походження.
Ґрунти, переважно зонального типу, з низьким
рівнем ґрунтових вод і трансформованими (або
знищеними) гумусовими горизонтами. У місцях
Дернові ґрунти; антропоземи /
інтенсивної господарської діяльності присутні
Mollic Leptosols; Antroposols
включення антропогенного сміття. В окремих
випадках оселище може формуватися на ґрунтових субстратах антропогенного походження.

[3] Типи ґрунтів антропогенних оселищ подано за: Вовк О.Б. Субстратно-функціональний підхід до класифікації антропогенних ґрунтів // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвід. темат. науковий збірник. Випуск 69.
– Харків: ННЦ “ІГА ім. О.Н. Соколовського”. – 2008. – С. 10-14.
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Ан4

Ан5

Ан6

Ан7

Ан8
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Ґрунти антропогенного походження – урбаноґрунти та урбаноземи. Для убаноземів характерне штучне конструювання ґрунтового
профілю з насипним торфово-мінеральним
корененасиченим шаром, лужна реакція
ґрунтового розчину та до 25% будівельного
Території забусміття в ґрунтовому профілі. Урбаноґрунти
Урбаноземи; урбаноґрунти /
дови
формуються на породному субстраті, утвореUrbic Тechnosols
(селітебні)
ному в процесі будівництва, їм властива лужна реакція середовища, підвищена щільність
будови та активне руйнування ерозійними
процесами. Дуже рідко оселище формується
на ґрунтах природного походження, проте
розвиток забудови призводить до їх деградації.
Породні субстрати, які сформовані подрібненими материнськими та іншими вскришними
породами діючих і закинутих кар’єрів і можуть містити включення антропогенного поТехноґрунти; породні
Осипища
ходження. Вони не структуровані на горизонкар’єрів та
субстрати / Тechnosols; Technic
ти та ерозійно нестійкі. Перші морфологічні
родовищ
Regosols
ознаки формування гумусового горизонту
спостерігаються на закріплених ділянках,
які повторно не використовуються людиною
впродовж 5-10 років.
Субстрати антропогенного походження (промислове сміття) з мінімальним поживним
потенціалом, які за умов припинення антропогенної трансформації або проведення реДілянки з антропогенними
Техноґрунти; техноземи /
культивації здатні створити середовище для
формування специфічних рослинних угрусубстратами
Spolic Тechnosols; Garbic
повань. За умови складування побутового
(сміттєзвалища)
Тechnosols
сміття – це високо мінералізовані субстрати,
інколи з активними процесами бродіння у
нижніх шарах.
Ґрунти природного походження із залишкоСільськогосповими ознаками інтенсивного сільськогосподарські угіддя
Загосподарьовані ґрунти
дарського використання, які проявляються
екстенсивного
природного походження
у присутності ущільненого підорного шару,
типу господарюзміні (подрібненні) структури та хімічних
вання
властивостей корененасичених горизонтів.

Сільськогосподарські угіддя
інтенсивного
типу господарювання

Загосподарьовані ґрунти
природного походження /
Hortic Antroposols

Ґрунти природного походження, які зазнали
інтенсивної механічної та фізико-хімічної
трансформації верхніх корененасичених
горизонтів. Для них характерне пухке складення з поверхні та формування ущільненого
підорного шару, зміна мінерального режиму
(через внесення добрив і засобів хімічного
захисту), зменшення потужності та зміни у
складі гумусового горизонту ґрунтів (через
відчуження органічного матеріалу з урожаєм). Зважаючи на гірський рельєф території,
активізуються процеси ерозійного змиву гумусових горизонтів ґрунтів.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ҐРУНТІВ ТИПІВ ОСЕЛИЩ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
І ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ

Ан9

Плантації сільськогосподарських культур
тривалого використання

Ан10

Луки інтенсивного типу господарювання

Ан11

Трав’яно-кущові
зарості рудеральних або адвентивних видів

Ан12

Деревно-кущові
насадження та
парки

Ан13

Зруби з домінуванням
трав’яного покриву

Ан14

Зруби з домінуванням
чагарниководеревного покриву

Ан15

Лісові культури
широколистяних
неаборигенних
видів

Ґрунти природного походження, рідше ґрунтові насипи (на терасованих схилах виноградників), безпосередня антропогенна трансформація яких має фрагментарний характер.
Загосподарьовані ґрунти
Порушення цілісності ґрунтового профілю
природного походження;
супроводжується механічною трансформаантропоземи / Hortic
цією корененасичених горизонтів і змінами
Antroposols; Escalic Antroposols
органо-мінерального складу ґрунту через регулярне привнесення добрив та інших хімічних речовин. Схилові ділянки без трав’яного
покриву зазнають ерозійних розмивів.
Ґрунтам оселища властиве значне різномаДернові; дерново-буроземні; ніття, від дернових і дерново-буроземних до
лучні; лучно-болотні / Mollic лучних і лучно-болотних ґрунтів. Це ґрунти,
Leptosols; Haplic Cambisols;
здебільшого, післялісового походження, з
різною водопроникністю, кислотно-основні
Umbric Gleysols; Mollic
Gleysols
властивості яких змінені через періодичне
внесення добрив (переважно мінеральних).
Ґрунти переважно природного походження,
Антропізовані ґрунти
антропогенне навантаження на які проявляприродного походження;
ється через механічну деградацію верхніх
антропоземи / Antroposols
гумусованих горизонтів і спрямовану евтрофікацію.
Оселище приурочене до ґрунтів як природного, так і антропогенного походження (конструйовані антропоземи). Для них характерні
Загосподарьовані ґрунти
природного походження;
ущільнення поверхні, алкалізація ґрунтового
aнтропоземи; урбаноземи; ур- середовища та до 20% включення антропобаноґрунти / Urbic Тechnosols; генного сміття. Конструйовані антропоземи
часто вирізняються потужним (до 30-50 см)
Hortic Antroposols
органо-мінеральним шаром і вмістом гумусу
до 10%.
Лісові ґрунти природного походження, які зазнали агресивних, але короткочасних, механічних трансформацій. Зміни цілісності ґрунАнтропізовані ґрунти
тового профілю пов’язані з перемішуванням
природного походження
ґрунтового матеріалу на глибину всього профілю, руйнуванням структури ґрунту, ущільненням його поверхні під впливом техніки й
повсюдного розвитку ерозійних процесів.
Лісові ґрунти природного походження, які
зазнали агресивних, але короткочасних, механічних трансформацій і тривалий час пеАнтропізовані ґрунти
ребувають у стані самовідновлення. Зміни
природного походження
цілісності ґрунтового профілю, пов’язані з
перемішуванням ґрунтового матеріалу, ідентифікуються рідко.
Антропізовані буроземи
кислі; буро-підзолисті та
підзолисто-буроземні ґрунти
/ Leptic Cambisols; Stagnic
Albeluvisols; Stagnic Alisols

Ґрунти природного походження, антропогенне навантаження на які проявляється через
механічне порушення цілісності ґрунтового
профілю (технічними засобами). Більш глибокі зміни структури й властивостей зональних ґрунтів пов’язані з впливом на них опаду
та кореневих виділень деревних широколистяних порід, не характерних для регіону.
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Ан16

Лісові культури
хвойних неаборигенних видів

Антропізовані буроземи
кислі; буро-підзолисті та
підзолисто-буроземні ґрунти
/ Leptic Cambisols; Stagnic
Albeluvisols; Stagnic Alisols

Ан17

Евтрофіковані
рудеральні ділянки верхнього
гірського та альпійського поясів

Буроземи гірсько-лучні;
буроземи кислі та оглеєні;
дерново-буроземні ґрунти /
Leptic Cambisols; Endogleyic
Cambisols;
Haplic Cambisols

Ґрунти природного походження, антропогенне навантаження на які проявляється через
механічне порушення цілісності ґрунтового
профілю (технічними засобами). Більш глибокі зміни структури й властивостей зональних ґрунтів пов’язані з впливом на них опаду
та кореневих виділень деревних хвойних порід, не характерних для регіону.
Оселище приурочене до ґрунтів природного
походження, які зазнали механічної та хімічної трансформації через вплив свійських
тварин. Для ґрунтів характерні значне ущільнення ґрунтової поверхні, втрата структури,
перемішування верхніх гумусованих горизонтів і різка перебудова кислотно-основних
властивостей через потрапляння органічних
речових специфічного хімічного складу.

Відповідність типів оселищ рослинним асоціаціям і типам лісу
в Українських Карпатах і на Закарпатській низовині

Відповідність типів оселищ
рослинним асоціаціям і типам лісу
в Українських Карпатах і на Закарпатській низовині
Назва
типу оселища
Гірські річки
та їх деревна
рослинність
з Myricaria
germanica

Назва рослинних асоціацій
за домінантною класифікацією

Назва типів лісу
волого-сирий вербовий
субір (В3-4 – Вб)

Salicetum (albae) agrostidosum (stoloniferae), Salicetum calamagrostidosum (epigeioris), Salicetum caricosum (acutae), Salicetum
caricosum (acutiformis), Salicetum elytrigiosum (repentis),
Гірські річки та Salicetum glechemosum (hederaceae), Salicetum lysimachiosum
волого-сирувате приїх деревна рос(nummulariae), Salicetum lysimachiosum (vulgaris), Salicetum
річкове верболісся (В3-4
линність з Salix nudum, Salicetum phragmitosum (australis), Salicetum poosum
– Вб)
elaeagnos
(palustris), Salicetum thelipteridosum (palustris), Salicetum urticosum (dioici), Salicetum urticosum (galeopsifoliae), Salicetum
rubosum (caesii) nudum, Populeto (nigrae) – Salicetum rubosum
(caesii) nudum
Сукцесійні
угруповання
вологий ялівцевий субір
за участю ялів(В3-ЯО)
цю Juniperus
communis
Juniperetum (sibiricae) agrostidosum (tenuis), Juniperetum (sibiricae) athyriosum (distentifoliae), Juniperetum (sibiricae) calBисокогірні
amagrostidosum (villosae), Juniperetum (sibiricae) deschampsioзарості яліввологий ялівцевий субір
sum (caespitosae), Juniperetum (sibiricae) hylocomiosum (splenцю Juniperus
(В3-ЯО)
dens), Juniperetum (sibiricae) nardosum (strictae), Juniperetum
sibirica
(sibiricae) purum, Juniperetum (sibiricae) seneciosum (nemoralis),
Juniperetum (sibiricae) vacciniosum (myrtilli)
Субальпійські
Salicetum (triandrae) agrostidosum (stoloniferae), Salicetum cariвербові чагарcosum (acutae), Salicetum nudum, Salicetum phragmitosum (aus- сире субальпійське верники
tralis), Salicetum rubosum (caesii), Salicetum salicosum (acutifo- болісся (АВ4 – Вб суб)
liae), Salicetum typhosum (angustifoliae),
Субальпійські
Salicetum (herbaceae) polytrichosum (sensangularis), Salicetum
зарості сланких
сире сланке верболісся
herbaceae purum, Salicetum (kitaibelianae) purum, Salicetum sesверб
(АВ4 – Вб)
leriosum (heuflerianae)

Cубальпійське
гірськососнове
криволісся (жерепняки)

Pinetum (mugi) athyriosum (distentifolii), Pinetum (mugi) athyriosum (filix-feminae), Pinetum (mugi) calamagrostiosum (arundinaceae), Pinetum (mugi) calamagrostiosum (villosae), Pinetum
(mugi) cetrariosum (islandicae), Pinetum (mugi) deschampsiosum
(caespitosae), Pinetum (mugi) dryopteridosum (carthusianae),
Pinetum (mugi) empetrosum (nigri), Pinetum (mugi) hylocomiosum, Pinetum (mugi) juniperosum (communis), Pinetum (mugi) luzulosum (sylvaticae), Pinetum (mugi) nardosum (strictae), Pinetum
(mugi) nudum, Pinetum (mugi) oxalidosum (acetosellae), Pinetum
(mugi) polypodiosum (vulgaris), Pinetum (mugi) polytrichosum,
Pinetum (mugi) rhododendrosum (kotschyi), Pinetum (mugi) rumicetosum (rugosae), Pinetum (mugi) vacciniosum (myrtillis)

свіжий гірськососновий
бір (А2-Сг), вологий
гірськососновий бір (А3Сг), сирий гірськососновий бір (А4-Сг), вологий
гірськососновий субір
(В3-Сг), сирий гірськососновий субір (В4-Сг),
вологий гірськососновий
сугрудок (С3-Сг)
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Субальпійські
чагарникові
угруповання з
вільхою зеленою
(зеленовільшняки, зеленовільшини)

Duschekietum (viridis) adenostylosum (alliariae), Duschekietum
athyriosum (distentifoliae), Duschekietum athyriosum (filixfeminae), Duschekietum calamagrostidosum (arundinaceae),
Duschekietum calamagrostidosum (villosae), Duschekietum deschampsiosum (caespitosae), Duschekietum luzulosum (sylvaticae),
Duschekietum purum, Duschekietum rumicetosum (carpaticae),
Duschekietum seneciosum (fuchsia), Duschekietum seneciosum
(nemorensis), Duschekietum vacciniosum (myrtillis)
Alnetum (incanae) athyriosum (filix-feminae), A. calthosum
(palustris), A. caricosum (brizoiditis), A. dryopteridosum
(filix-maris), A. filipendulosum (ulmariae), A. impatientosum (noli-tangeris), A. matteucciosum (struthiopteris), A.
Гірські сіровільmercurialidosum (perennis), A. petasitosum (albi), A. petaхові ліси-галереї
sitosum (kablikianae), A. salviosum (glutinosae), A. syringo
(Alnion incanae)
(josikaeae)-calthosum (palustris), A. syringo (josikaeae)-caricosum (brizoiditis), A. syringo (josikaeae)-filipendulosum
(ulmariae), Piceeto (abietis)–Alnetum (incanae) impatientosum (noli-tangeris)

Ясеневовільхові заплавні ліси рівнини
та передгіря

сирий (D4-Влс) і мокрий
(D5-Влс) сіровільхові
груди
Salicetum (albae) agrostidosum (stoloniferae), Salicetum (albae)
вологий заплавний верlysimachiosum (nummulariae), Salicetum (albae) urticosum (dioбовий сугрудок (С3-3Вр).
ici), Salicetum (albae) rubosum (caesii)

Вільхові заболочені рівнинні
ліси

Субпаннонські
дубово-грабові
ліси
Fraxineto (orni) – Querceto (delechampii) – Quercetum (pertraeae) festulosum (valesiacae), Fraxineto (orni) – Quercetum
(pertraeae) festulosum (valesiacae), Querceto (delechampii) –
Паннонські ксе- Quercetum (pertraeae) festulosum (valesiacae), Querceto (delecротермні дубові hampii) – Quercetum (pertraeae) phleosum (phleoides), Quercetum
ліси
(pertraeae) cornosum (maris), Quercetum (petraeae) ligustrosum
(??), Quercetum (pertraeae) cornoso (maris) – aegonychonosum
(purpureo-caerulei), Quercetum polycarpae-petraeae melicosum
uniflorae
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сирий (С4-Влс) і мокрий
(С5-Влс) сіровільхові
сугруди

волога ясенева діброва
(D3-ЯсД); волога заплавна ясенева діброва
(D3-3ЯсД); сира заплавна діброва (D4-3Д); сира
заплавна ясенева діброва
(D4-3ЯсД); сира ясенева
діброва (D4-ЯсД).

Заплавні
дубово-в’язовоясеневі ліси
(Ulmenion
minoris)

Заплавні верботополеві лісигалереї (Salicion
albae)

вологий зеленовільховий субір (В3Влз), вологий зеленовільховий сугрудок
(С3-Влз)

сирий (С4-Влч) і мокрий
(С5-Влч) чорновільхові
сугрудки; сирий (D4Влч) і мокрий (D5-Влч)
чорновільхові груди.
вологі букові та грабовобукові судіброви (С3БкД, С3-ГБкД) і діброви
(D3-БкД, D3-ГБкД); вологі грабові судіброва (С3ГД) і діброва (D3-ГД).

суха судіброва дуба
скельного (С1-Дс); суха
грабова діброва дуба
скельного (D1-ГДс).

Відповідність типів оселищ рослинним асоціаціям і типам лісу
в Українських Карпатах і на Закарпатській низовині

Понтичнопаннонські лісостепові дубові
ліси

Перстачеві дубові ліси

Термофільні
паннонськобалканські
скельнодубові
ліси

Querceto (austriacae) – Quercetum (petraeae) ligustrosum,
Quercetum (petraeae) poosum (nemoralis), Quercetum (petraeae)
ligustrosum, Quercetum (pertraeae) cornoso (maris) – aegonychonosum (purpureo-caerulei),
Quercetum (petraeae et cerris) ligustrosum

свіжі букові та грабовобукові судіброви (С2БкД, С2-ГБкД) і діброви
(D2-БкД, D2-ГБкД); свіжі
грабові судіброва (С2ГД) і діброва (D2-ГД).
волога грабова (С3-ГД) і
чиста (С3-Д) судіброви;
сира чиста (С4-Д) і грабова судіброви (С4-ГД);
волога грабова (D3-ГД)
і чиста (D3-Д) діброви;
сира чиста (D4-Д) і грабова (D4-ГД) діброви.
суха судіброва дуба
скельного (С1-Дс); суха
грабова діброва дуба
скельного (D1-ГДс).
суха грабова (D1-ГД)
і грабово-букова (D1ГБкД) діброви.
свіжа (С2-ГДс) і волога
(С3-ГДс) грабові судіброви дуба скельного;
свіжа (С2-БкДс) і волога
(С3-БкДс) букові судіброви дуба скельного;
свіжа (D2-ГДс) і волога
(D3-ГДс) грабові діброви
дуба скельного; свіжа
(D2-БкДс) і волога (D3БкДс) букові діброви
дуба скельного.

Сухі ацидофільні дубові ліси

Дубово-грабові
ліси (грабові діброви)

Дубово-грабоволипові ліси

Букові ліси
Luzulo-Fagetum

Fagetum athyriosum (filix-feminae), Fagetum calamagrostidosum
(villosae), Fagetum caricosum (pilosae), Fagetum dryopteridosum
(filix-maris), Fagetum luzulosum (luzuloiditis), Fagetum oxalidosum (acetosellae), Fagetum vacciniosum (myrtilli), Abieto (albae)
— Fagetum (sylvaticae) luzulosum (luzuloiditis), Abieto (albae)
— Fagetum (sylvaticae) oxalidosum (acetosellae), Abieto (albae)
— Fagetum (sylvaticae) vacciniosum (myrtilli), Abieto (albae) —
Piceeto (abietis)—Fagetum (sylvaticae) athyriosum (filix-feminae),
Abieto (albae) — Piceeto (abietis)—Fagetum (sylvaticae) caricosum
(pilosae), Abieto (albae) — Piceeto (abietis)—Fagetum (sylvaticae)
dryopteridosum (filix-maris), Abieto (albae) — Piceeto (abietis)—
Fagetum (sylvaticae) oxalidosum (acetosellae), Abieto (albae)
— Piceeto (abietis)—Fagetum (sylvaticae) vacciniosum (myrtilli),
Piceeto (abietis) — Abieto (albae) — Fagetum (sylvaticae) athyriosum (filix-feminae), Piceeto (abietis) — Abieto (albae) — Fagetum
(sylvaticae) dryopteridosum (filix-maris), Piceeto (abietis) — Abieto
(albae) — Fagetum (sylvaticae) athyrioso-dryopteriosum (filixmas), Piceeto (abietis) — Abieto (albae) — Fagetum (sylvaticae)
oxalidosum (acetosellae), Piceeto (abietis) — Abieto (albae) —
Fagetum (sylvaticae) vacciniosum (myrtilli)

свіжа (С2-ЯлБк) і волога
(С3-ЯлБк) ялинові та свіжа (С2-ЯлЯцБк) і волога
(С3-ЯлЯцБк) ялиновоялицеві субучини; волога ялинова (D3-ЯлБк) і
волога ялиново-ялицева
(D3-ЯлЯцБк) бучини.

263

КАТАЛОГ ТИПІВ ОСЕЛИЩ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ і ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ
Вологі ацидофільні осиковоберезово-дубові
ліси (молінієві
діброви)

Букові ліси
AsperuloFagetum

Fagetum (sylvaticae) athyriosum (filix-feminae), Fagetum (sylvaticae) caricosum (pilosae), Fagetum (sylvaticae) asperulosocaricosum (pilosae), Fagetum (sylvaticae) dentariosum (glandulosae), Fagetum (sylvaticae) galiosum (odorati), Carpineto (betuli)
– Fagetum (sylvaticae) caricosum (pilosae), Carpineto (betuli)
– Fagetum (sylvaticae) dentariosum (bulbiferae), Carpineto (betuli) – Fagetum (sylvaticae) galiosum (odorati), Querceto (roboris)
– Fagetum (sylvaticae) caricosum (pilosae), Querceto (roboris) –
Fagetum (sylvaticae) galiosum (odorati)

Дакійські букові
ліси SymphytoFagion

Букові ліси
на вапняках
CephalantheroFagion

Fagetum (sylvaticae) hederosum (helicis), Fagetum (sylvaticae)
sesleriosum (heuffleranae), Fagetum (sylvaticae) taxoso (baccatae)
hederosum (helicis), Fagetum (sylvaticae) taxoso (baccatae) sesleriosum (heuffleranae)

Середньоєвропейські
яворово-букові
гірські ліси

Acereto (pseudoplatani) - Fagetum (sylvaticae) athyriosum (filixfeminae), Acereto (pseudoplatani) - Fagetum (sylvaticae) dryopteridosum (maris), Acereto (pseudoplatani) - Fagetum (sylvaticae)
dentariosum (glandulosae), Acereto (pseudoplatani) - Fagetum
(sylvaticae) lunariosum (redivivae), Acereto (pseudoplatani) Fagetum (sylvaticae) petasitidosum (albae), Acereto (pseudoplatani) - Fagetum (sylvaticae) symphytosum (cordatae)

сирий (В4-ДС) і мокрий
(В5-ДС) дубово-соснові
субори; сирий грабоводубовий сугрудок (С4ГДС).
свіжа (С2-Бк) і волога
(С3-Бк) чисті субучини;
свіжа грабова (С2-ГБк),
волога грабова (С3-ГБк),
свіжа (С2-ДГБк) і волога
(С3-ДГБк) дубовограбові субучини; свіжа
(D2-Бк), волога (D3-Бк)
і сира (D4-Бк) чисті бучини; свіжа (D2-ГБк) і
волога (D3-ГБк) грабові
бучини; свіжа (D2-ДГБк)
і волога (D3-ДГБк)
дубово-грабові бучини.
свіжа (С2-ЯцБк) і волога
(С3-ЯцБк) ялицеві субучини; свіжа (D2-ЯцБк)
і волога (D3-ЯцБк)
ялицеві бучини; вологi
грабово-ялицевi субучина (С3-ГЯцБк) i бучина
(D3-ГЯцБк).
свіжа дубовоскельна бучина (D2–ДскБк), свіжа
дубовоскельна субучина
(С2–ДскБк)
волога приполонинна
яворова субучина (С3ЯвБк); вологе яворовобукове криволісся
(С3-ЯвБкГ); вологі яворовий (В3-Яв) і яворовобуковий (В3-ЯвБк)
субори.

Сукцесійні
березовоорляковомолінієві зарості
Ялицеві та
смерековоялицеві ліси
монтанного та
альпійського
поясів
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Abietum (albae) caricosum (silvaticae), Abietum (albae) stellarium
(holosteae), Abietum (albae) oxalidosum (acetosellae), Abietum
(albae) nudum, Piceetum (abietis) – Abietum (albae) vacciniosum
(myrtilli), Piceetum (abietis) – Abietum (albae) galiosum (odorati), Piceetum (abietis) – Abietum (albae) symphytosum (cordatae),
Piceetum (abietis) – Abietum (albae) dryopteridosum (filix-maris),
Piceetum (abietis) – Abietum (albae) dentariosum (glandulosae),
Piceetum (abietis) – Abietum (albae) luzulosum (sylvaticae),
Piceetum (abietis) – Abietum (albae) oxalidosum (acetosellae)

свіжий ялиново-буковий
суяличник (С2-ЯлБкЯц);
вологий буковоялиновий суяличник
(С3-БкЯлЯц); сирий
ялиновий суяличник (С4ЯлЯц); вологий буковоялиновий яличник
(D3-БкЯлЯц); вологий
(D3-Яц) і сирий (D4-Яц)
яличник.

Відповідність типів оселищ рослинним асоціаціям і типам лісу
в Українських Карпатах і на Закарпатській низовині
Липовояворові ліси
кам’янистих
схилів та
ущелин (TilioAcerion)

Буково-ялицеві
ліси

Високогірні
смерекові ліси
на верхній межі
поширення

Високотравні
смерекові ліси

Fageto (sylvaticae) – Abietum (albae) caricosum (silvaticae),
Fageto (sylvaticae) – Abietum (albae) stellarium (holosteae),
Fageto (sylvaticae) – Abietum (albae) dentariosum (glandulosae), ),
Fageto (sylvaticae) – Abietum (albae) galiosum (odorati), ), Fageto
(sylvaticae) – Abietum (albae) symphytosum (cordatae), Querceto
(roboris) – Abietum (albae) caricosum (silvaticae), Carpineto (betuli) – Querceto (roboris) – Abietum (albae) dentariosum (glandulosae), Querceto (roboris) – Abietum (albae) caricosum (silvaticae),
Querceto (roboris) – Abietum (albae) galiosum (odorati), Querceto
(roboris) – Abietum (albae) mercurialisum (perennisae)

сухий дубовий субір
(В1–Д); свіжий (В2–ДС) і
вологий (В3–ДС) дубовососнові субори; суха
судіброва (С1–Д); свіжий
грабово-дубовий сугрудок (С2–ГДС).
свіжий (С2-ДЯц), вологий (С3-ДЯц) і сирий
(С4-ДЯц) дубові суяличники; вологий буковий
(С3-БкЯц) і дубовобуковий (С-3БкЯц)
суяличники; свіжий
(D2-БкЯц) і вологий (D3БкЯц) букові яличники;
вологий дубовий (D3ДЯц), дубово-буковий
(D3-ДБкЯц) і грабовобуковий (D3-ГБкЯц)
яличники.

Piceetum (abietis) athyriosum (distentifolii), Piceetum (abietis)
athyriosum (filix-feminae), Piceetum (abietis) athyrioso (filixfeminae)-hylocomiosum, Piceetum (abietis) calamagrostidosum (arundinaceae), Piceetum (abietis) calamagrostidoso (arundinaceae)hylocomiosum, Piceetum (abietis) calamagrostidosum (villosae),
Piceetum (abietis) caricoso (pilosae)-hylocomiosum, Piceetum (abietis) dryopteridosum (filix-maris), Piceetum (abietis) dryopteridoso
(filix-maris)-hylocomiosum, Piceetum (abietis) hylocomiosum,
Piceetum (abietis) luzulosum (luzuloiditis), Piceetum (abietis)
Iuzuloso (luzuloiditis)-hylocomiosum, Piceetum (abietis) luzulosum (sylvaticae), Piceetum (abietis) Iuzuloso (sylvaticae)-hylocomiosum, Piceetum (abietis) majanthemosum (bifolii), Piceetum
(abietis) majanthemoso (bifolii)-hylocomiosum, Piceetum (abietis)
nudum, Piceetum (abietis) oxalidosum (acetosellae), Piceetum
(abietis) oxalidoso (acetosellae)-hylocomiosum, Piceetum (abietis)
petasitosum (albae), Piceetum (abietis) polytrichosum, Piceetum
(abietis) poosum (chaixii), Piceetum (abietis) vacciniosum (myrtilli), Piceetum (abietis) ruboso (serpentis)-hylocomiosum, Piceetum
(abietis) vacciniosum (myrtilli), Piceetum (abietis) vaccinioso
(myrtilli)-hylocomiosum

вологий ялиновососновий бір (А3-ЯлС);
вологий ялиновий (В3Ял) і ялицево-ялиновий
(В3-ЯцЯл) субори;
вологі чистий (С3-Ял)
і ялицевий (С3-ЯцЯл)
сусмерічники; вологий
буково-ялицевий смерічник (D3-БкЯцЯл).

Acereto-Piceetum, Sorbeto-Piceetum, Fageto Piceetum

свіжий чисто ялиновий
субір (В2-Ял); свіжий буковий сусмерічник (С2БкЯл); свіжий буковий
смерічник (D2-БкЯл).

Piceetum (abietis) vacciniosum (myrtilli), Piceetum (abietis) vacВологі монтанні
cinioso (myrtilli)-hylocomiosum, Abieto (albae)-Piceetum (abietis)
смерекові ліси
vacciniosum (myrtilli), Abieto (albae)-Piceetum (abietis) vaccinioVaccinio-Piceetea
so (myrtilli)-hylocomiosum, Fageto (sylvaticae) - Piceetum (abietis)
vacciniosum (myrtilli)

сирий ялицевий сусмерічник (С4-ЯцЯл); сирий
ялицевий смерічник (D4ЯцЯл).
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Ялицево-буковосмерекові мішані ліси

Березові рідколісся на торфовищах

Болотні смерекові ліси

Модринові та/
або кедрові високогірні ліси

Карпатські реліктові соснові
ліси
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Piceetum sphagnosum, Abieto-Peceetum sphagnosum

свіжа (С2-БкЯцЯл) і
волога (С3-БкЯцЯл)
буково-ялицеві сурамені;
волога букова сурамінь
(С3-БкЯл); волога букова
рамінь (D3-БкЯл).
сирий (A4-C) і мокрий
(A5-C) соснові бори;
мокрий сосновий субір
(В5-C).
мокрий ялиновососновий бір (А5-ЯлС);
сирий ялиново-сосновий
субір (В4-ЯлС); сирий
чистоялиновий субір
(В4-Ял); сира чиста сурамінь (С4-Ял).
вологий кедровоялиновий бір (А3-КЯл);
вологий (В3-КЯл) і
сирий (В4-КЯл) кедровоялиновий субір; вологий
модриново-кедровоялиновий субір (В3МдКЯл); волога кедрова
(С3-КЯл) і кедровомодринова (С3-КМдЯл)
сурамені.
свіжий (A2-C) і вологий
(A3-C) соснові бори;
сирий ялиново-сосновий
бір (А4-ЯлС); свіжий
буково-сосновий субір
(В2-БкС); вологий чистий (B3-C) і ялиновососновий (B3-ЯC)
субори.

Відповідність типів лісу рослинним асоціаціям
і типам оселищ в Українських Карпатах
і на Закарпатській низовині
Назва типу лісу
волого-сирий вербовий субір
(В3-4 – Вб)

Назва рослинної асоціації

Номер і назва оселища
Пб3. Гірські річки та їх
деревна рослинність з
Myricaria germanica
волого-сирувате прирічкове
Salicetum (albae) agrostidosum (stoloniferae), Пб4. Гірські річки та їх
верболісся (В3-4 – Вб)
Salicetum calamagrostidosum (epigeioris), Salicetum деревна рослинність з
caricosum (acutae), Salicetum caricosum (acuti- Salix elaeagnos
formis), Salicetum elytrigiosum (repentis), Salicetum
glechemosum (hederaceae), Salicetum lysimachiosum (nummulariae), Salicetum lysimachiosum (vulgaris), Salicetum nudum, Salicetum phragmitosum
(australis), Salicetum poosum (palustris), Salicetum
thelipteridosum (palustris), Salicetum urticosum (dioici), Salicetum urticosum (galeopsifoliae), Salicetum
rubosum (caesii) nudum, Populeto (nigrae) –
Salicetum rubosum (caesii) nudum
вологий ялівцевий субір (В3Ча5. Зарослі ялівцю
ЯО)
Juniperus communis
вологий ялівцевий субір (В3Juniperetum (sibiricae) agrostidosum (tenuis), Ча7. Bисокогірні зарості
ЯО)
Juniperetum (sibiricae) athyriosum (distentifoliae), ялівцю Juniperus sibirica
Juniperetum (sibiricae) calamagrostidosum (villosae), Juniperetum (sibiricae) deschampsiosum
(caespitosae), Juniperetum (sibiricae) hylocomiosum
(splendens), Juniperetum (sibiricae) nardosum (strictae), Juniperetum (sibiricae) purum, Juniperetum (sibiricae) seneciosum (nemoralis), Juniperetum (sibiricae) vacciniosum (myrtilli)
сире субальпійське верболісся Salicetum (triandrae) agrostidosum (stoloniferae), Ча8. Субальпійські вер(АВ4 – Вб суб)
Salicetum caricosum (acutae), Salicetum nudum, бові чагарники
Salicetum phragmitosum (australis), Salicetum rubosum (caesii), Salicetum salicosum (acutifoliae),
Salicetum typhosum (angustifoliae)
сире сланке верболісся (АВ4
Salicetum (herbaceae) polytrichosum (sensangular- Ча9. Субальпійські за– Вб)
is), Salicetum herbaceae purum, Salicetum (kitaibeli- рості сланких верб
anae) purum, Salicetum sesleriosum (heuflerianae)
вологий зелено-вільховий
Duschekietum
athyriosum
(filix-feminae), Ча14. Субальпійські
субір (В3-Влз)
Duschekietum calamagrostidosum (arundinace- чагарникові угруповання
ae), Duschekietum calamagrostidosum (villosae), з вільхою зеленою (зеDuschekietum
deschampsiosum
(caespitosae), леновільшняки, зеленоDuschekietum luzulosum (sylvaticae), Duschekietum вільшини)
purum, Duschekietum rumicetosum (carpaticae),
Duschekietum vacciniosum (myrtillis)
вологий зелено-вільховий су- Duschekietum (viridis) adenostylosum (alliari- Ча14. Субальпійські
грудок (С3-Влз)
ae), Duschekietum athyriosum (distentifoliae), чагарникові угруповання
Duschekietum seneciosum (fuchsia), Duschekietum з вільхою зеленою (зеленовільшняки, зеленоseneciosum (nemorensis)
вільшини)

267

КАТАЛОГ ТИПІВ ОСЕЛИЩ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ і ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ
свіжий гірськососновий бір
(А2-Сг)
вологий гірськососновий бір
(А3-Сг)
сирий гірськососновий бір
(А4-Сг)
вологий гірськососновий
субір (В3-Сг)
сирий гірськососновий субір
(В4-Сг)
вологий гірськососновий сугрудок (С3-Сг)
сирий сіровільховий сугруд
(С4-Влс)

мокрий сіровільховий сугруд
(С5-Влс)

волога ясенева діброва (D3ЯсД)
волога заплавна ясенева
діброва (D3-3ЯсД)
сира заплавна діброва (D4-3Д)
сира заплавна ясенева діброва
(D4-3ЯсД);
сира ясенева діброва (D4-ЯсД)
сирий сіровільховий груд (D4Влс)
мокрий сіровільховий груд
(D5-Влс)
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Pinetum (mugi) calamagrostiosum (arundinaceae),
Pinetum (mugi) hylocomiosum, Pinetum (mugi)
nudum, Pinetum (mugi) polypodiosum (vulgaris),
Pinetum (mugi) vacciniosum (myrtillis)
Pinetum (mugi) cetrariosum (islandicae), Pinetum
(mugi) empetrosum (nigri), Pinetum (mugi) nardosum
(strictae)
Pinetum (mugi) calamagrostiosum (villosae), Pinetum
(mugi) dryopteridosum (carthusianae)
Pinetum (mugi) athyriosum (filix-feminae), Pinetum
(mugi) deschampsiosum (caespitosae), Pinetum
(mugi) oxalidosum (acetosellae)
Pinetum (mugi) athyriosum (distentifolii), Pinetum
(mugi) juniperosum (communis), Pinetum (mugi) rhododendrosum (kotschyi)
Pinetum (mugi) polytrichosum, Pinetum (mugi) rumicetosum (rugosae)

Ча15. Cубальпійське гірськососнове криволісся
(жерепняки)
Ча15. Cубальпійське гірськососнове криволісся
(жерепняки)
Ча15. Cубальпійське гірськососнове криволісся
(жерепняки)
Ча15. Cубальпійське гірськососнове криволісся
(жерепняки)
Ча15. Cубальпійське гірськососнове криволісся
(жерепняки)
Ча15. Cубальпійське гірськососнове криволісся
(жерепняки)
Лс1. Гірські сіровільхові ліси-галереї (Alnion
incanae)

Alnetum (incanae) athyriosum (filix-feminae),
A. calthosum (palustris), A. caricosum (brizoiditis), A. dryopteridosum (filix-maris), A. impatientosum (noli-tangeris), A. matteucciosum
(struthiopteris), A. mercurialidosum (perennis),
A. salviosum (glutinosae), Piceeto (abietis)–Alnetum (incanae) impatientosum (noli-tangeris)
Alnetum (incanae) filipendulosum (ulmariae), A. Лс1. Гірські сіровільхоpetasitosum (albi), A. petasitosum (kablikianae), ві ліси-галереї (Alnion
A. syringo (josikaeae)-calthosum (palustris), A. incanae)
syringo (josikaeae)-caricosum (brizoiditis), A.
syringo (josikaeae)-filipendulosum (ulmariae)
Лс2. Заплавні дубовов’язово-ясеневі ліси
(Ulmenion minoris)
Лс2. Заплавні дубовов’язово-ясеневі ліси
(Ulmenion minoris)
Лс2. Заплавні дубовов’язово-ясеневі ліси
(Ulmenion minoris)
Лс2. Заплавні дубовов’язово-ясеневі ліси
(Ulmenion minoris)
Лс2. Заплавні дубовов’язово-ясеневі ліси
(Ulmenion minoris)
Лс3. Ясенево-вільхові
заплавні ліси рівнини та
передгіря
Лс3. Ясенево-вільхові
заплавні ліси рівнини та
передгіря

Відповідність типів лісу рослинним асоціаціям
і типам оселищ в Українських Карпатах і на Закарпатській низовині
вологий заплавний вербовий
сугрудок (С3-3Вр)
сирий чорновільховий сугрудок (С4-Влч)
мокрий чорновільховий сугрудок (С5-Влч)
сирий чорновільховий груд
(D4-Влч)
мокрий чорновільховий груд
(D5-Влч)
волога букова судіброва (С3БкД)
волога грабово-букова судіброва (С3-ГБкД)
вологі букова діброва (D3БкД)
вологі грабово-букова діброва
(D3-ГБкД)
волога грабова судіброва (С3ГД)
волога грабова діброва (D3ГД)
суха судіброва дуба скельного
(С1-Дс)

суха грабова діброва дуба
скельного (D1-ГДс)

свіжа букова судіброва (С2БкД)
свіжа грабово-букова судіброва (С2-ГБкД)
свіжа букова діброва (D2-БкД)
свіжа грабово-букова діброва
(D2-ГБкД)
свіжа грабова судіброва (С2ГД)
свіжа грабова діброва (D2-ГД)

Salicetum (albae) agrostidosum (stoloniferae), Лс4. Заплавні вербоSalicetum (albae) lysimachiosum (nummulariae), тополеві ліси-галереї
Salicetum (albae) urticosum (dioici), Salicetum (al- (Salicion albae)
bae) rubosum (caesii)
Лс5. Вільхові заболочені
рівнинні ліси
Лс5. Вільхові заболочені
рівнинні ліси
Лс5. Вільхові заболочені
рівнинні ліси
Лс5. Вільхові заболочені
рівнинні ліси
Лс6. Субпаннонські
дубово-грабові ліси
Лс6. Субпаннонські
дубово-грабові ліси
Лс6. Субпаннонські
дубово-грабові ліси
Лс6. Субпаннонські
дубово-грабові ліси
Лс6. Субпаннонські
дубово-грабові ліси
Лс6. Субпаннонські
дубово-грабові ліси
Querceto (delechampii) – Quercetum (pertraeae) Лс7. Паннонські ксероphleosum (phleoides), Quercetum (pertraeae) corno- термні дубові ліси
sum (maris), Quercetum (pertraeae) cornoso (maris)
– aegonychonosum (purpureo-caerulei), Quercetum
polycarpae-petraeae melicosum uniflorae
Fraxineto (orni) – Querceto (delechampii) – Лс7. Паннонські ксероQuercetum (pertraeae) festulosum (valesiacae), термні дубові ліси
Fraxineto (orni) – Quercetum (pertraeae) festulosum
(valesiacae), Querceto (delechampii) – Quercetum
(pertraeae) festulosum (valesiacae), Quercetum (petraeae) ligustrosum (??)
Лс8. Понтичнопаннонські лісостепові
дубові ліси
Лс8. Понтичнопаннонські лісостепові
дубові ліси
Лс8. Понтичнопаннонські лісостепові
дубові ліси
Лс8. Понтичнопаннонські лісостепові
дубові ліси
Лс8. Понтичнопаннонські лісостепові
дубові ліси
Лс8. Понтичнопаннонські лісостепові
дубові ліси
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волога грабова судіброва (С3ГД)
волога чиста судіброва (С3-Д)

Лс9. Перстачеві дубові
ліси
Лс9. Перстачеві дубові
ліси
сира чиста судіброва (С4-Д)
Лс9. Перстачеві дубові
ліси
сира грабова судіброва (С4Лс9. Перстачеві дубові
ГД);
ліси
волога грабова діброва (D3Лс9. Перстачеві дубові
ГД)
ліси
волога чиста діброва (D3-Д)
Лс9. Перстачеві дубові
ліси
сира чиста діброва (D4-Д)
Лс9. Перстачеві дубові
ліси
сира грабова діброва (D4-ГД)
Лс9. Перстачеві дубові
ліси
суха судіброва дуба скельного Querceto (austriacae) – Quercetum (petraeae) ligus- Лс10. Термофільні
(С1-Дс)
паннонсько-балканські
trosum, Quercetum (petraeae) poosum (nemoralis),
скельнодубові ліси
Quercetum (petraeae et cerris) ligustrosum
суха грабова діброва дуба
Quercetum (petraeae) ligustrosum, Quercetum (per- Лс10. Термофільні
скельного (D1-ГДс)
traeae) cornoso (maris) – aegonychonosum (pur- паннонсько-балканські
скельнодубові ліси
pureo-caerulei),
суха грабова діброва (D1-ГД)
Лс11. Сухі ацидофільні
дубові ліси
суха грабово-букова діброва
Лс11. Сухі ацидофільні
(D1-ГБкД)
дубові ліси
сирий дубово-сосновий субір
Лс12. Вологі ацидофіль(В4-ДС);
ні осиково-березоводубові ліси (молінієві
діброви)
мокрий дубово-сосновий
Лс12. Вологі ацидофільсубір (В5-ДС)
ні осиково-березоводубові ліси (молінієві
діброви)
сирий грабово-дубовий сугруЛс12. Вологі ацидофільдок (С4-ГДС)
ні осиково-березоводубові ліси (молінієві
діброви)
свіжа грабова судіброва дуба
Лс13. Дубово-грабові
скельного (С2-ГДс)
ліси (грабові діброви)
волога грабова судіброва дуба
Лс13. Дубово-грабові
скельного (С3-ГДс)
ліси (грабові діброви)
свіжа букова судіброва дуба
Лс13. Дубово-грабові
скельного (С2-БкДс)
ліси (грабові діброви)
волога букова судіброва дуба
Лс13. Дубово-грабові
скельного (С3-БкДс)
ліси (грабові діброви)
свіжа грабова діброва дуба
Лс13. Дубово-грабові
скельного (D2-ГДс)
ліси (грабові діброви)
волога грабова діброва дуба
Лс13. Дубово-грабові
скельного (D3-ГДс)
ліси (грабові діброви)
свіжа букова діброва дуба
Лс13. Дубово-грабові
скельного (D2-БкДс)
ліси (грабові діброви)
волога букова діброва дуба
Лс13. Дубово-грабові
скельного (D3-БкДс)
ліси (грабові діброви)
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Лс14. Дубово-грабоволипові ліси
Волога ялицева субучина
Abieto (albae) – Fagetum (sylvaticae) luzulosum (lu- Лс15. Букові ліси Luzulo(С3ЯцБк)
zuloiditis), Abieto (albae) – Fagetum (sylvaticae) den- Fagetum
tariosum (glandulosae)
Свіжа ялицева субучина
Abieto (albae) – Fagetum (sylvaticae) oxalidosum Лс15. Букові ліси Luzulo(С2ЯцБк)
(acetosellae), Abieto (albae) – Fagetum (sylvaticae) Fagetum
caricosum (pilosae), Abieto (albae) – Fagetum (sylvaticae) galiosum (odorati), Abieto (albae) – Fagetum
(sylvaticae) symphytosum (cordatae)
Вологий ялицево-буковий су- Abieto (albae) – Fagetum (sylvaticae) vacciniosum Лс15. Букові ліси Luzuloбір (В3ЯцБкС)
(myrtilli)
Fagetum
Волога ялицево-ялинова субу- Abieto (albae) – Piceeto (abietis)– Fagetum (syl- Лс15. Букові ліси Luzuloчина (С3ЯцЯлБк)
vaticae) athyriosum (filix-feminae), Abieto (albae) – Fagetum
Piceeto (abietis)– Fagetum (sylvaticae) oxalidosum
(acetosellae)
Свіжа ялинова субучина
Piceeto (abietis) – Fagetum (sylvaticae) galiosum Лс15. Букові ліси Luzulo(С2ЯлБк)
(odorati)
Fagetum
Свіжа ялицево-ялинова субу- Abieto (albae) – Piceeto (abietis)– Fagetum (sylvati- Лс15. Букові ліси Luzuloчина (С2ЯцЯлБк)
cae) caricosum (pilosae), Abieto (albae) – Piceeto Fagetum
(abietis)– Fagetum (sylvaticae) dryopteridosum (filixmaris)
Вологий ялицево-ялиновий
Abieto (albae) – Piceeto (abietis)– Fagetum (sylvati- Лс15. Букові ліси Luzuloсубір (В3ЯцЯлБк)
cae) vacciniosum (myrtilli)
Fagetum
Волога ялиново-ялицева субу- Piceeto (abietis) – Abieto (albae) – Fagetum (syl- Лс15. Букові ліси Luzuloчина (С3ЯлЯцБк)
vaticae) athyriosum (filix-feminae), Piceeto (abietis) Fagetum
– Abieto (albae) – Fagetum (sylvaticae) oxalidosum
(acetosellae)
Свіжа ялиново-ялицева субу- Piceeto (abietis) – Abieto (albae) – Fagetum (sylvati- Лс15. Букові ліси Luzuloчина (С2ЯлЯцБк)
cae) dryopteridosum (filix-maris), Piceeto (abietis) Fagetum
– Abieto (albae) – Fagetum (sylvaticae) athyriosodryopteriosum (filix-mas)
Вологий ялиново-ялицевий
Piceeto (abietis) – Abieto (albae) – Fagetum (sylvati- Лс15. Букові ліси Luzuloсубір (В3ЯлЯцБк)
cae) vacciniosum (myrtilli)
Fagetum
Вологий буковий субір
Fagetum calamagrostidosum (villosae), Fagetum Лс16. Букові ліси
(В3БкС)
Asperulo-Fagetum
vacciniosum (myrtilli)
Свіжа чиста субучина (С2Бк) Fagetum dryopteridosum (filix-maris), Fagetum ox- Лс16. Букові ліси
Asperulo-Fagetum
alidosum (acetosellae)
Волога чиста субучина (С3Бк) Fagetum luzulosum (luzuloiditis)
Лс16. Букові ліси
Asperulo-Fagetum
Волога чиста субучина (С3Бк) Fagetum (sylvaticae) athyriosum (filix-feminae), Лс16. Букові ліси
Asperulo-Fagetum
Fagetum (sylvaticae) dentariosum (glandulosae)
Свіжа чиста субучина (С2Бк) Fagetum (sylvaticae) caricosum (pilosae), Fagetum Лс16. Букові ліси
Asperulo-Fagetum
(sylvaticae) galiosum (odorati)
Свіжа чиста бучина (D2Бк)
Fagetum (sylvaticae) asperuloso-caricosum (pilosae) Лс16. Букові ліси
Asperulo-Fagetum
Свіжа ялицева субучина
Лс16. Букові ліси
(С2ЯцБк)
Asperulo-Fagetum
Волога ялицева субучина
Лс16. Букові ліси
(С3ЯцБк)
Asperulo-Fagetum
Свіжа грабова субучина
Carpineto (betuli) – Fagetum (sylvaticae) caricosum Лс16. Букові ліси
(С2ГБк)
(pilosae), Carpineto (betuli) – Fagetum (sylvaticae) Asperulo-Fagetum
galiosum (odorati)
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Волога грабова субучина
(С3ГБк)
Свіжа дубова субучина
(С2ДБк)
Волога дубова субучина
(С3ДБк)
свіжа ялицева субучина (С2ЯцБк)
Волога ялицева субучина (С3ЯцБк)
свіжа ялицева бучина (D2ЯцБк)
волога ялицева бучина (D3ЯцБк)
волога грабово-ялицева субучина (С3-ГЯцБк)
волога грабово-ялицева бучина (D3-ГЯцБк)
свіжа дубовоскельна бучина
(D2–ДскБк)

Carpineto (betuli) – Fagetum (sylvaticae) dentariosum (bulbiferae)
Querceto (roboris) – Fagetum (sylvaticae) caricosum
(pilosae), Querceto (roboris) – Fagetum (sylvaticae)
galiosum (odorati)
Piceeto (abietis) – Fagetum (sylvaticae) dentariosum
(glandulosae)

Fagetum (sylvaticae) sesleriosum (heuffleranae),
Fagetum (sylvaticae) taxoso (baccatae) sesleriosum
(heuffleranae)
свіжа дубовоскельна субучина Fagetum (sylvaticae) hederosum (helicis), Fagetum
(С2–ДскБк)
(sylvaticae) taxoso (baccatae) hederosum (helicis)
волога приполонинна яворова Acereto (pseudoplatani) - Fagetum (sylvaticae) lunaсубучина (С3-ЯвБк)
riosum (redivivae)
вологе яворово-букове
криволісся (С3-ЯвБкГ);

Acereto (pseudoplatani) - Fagetum (sylvaticae) petasitidosum (albae)

вологий яворовий субір (В3Яв)

Acereto (pseudoplatani) - Fagetum (sylvaticae) dryopteridosum (maris), Acereto (pseudoplatani) - Fagetum
(sylvaticae) symphytosum (cordatae)

вологий яворово-буковий
субір (В3-ЯвБк)

Acereto (pseudoplatani) - Fagetum (sylvaticae)
athyriosum (filix-feminae), Acereto (pseudoplatani) Fagetum (sylvaticae) dentariosum (glandulosae),

сухий дубовий субір (В1–Д)
свіжий дубово-сосновий субір
(В2–ДС)
вологий дубово-сосновий
субір (В3–ДС)
суха судіброва (С1–Д)
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Лс16. Букові ліси
Asperulo-Fagetum
Лс16. Букові ліси
Asperulo-Fagetum
Лс16. Букові ліси
Asperulo-Fagetum
Лс17. Дакійські букові
ліси (Symphyto-Fagion)
Лс17. Дакійські букові
ліси (Symphyto-Fagion)
Лс17. Дакійські букові
ліси (Symphyto-Fagion)
Лс17. Дакійські букові
ліси (Symphyto-Fagion)
Лс17. Дакійські букові
ліси (Symphyto-Fagion)
Лс17. Дакійські букові
ліси (Symphyto-Fagion)
Лс18. Букові ліси на
вапняках CephalantheroFagion
Лс18. Букові ліси на
вапняках CephalantheroFagion
Лс19.
Середньоєвропейські
яворово-букові гірські
ліси
Лс19.
Середньоєвропейські
яворово-букові гірські
ліси
Лс19.
Середньоєвропейські
яворово-букові гірські
ліси
Лс19.
Середньоєвропейські
яворово-букові гірські
ліси
Лс20. Липово-яворові
ліси кам’янистих схилів
та ущелин (Tilio-Acerion)
Лс20. Липово-яворові
ліси кам’янистих схилів
та ущелин (Tilio-Acerion)
Лс20. Липово-яворові
ліси кам’янистих схилів
та ущелин (Tilio-Acerion)
Лс20. Липово-яворові
ліси кам’янистих схилів
та ущелин (Tilio-Acerion)
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свіжий грабово-дубовий сугрудок (С2–ГДС)

свіжий ялиново-буковий суяличник (С2-ЯлБкЯц)
вологий буково-ялиновий суяличник (С3-БкЯлЯц)

сирий ялиновий суяличник
(С4-ЯлЯц)
вологий буково-ялиновий
яличник (D3-БкЯлЯц)
вологий чистий яличник (D3Яц)
сирий чистий яличник (D4-Яц)
свіжий дубовий суяличник
(С2-ДЯц)
вологий дубовий суяличник
(С3-ДЯц)
сирий дубовий суяличник
(С4-ДЯц)
вологий буковий суяличник
(С3-БкЯц)
вологий дубово-буковий суяличник (С-3БкЯц)
свіжий буковий яличник (D2БкЯц)
вологий буковий яличник (D3БкЯц)
вологий дубовий яличник
(D3-ДЯц)
вологий дубово-буковий яличник (D3-ДБкЯц)
вологий грабово-буковий
яличник (D3-ГБкЯц)
Вологий чистий сусмерічник
(С3Ял)

Вологий чистий ялиновий
субір (В3Ял)

Лс20. Липово-яворові
ліси кам’янистих схилів
та ущелин (Tilio-Acerion)
Лс21. Сукцесійні
березово-орляковомолінієві зарості
Abietum (albae) stellarium (holosteae), Piceetum Лс22. Ялицеві та
(abietis) – Abietum (albae) symphytosum (cordatae), ялиново-ялицеві ліси
Piceetum (abietis) – Abietum (albae) dryopteridosum
(filix-maris)
Abietum (albae) caricosum (silvaticae), Piceetum Лс22. Ялицеві та
(abietis) – Abietum (albae) vacciniosum (myrtilli), ялиново-ялицеві ліси
Piceetum (abietis) – Abietum (albae) luzulosum (sylvaticae), Piceetum (abietis) – Abietum (albae) oxalidosum (acetosellae)
Piceetum (abietis) – Abietum (albae) dentariosum Лс22. Ялицеві та
ялиново-ялицеві ліси
(glandulosae)
Piceetum (abietis) – Abietum (albae) galiosum (odo- Лс22. Ялицеві та
ялиново-ялицеві ліси
rati)
Лс22. Ялицеві та
Abietum (albae) nudum
ялиново-ялицеві ліси
Лс22. Ялицеві та
Abietum (albae) oxalidosum (acetosellae)
ялиново-ялицеві ліси
Querceto (roboris) – Abietum (albae) caricosum (sil- Лс22А. Буково-ялицеві
ліси
vaticae)
Querceto (roboris) – Abietum (albae) mercurialisum Лс22А. Буково-ялицеві
ліси
(perennisae)
Querceto (roboris) – Abietum (albae) dentariosum Лс22А. Буково-ялицеві
ліси
(glandulosae)
Fageto (sylvaticae) – Abietum (albae) dentariosum Лс22А. Буково-ялицеві
(glandulosae), Fageto (sylvaticae) – Abietum (albae) ліси
galiosum (odorati)
Querceto (roboris) – Fageto (sylvaticae) – Abietum Лс22А. Буково-ялицеві
ліси
(albae) dentariosum (glandulosae)
Fageto (sylvaticae) – Abietum (albae) caricosum (sil- Лс22А. Буково-ялицеві
vaticae), Fageto (sylvaticae) – Abietum (albae) stel- ліси
larium (holosteae)
Fageto (sylvaticae) – Abietum (albae) symphytosum Лс22А. Буково-ялицеві
ліси
(cordatae),
Querceto (roboris) – Abietum (albae) galiosum (odo- Лс22А. Буково-ялицеві
ліси
rati)
Querceto (roboris) – Fageto (sylvaticae) – Abietum Лс22А. Буково-ялицеві
ліси
(albae) dentariosum (glandulosae)
Carpineto (betuli) – Fageto (sylvaticae) – Abietum Лс22А. Буково-ялицеві
ліси
(albae) dentariosum (glandulosae)
Piceetum (abietis) athyriosum (filix-feminae), Лс23. Високогірні
Piceetum (abietis) luzulosum (sylvaticae), Piceetum смерекові ліси на
(abietis)
Iuzuloso
(sylvaticae)-hylocomiosum, верхній межі поширення
Piceetum (abietis) nudum, Piceetum (abietis) oxalidosum (acetosellae), Piceetum (abietis) ruboso
(serpentis)-hylocomiosum,
Piceetum
(abietis)
athyrioso
(filix-feminae)- Лс23. Високогірні
смерекові ліси на
hylocomiosum
верхній межі поширення
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Вологий чистий смерічник
(D3Ял)

Piceetum (abietis) calamagrostidosum (arundinaceae), Piceetum (abietis) caricoso (pilosae)hylocomiosum, Piceetum (abietis) dryopteridosum
(filix-maris)
Piceetum (abietis) calamagrostidoso (arundinaceae)hylocomiosum, Piceetum (abietis) dryopteridoso
(filix-maris)-hylocomiosum, Piceetum (abietis) hylocomiosum
Piceetum (abietis) calamagrostidosum (villosae),
Piceetum (abietis) luzulosum (luzuloiditis), Piceetum
(abietis)
Iuzuloso
(luzuloiditis)-hylocomiosum,
Piceetum (abietis) majanthemosum (bifolii), Piceetum
(abietis) majanthemoso (bifolii)-hylocomiosum,
Piceetum (abietis) oxalidoso (acetosellae)-hylocomiosum
Piceetum (abietis) petasitosum (albae), Piceetum
(abietis) polytrichosum

Вологий ялиново-сосновий
бір (А3ЯлС)

Piceetum (abietis) vacciniosum (myrtilli), Piceetum
(abietis) vaccinioso (myrtilli)-hylocomiosum

Вологий ялицево-ялиновий
субір (В3ЯцЯл)

Abieto (albae)-Piceetum (abietis) vacciniosum (myrtilli), Abieto (albae)-Piceetum (abietis) vaccinioso
(myrtilli)-hylocomiosum
Fageto (sylvaticae) – Piceetum (abietis) vacciniosum
(myrtilli)

Свіжий чистий сусмерічник
(С2Ял)
Свіжий чистий ялиновий субір (В2Ял)
Вологий чистий ялиновий
субір (В3Ял)

Вологий буково-ялиновий субір (В3БкЯл)
свіжий чисто ялиновий субір
(В2-Ял)
свіжий буковий сусмерічник
(С2-БкЯл)
свіжий буковий смерічник
(D2-БкЯл)
Сирий чистий сусмерічник
(С4Ял)
сирий ялицевий сусмерічник
(С4-ЯцЯл)
сирий ялицевий смерічник
(D4-ЯцЯл)

свіжий буково-ялицевий
сусмерічник (С2-БкЯцЯл)
вологий буково-ялицевий
сусмерічник (С3-БкЯцЯл)
вологий буковий сусмерічник
(С3-БкЯл)
вологий буковий смерічник
(D3-БкЯл)
сирий сосновий бір (A4-C)
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Sorbeto-Piceetum
Acereto-Piceetum
Fageto Piceetum
Piceetum (abietis) athyriosum (distentifolii), Piceetum
(abietis) vacciniosum (myrtilli), Piceetum (abietis)
vaccinioso (myrtilli)-hylocomiosum
Abieto (albae)-Piceetum (abietis) vacciniosum (myrtilli)
Abieto (albae)-Piceetum (abietis) vaccinioso (myrtilli)hylocomiosum, Abieto (albae) -Fageto (sylvaticae) Piceetum (abietis) vacciniosum (myrtilli)

Лс23. Високогірні
смерекові ліси на
верхній межі поширення
Лс23. Високогірні
смерекові ліси на
верхній межі поширення
Лс23. Високогірні
смерекові ліси на
верхній межі поширення

Лс23. Високогірні
смерекові ліси на
верхній межі поширення
Лс23. Високогірні
смерекові ліси на
верхній межі поширення
Лс23. Високогірні
смерекові ліси на
верхній межі поширення
Лс23. Високогірні
смерекові ліси на
верхній межі поширення
Лс24. Високотравні
смерекові ліси
Лс24. Високотравні
смерекові ліси
Лс24. Високотравні
смерекові ліси
Лс25. Вологі монтанні
смерекові ліси
Лс25. Вологі монтанні
смерекові ліси
Лс25. Вологі монтанні
смерекові ліси
Лс26. Вторинні
смерекові ліси
Лс27. Ялицево-буковосмерекові мішані ліси
Лс27. Ялицево-буковосмерекові мішані ліси
Лс27. Ялицево-буковосмерекові мішані ліси
Лс27. Ялицево-буковосмерекові мішані ліси
Лс28. Березові
рідколісся на торфовищах

Відповідність типів лісу рослинним асоціаціям
і типам оселищ в Українських Карпатах і на Закарпатській низовині
мокрий сосновий бір (A5-C)
мокрий сосновий субір (В5-C)
мокрий ялиново-сосновий бір
(А5-ЯлС)
сирий ялиново-сосновий субір
(В4-ЯлС)
сирий чистоялиновий субір
(В4-Ял)
сирий чистий сусмерічник
(С4-Ял)
вологий кедрово-ялиновий бір
(А3-КЯл)
вологий кедрово-ялиновий
субір (В3-КЯл)
сирий кедрово-ялиновий субір
(В4-КЯл)
вологий модриново-кедровоялиновий субір (В3-МдКЯл)
вологий кедровий сусмерічник (С3-КЯл)
вологий кедрово-модриновий
сусмерічник (С3-КМдЯл)

свіжий сосновий бір (A2-C)
вологий сосновий бір (A3-C)
сирий ялиново-сосновий бір
(А4-ЯлС)
свіжий буково-сосновий субір
(В2-БкС)
вологий чистий субір (B3-C)
вологий ялиново-сосновий
субір (B3-ЯC)

Piceetum sphagnosum
Piceetum sphagnosum
Piceetum sphagnosum
Abieto-Peceetum sphagnosum

Лс28. Березові
рідколісся на торфовищах
Лс28. Березові
рідколісся на торфовищах
Лс29. Болотні смерекові
ліси
Лс29. Болотні смерекові
ліси
Лс29. Болотні смерекові
ліси
Лс29. Болотні смерекові
ліси
Лс30. Модринові та/або
кедрові високогірні ліси
Лс30. Модринові та/або
кедрові високогірні ліси
Лс30. Модринові та/або
кедрові високогірні ліси
Лс30. Модринові та/або
кедрові високогірні ліси
Лс30. Модринові та/або
кедрові високогірні ліси
Лс30. Модринові та/або
кедрові високогірні ліси
Лс31. Греготи з
березово-сосновими
угрупованнями
Лс32. Карпатські
реліктові соснові ліси
Лс32. Карпатські
реліктові соснові ліси
Лс32. Карпатські
реліктові соснові ліси
Лс32. Карпатські
реліктові соснові ліси
Лс32. Карпатські
реліктові соснові ліси
Лс32. Карпатські
реліктові соснові ліси
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СЛОВНИК СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ
Біотоп (від грець. біос – життя, топос – місце) – 1. В екології та екосистемології – ділянка
земної поверхні з однотипними абіотичними
умовами (рельєфом, кліматом, інсоляцією, тиском, рН середовища, його механічними, фізикохімічними та іншими властивостями), яку займає певне біотичне угруповання – біоценоз.
Поєднання біотопу й біоценозу є біогеоценозом,
або, іншими словами, екосистемою в межах однотипного біоценозу. Здебільшого межі біогеоценозу визначають за межами однотипного рослинного угруповання, яке формує основу його
біоценозу. Між складовими біогеоценозу відбувається постійна взаємодія на основі обміну
речовиною, енергією та інформацією.
2. У контексті оселищної концепції охорони
біорізноманіття є синонімом терміна “оселище” – “habitat”, тобто, це однотипні суходільні або водні ділянки, природні, напівприродні
або антропогенні, у межах яких певна сукупність живих організмів живе, відтворюється
або трапляється на певних етапах своєї життєдіяльності (наприклад, міграції). У такому
сенсі поняття “біотоп” є значно ширшим, ніж
його традиційне розуміння в екології, оскільки певні типи біотопів (як певні типи оселищ),
можуть охоплювати низку доволі різнорідних
біогеоценозів (екосистем), які поєднані однією або кількома властивостями або рисами.
Бір – хвойний ліс на піщаних та кам’янистих
землях. Іноді з домішками берези або дуба.
Вид – основна структурна одиниця в системі живих організмів, якісний етап в еволюції
органічного світу. Базова одиниця класифікації організмів; сукупність близькоспоріднених організмів, яким характерні певні, тільки
їм властиві морфо-фізіологічні та екологогеографічні особливості та поширення в межах визначеної області (території чи акваторії),
яку називають ареалом виду. У природі види
існують у вигляді популяцій.
Відслонення (виходи) гірських порід – виходи гірських порід на денну поверхню. Роз-
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різняють природне (як правило, по берегах
річок, на схилах гірських хребтів і т.д.) і штучне (у гірничих виробках – кар’єрах, тунелях
тощо) відслонення.
Груд – ліс у найкращих лісорослинних умовах, які визначають за деревною породою яка
переважає (діброва, бучина, ялинник, яличник. чорновільховий груд, тополевий груд).
Ґреготи (рум. grohotiş – осипища) – кам’яні
осипища від середнього монтанного до альпійського пояса складені, здебільшого, великоуламковим флішевим матеріалом брилової
та великоплиткової форми. У деяких регіонах
Українських Карпат (наприклад, Ґорґани) є
панівним типом рельєфу у високогір’ї.
Ґрунт – складне органо-мінеральне, багатокомпонентне, поліфункціональне утворення на поверхні земної кори, яке формується
протягом тривалого часу внаслідок взаємодії
біотичних (рослини, тварини, гриби, мікроорганізми) та абіотичних (гірська порода та
продукти її вивітрювання) чинників у певних
гідро-кліматичних умовах. Ґрунт є основою
життя та розвитку людства завдяки найціннішій своїй властивості – родючості.
Деревостан – сукупність дерев, яка є основним складником лісу.
Корінний деревостан – деревостан, який
сформувався в природних умовах і складається домінантною породою, яка відповідає конкретним лісорослинним умовам.
Похідний деревостан – деревостан, який
сформувався на місці корінного в умовах, порушених унаслідок діяльності людини або
природних процесів.
Дрібнозем – елементарна ґрунтова часточка,
менша за 1 мм. У межах фракції дрібнозему
виділяють дві групи часточок: більші за 0,01
мм – фізичний пісок та менші за 0,01 мм – фізична глина. Часточки, більші від 1 мм, тобто
каміння та гравій, називають скелетом ґрунту.

СЛОВНИК СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ

Екосистема – природний, природноантропогенний або антропогенний функціональний комплекс живих організмів і певного, відносно однорідного, середовища їх
існування, які перебувають у закономірному
взаємозв’язку й утворюють систему взаємозумовлених біотичних та абіотичних процесів
і явищ. У ній відбувається перетворення сонячної енергії в хімічну, механічну та інші й
безперервний колообіг мінеральних речовин.
Ендемічні види – види, які розповсюджені
на обмеженій географічній території, де вони
виникли в процесі еволюції. За умови, коли
така територія невелика за площею, вид є особливо важливим для охорони, оскільки малий
ареал збільшує вразливість виду.
Загрози – потенційні або неминучі негативні дії, через які відбувається або буде відбуватися в майбутньому шкідливий вплив на певні
об’єкти або природні системи.
Загрози біорізноманіттю – природні або
антропогенні чинники, які можуть призвести
або вже призводять до знищення, збіднення
або негативної трансформації різноманіття
проявів життя на генетичному, внутрішньовидовому, видовому, популяційному, ценотичному або екосистемному структурних рівнях.
Зелена книга України – державний документ, у якому наведено відомості про сучасний стан рідкісних, тих, що зникають і типових природних рослинних угруповань України, які потребують охорони. Положення про
Зелену книгу України було затверджено 1997
року, а від 2002 року, згідно з постановою Кабінету міністрів України, вона набула статусу нормативно-правового документа в галузі
охорони природи.
Категоризація раритетних видів – система оцінки природоохоронного статусу видів у
відповідності зі станом їхніх популяцій та їх
динамікою.
1994 року ІUCN (Міжнародний союз охорони природи) прийняв категоризацію раритетних видів, у якій ураховано необхідність

реалізації популяційного підходу до оцінки
їхнього созологічного статусу. 2001 року в
удосконаленому вигляді вона була опублікована й нині використовується під час підготовки більшості Червоних книг Європи. У ній
прийнято такі категорії:
EX (Extіnct) – таксон, який зник (зниклий).
EW (Extіnct іn the Wіld) – таксон, який
зникл з природних угруповань.
CR (Crіtіcally Endangered) – таксон, який
перебуває під критичною загрозою зникнення. Таксони, для яких існує висока загроза
зникнення в природі найближчим часом, що
визначається за такими ознаками: поширення популяцій обмежується 10-100 км2, а спостереження протягом 10 років або часу життя
трьох поколінь особин підтверджують, що інтенсивність зменшення сягає 80% популяцій.
EN (Endangered) – таксон, який знаходиться під загрозою зникнення, стан його
популяцій свідчить про високий ризик його
зникнення в природі в недалекому майбутньому, що визначається за площею поширення в межах 500-5000 км2, і спостереженнями,
які свідчать протягом 10 років або часу життя трьох поколінь особин, що інтенсивність
зменшення сягає 50% популяцій.
VU (Vulnerable) – вразливий, стан його
популяцій свідчить про високий ризик його
зникнення в природі в майбутньому, що індикується площами поширення в межах 200020000 км2, та результатами спостережень, які
свідчать про зменшення протягом 10 років
або часу життя трьох поколінь особин до 20%
популяцій.
LR (Lower Rіsk) – таксон з низьким рівнем ризику зникнення, може бути оцінений
за трьома підкатегоріями:
cd (Conservatіon Dependent) – таксон, стабільне існування якого залежить від охорони (локалітетів або біотопів);
nt (Near Threatened) – таксон, який за статусом наближається до такого, якому загрожує
небезпека зменшення чисельності й зникнення, не належить до категорії залежного від
охорони, але наближається до вразливого;
lc (Least Concern) – таксон, який мінімально потребує охорони, він не належить до під-
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категорій “залежний від охорони” та “близький до вразливого”.
DD (Data Defіcіent) – даних для оцінки
статусу недостатньо.
NE (Not Evaluated) – таксон, який не підлягає оцінці, для нього немає підстав бути зарахованим до наведених вище категорій.

використовувати лісові ресурси, а також відтворювати, підвищувати продуктивність лісу
та охороняти його від пошкоджень.

Ландшафт (нім. Landschaft – краєвид) –
згідно з визначенням Європейської ландшафтної конвенції (20.10.2000 р.) означає “територію, як її сприймають люди, характер якої
є результатом дії та взаємодії природних та/
або людських факторів”. У науковому аспекті ландшафт – це комплексне земне приповерхневе макроорганізоване тіло, закономірно утворене взаємопроникними, взаємозалежними і взаємодіючими матеріальними
складовими – природними геокомпонентами
(гірськими породами, поверхневими та підземними видами в усіх агрегатних станах,
атмосферним повітрям, рослинними й тваринними угрупованнями, мікроорганізмами,
ґрунтами) і створеною людиною різноманітною сельбищною та виробничо-технічною
інфраструктурою (В.М. Пащенко, Екологічна
енциклопедія, 2007, т. 2, с. 227).

Лотичні водойми від лат. lotus – той, що омиває) – згідно з Ю. Одумом (1975, с. 382), водойми (водне середовище) з проточною водою.

Ландшафт
природний
–
цілісний
природно-територіальний комплекс з генетично однорідними, однотипними природними умовами місцевостей, які сформувалися в
результаті взаємодії компонентів геологічного
середовища, рельєфу, гідрологічного режиму,
ґрунтів і біоценозів.
Ландшафтна різноманітність – поєднання багатства видів ландшафтних комплексів і
ладшафтотворних компонентів та їхніх характерних властивостей і рис на певній території
– у межах регіону, країни, материка, частини
світу, акваторії тощо.
Лентичні водойми від лат. lenis – спокійний)
– згідно з Ю. Одумом (1975, с. 382), водойми
(водне середовище) з непроточною водою.
Лісове господарство – галузь виробництва,
призначена організовувати, упорядковувати і
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Лісорослинні умови – комплекс кліматичних, гідрологічних та ґрунтових чинників, які
визначають, умови росту й розвитку лісу.

Лука – тип зональної та інтразональної рослинності, для якого характерне переважання
багаторічних трав’яних рослин, здебільшого
злаків та осокових, який формується в умовах достатнього або надмірного зволоження
(мезофітні, гігро-мезофітні та мезо-гігрофітні
луки). Загальною властивістю лучного типу
рослинності є наявність травостою й більшменш щільної дернини. Розрізняють заплавні,
материкові та гірські луки.
Лучний степ – різновидність степової рослинності, для якої характерна наявність як
типових ксерофільних степових злаків, так і
багатого, у тому числі, ксеро-мезофітного та
мезофітного, різнотрав’я, а також добре сформованої дернини.
Негативні чинники (впливу на природоохоронну територію) – природні або антропогенні сили, діяльність, події або їх наслідки,
які вже шкідливо вплинули на цілісність природоохоронної території та функціонування її
природних систем (наприклад, зменшили показники біорізноманіття, здатність до відновлення та/або збіднили характеристики природних ресурсів території тощо). Негативні
чинники можуть бути наслідком як легальної,
так і нелегальної діяльності, і можуть бути результатом прямих або опосередкованих дій.
Оселище (англ. habitat) – це ділянки земної
або водної поверхні, які визначаються географічними, кліматичними й біологічними ознаками та забезпечують можливість існування видів рослин і тварин та їх сукупностей.
Конкретний тип оселища забезпечує особливі

СЛОВНИК СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ

умови “проживання” для конкретної, чітко визначеної, сукупності видів.
“Особливо цінні” осередки біорізноманіття (англ. biodiversity “hot-spots”) – території,
для яких характерний особливо високий ступінь біорізноманіття на місцевому, регіональному, державному або світовому рівнях порівняно з іншими територіями такого ж рівня.
Остепнена лука – ксеро-мезофітна лучна
рослинність, у складі угруповань якої, за панування мезофітних злаків, представлена значна
частка мезо-ксерофітних і ксеро-мезофітних
видів степового різнотрав’я.
Підґрунтя (англ. subsoil) – материнська порода, шар літосфери, розташований безпосередньо під поверхневим її шаром (педосферою), на якому під впливом фізичних, біотичних і біохімічних процесів формується ґрунт.
Є одним з чинників ґрунтоутворення. Підґрунтя поділяють за походженням (алювіальні, вулканічні), мінералогічними властивостями (карбонатні, силікатні), гранулометричним
складом (піщані, суглинкові, глинисті)
Підлісок – чагарники, рідше дерева, які ростуть під наметом лісу й нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.
Популяція – сукупність особин одного
виду, здатна до самовідновлення й відмежована від інших сукупностей цього ж виду
екологічними або біотичними бар’єрами, що
ускладнює обмін генетичною інформацією;
або сукупність особин певного виду, здатних
до вільного схрещування, які населяють певну
територію і є відносно ізольовані від сусідніх
популяцій. Залежно від фахової інтерпретації
(генетиками, екологами, систематиками) можливі різні аспекти тлумачення цього поняття.
Праліс – природний ліс, площа якого повинна бути достатньо великою, щоб зберегти
свої природні характеристики, а його рослинність, склад деревостану і структура визначаються винятково природними чинниками середовища без впливу людини тепер і колись.

П. – лісовий масив, який ніколи не зазнавав
людського втручання й у своїй структурі та
динаміці відповідає природному розвитку,
тобто на своїй території є клімаксовим.
Природне навколишнє середовище – сукупність природних і змінених людиною
абіотичних і біотичних чинників, які мають
безпосередній або опосередкований вплив на
людину та її господарську діяльність; природна складова довкілля – навколишнього щодо
людини, групи людей чи суспільства середовища їх існування й діяльності.
Природні процеси – (тут) сукупність явищ,
які відбуваються в природних системах і забезпечують їх цілісне й спонтанне (без втручання людини) функціонування й розвиток.
Прикладами природних процесів можуть бути
природна динаміка угруповань та їх автогенетичні сукцесії, складові колообігу речовин
(наприклад, процеси гниття й розкладу рослинних і тваринних залишків), трансформації
енергії (наприклад, фотосинтез, хемосинтез)
та обміну інформацією (наприклад, генетичною під час розмноження); етологічні та групові явища в тваринному й рослинному світі:
хижацтво, паразитизм, міграція видів тощо.
Природоохоронна територія – “зона суходолу та/або моря, спеціально призначена для
охорони й збереження біорізноманітності, з
природними й відповідними до них культурними ресурсами, якою керують за допомогою
правових або інших продуктивних засобів”
(МСОП, 1994). Такі території можуть бути
у власності та/або під керівництвом урядів,
окремих осіб, компаній, неурядових організацій, громад і партнерств між цими групами.
Раритет – рідкісний об’єкт, цінність якого
визначається, насамперед, його унікальністю.
Рідкісні види, види під загрозою зникнення і такі, що вимирають – Рідкісні види – категорія видів, яким на сьогодні не загрожує
зникнення, хоч унаслідок їхньої незначної чисельності або обмеженого ареалу за несприятливих змін середовища існування така загроза
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може виникнути. Види під загрозою зникнення
(види, які зникають) – види, які знаходяться
під загрозою зникнення і збереження яких є
малоймовірним, якщо продовжуватиметься
згубна дія чинників, які впливають на їхній
стан. Види, що вимирають – це ті, які перебувають під загрозою вимирання по всій території поширення або на значній її частині.
Рідколісся – деревостан, повнота якого
менша ніж 0,3, а для молодняків – ніж 0,4.
Складний субір; сугрудок – ліс на відносно
родючих ґрунтах з багатоярусними деревостанами всіх видів, властивих суборам і грудам.
Старовікові ліси – ліси корінних типів деревостанів, які протягом свого існування не
зазнавали істотних втручань з боку людини
або такі втручання були незначними, вони
сформувалися в ході природних процесів, породний склад і просторова структура таких лісів дозволяють уважати їх клімаксовими або
наближеними до клімаксових лісовими угрупованнями. За ступенем втручання людини
розрізняють праліси й наближені до пралісів.
Степ – тип вузьколистої трав’яної ксерофільної рослинності, для якого характерне
формування добре розвиненої та досить щільної дернини завдяки переважанню щільнодернинних видів злаків. Також – біом помірного поясу, для якого характерне абсолютне
переважання трав’яної рослинності з переважанням злаків на чорноземних і каштанових
ґрунтах. Розрізняють помірний степ, так званий “справжній”, який представлений у континентальних регіонах світу та субтропічний
степ – відповідну посухостійку рослинність у
найпосушливіших регіонах із середземноморським типом клімату.
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вивітрювання гірських порід, Залежно від мінералогічного складу субстрати можуть бути
силікатними, карбонатними тощо.
Твердолистяні деревні породи (англ.
hardwood) – деревні породи, котрі відзначаються деревиною підвищеної твердості й високої ділової якості (дуб, граб, бук, клени та
ін.). Умовний лісівничо-господарський термін
для позначення порід, які відзначаються високою діловою якістю деревини.
Тип лісорослинних умов — це сукупність
корінних типів лісу (корінних асоціацій) з однаковим складом домінантів верхнього ярусу
в однорідних ґрунтово-гідрологічних і кліматичних умовах, з однаковим флористичним
складом, структурою рослинних угруповань,
продуктивністю, і всі похідні від них природні
й штучно створені угруповання; його визначають на підставі едафічної сітки, побудованої
на координатах трофності місцевиростань
(бір, субір, сугруд, груд) та вологості (дуже
сухі, сухі, свіжі, вологі, сирі й мокрі). Основна
класифікаційна одиниця лісової типології стосовно однорідних за ґрунтово-гідрологічними
умовами земель, укритих лісовою рослинністю або призначених для вирощування лісу
Тип лісу – об’єднання фітоценозів, однорідних за походженням, складом і будовою
всіх ярусів, за екологічними умовами (кліматичними, ґрунтово-гідрологічними, біотичними), за взаємовідношеннями між рослинами
й середовищем (особливостями відновлення,
продуктивністю, напрямами сукцесії), за віковою динамікою, стабільністю розвитку та
стійкістю до зовнішніх збурювальних чинників; за рівних економічних умов вони підлягають однаковим лісогосподарським заходам.

Субір – ліс на відносно бідних піщаних та
глинисто-піщаних землях, у першому ярусі
якого переважає лише сосна або сосна з домішкою берези, у другому – дуб, ялина.

Тип рослинності – класифікаційна одиниця рослинності найвищого рангу; сукупність
схожих за будовою й зовнішнім виглядом рослинних формацій з переважанням однієї життєвої форми.

Субстрат (геологічний, породний) – різноуламковий матеріал, утворений внаслідок

Червона книга України (ЧКУ)– державний документ про сучасний стан видів рослин
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і тварин, які постійно чи тимчасово (наприклад, перелітні птахи) трапляються у природних умовах на території України або в межах
її територіальних вод і яким загрожує зникнення, та про заходи щодо їхнього збереження
й науково обґрунтованого відтворення. Перше
видання ЧКУ вийшло у світ 1980 року, друге
– 1994 р. (тварини) та 1996 р. (рослини), третє – 2009 р. (2 томи – рослинний і тваринний
світ, відповідно). За природоохоронним статусом види, які включені до ЧКУ, відповідно
до ст. 13 Закону України “Про Червону книгу
України”, розподілені за такими категоріями:
зниклі (види, щодо яких відсутня будь-яка інформація про наявність їх в Україні в природі
або спеціально створених умовах); зниклі в
природі (види, які зникли в Україні в природі,
але збереглися у спеціально створених умовах
або поза межами України); зникаючі (види
під загрозою зникнення, для яких спостері-

гається зменшення ареалу або чисельності; їх
збереження є малоймовірним без усунення дії
негативних чинників); вразливі (види, які у
найближчому майбутньому можуть бути зараховані до категорії зникаючих, якщо триватиме дія чинників, які негативно впливають на
стан їхніх популяцій); рідкісні (види, відомі
з небагатьох місцезнаходжень, популяціям
яких характерна відносна стабільність, хоча
й низькі показники); неоцінені (види, про які
відомо, що вони можуть належати до категорії зникаючих, вразливих або рідкісних, але
ще не зараховані до жодної з цих категорій; у
тому числі більш-менш широко розповсюджені в різних регіонах України); недостатньо
відомі (види, які потребують подальших досліджень і які не можна зарахувати до жодної
із вищезазначених категорій через відсутність
необхідної достовірної інформації; у тому
числі таксономічно критичні види).
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SUMMARY
The Green Data Book of Ukraine (2009) is used as a reference for nature conservation in Ukraine.
The main difference between the EU Habitats Directive and the Ukrainian Green Data Book is that
the latter is based on the dominant and traditional approach to vegetation classification, which is opposite to the more widespread European Braun-Blanquet approach used in Western Europe (BraunBlanquet, 1964) and used as a base for the Habitats Directive. Besides this basic difference in describing vegetation, the Green Book does not require to collect and describe information about structures
and functions of habitat types, which is an important element of the Habitats Directive. Information
about structures and functions is critical for describing the conservation status of the habitat types,
defining conservation measures and for assessing the possible impact of plans and projects that are
likely to have a negative impact on the habitat types. The introduction of the Habitat Type concept
and agreeing on the description of Habitat Types required a fair amount of debate and explanations
to the Ukrainian experts. A lot of effort was going into studying the European interpretation manual
of the habitat types presented in the Habitats Directive and concluding on a matching description of
the habitat types occurring in the pilot area in Ukraine. To support the process, a cross reference key
between Habitat types described in Annex I of the Habitat Directive and the Ukrainian/other classification systems was made. This helps the experts to link the Ukrainian description of biotopes/plant
associations with the habitat type descriptions/interpretations in the EU Habitats Directive and to
adjust the habitat type description/interpretations to Ukrainian circumstances.
In total, 134 Ukrainian habitat types are identified and all have been described including the indication of matching soil types on which the habitat types are occurring. The habitat types were initially
described applying expert knowledge of the experts involved in the project and improved after field
testing. The number of habitat types is rather high and whether the borders between the various
habitat types are also practically applicable when making field inventories remains to be evaluated
based on further field work. The Czech and Slovak catalogues (Chytrý. Kučera, Koči, 2001; Stanova,
Valachovič, 2002) were used as examples and inspiration and additional funds to produce the manual
were made available by WWF-DCP.
The distribution mapping has used almost all habitat types except part of anthropogenic types,
which have got no conservation value. The conservation status of each habitat types has been evaluated using IUCN criteria and categories.
The catalogue includes a manual for field work. In June 2011, a training for about 70 experts and
students on the identification of habitat types has been performed in “Skolivski Beskydy” National
Nature Park (surroundings the town of Skole). During these trainings the field forms developed in
the frame of the project were tested and based on feedback received further improved. The trainings
comprised training in the preparation of the field work including the gathering of relevant and detailed
maps (which is still a problem in Ukraine) and the identification and preliminary delineation of plots
where field work would be performed. The experiences gained during this training were used to tailor
the manual to the needs of the user. One of the key elements of the manual is the habitat identification key, which has been developed inspired by the Danish key and which is used to identify a given
habitat type in the field as the first step before describing the locality in further details.
The catalogue and field manual was developed by a team of experts from various organisations
including the State Museum of Natural History (NASU), Institute of Ecology of the Carpathians
(NASU), Ivan Franko National University of Lviv, Uzhgorod National University, Yuriy Fedkovych
Chernivtsi National University worked on the catalogue of habitat types.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ ТА АВТОРІВ
Назва проекту “Визначення і класифікація типів оселищ в Україні:
введення стандартів та методології Європейського Союзу
(пілотний проект в Українських Карпатах)”
Основна мета проекту – підтримка науковців та урядовців з метою адаптації принципів Директиви про оселища (Habitats Directive) Європейського Союзу в Україні.
Завдання проекту:
• Підготовка каталогу типів оселищ Українських Карпат і Закарпатської низовини згідно з
принципами Директиви про оселища (Habitats Directive);
• Розвиток бази даних для визначення й класифікації типів оселищ в Україні (ґрунтуючись
на програмному пакеті Turboveg для аналізу та оцінки рослинності).
• Навчання науковців і працівників системи природо-заповідного фонду методикам визначення й класифікації типів оселищ, уключаючи їх картування, опрацювання даних і визначення управлінських завдань у відповідності до принципів Директиви про оселища
(Habitats Directive).
• Визначення можливих рекомендацій і наслідків організаційного й інституційного характеру щодо адаптації та введення стандартів і методології Європейського Союзу для визначення та класифікації типів оселищ.
• Поширення інформації серед громадськості щодо важливості введення стандартів і методології Європейського Союзу для визначення й класифікації типів оселищ.

Команда проекту (на фото: справа на ліво): к.г.н., доц. Іван Круглов (Львівський національний університет імені Івана Франка); к.б.н., с.н.с. Богдан Проць (Державний природознавчий музей НАН України, м. Львів та WWF Дунайсько-Карпатська програма; керівник проекту); к.б.н., с.н.с. Олег Орлов (Державний природознавчий музей НАН України, м. Львів);
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к.б.н., с.н.с. Олександр Кагало (Інститут екології Карпат НАН України, м. Львів); мгр. біол.
Оксана Омельчук (Державний природознавчий музей НАН України, м. Львів); к.с.-г.н.,
с.н.с. Георгій Бондарук (Український науково-дослідний інститут лісового господарства та
агролiсомелiорацiї ім. Г.М. Висоцького м. Харків); мгр. Генк Зінґстра (Henk Zingstra, Центр
розвитку інновацій університету Вагенінген, Нідерланди; керівник проекту); Каріна Кітнес
(Karina Kitnaes, компанія “Орбікон”, Данія); к.б.н., с.н.с. Оксана Вовк (Державний природознавчий музей НАН України, м. Львів); к.б.н., с.н.с. Іван Данилик (Інститут екології Карпат
НАН України, м. Львів), д.б.н, проф. Ілля Чорней (Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича), мгр. біол. Роман Кіш (Ужгородський національний університет);
к.с.-г.н. с.н.с. Юрій Шпарик (Український державний науково-дослідний інститут гірського
лісівництва ім. П.С. Пастернака, м. Івано-Франківськ).
Проект був важливим з точки зору уніфікації та стандартизації методики визначення й розвитку екологічної мережі України (як частини загальноєвропейської екомережі) та принципів
охорони природи. Це перший проект в Україні, який підтримував адаптацію принципів Директиви про оселища (Habitats Directive) Європейського Союзу в Україні й допоміг розвинути мережу експертів в Україні щодо визначення та класифікації типів оселищ. Також проект визначив шляхи такої адаптації та забезпечив певне підвищення поінформованості громадськості.
Діяльність проекту в Україні була спрямована на виконання численних угод між урядами
України та Європейського Союзу про партнерство й співпрацю, Постанов Кабінету Міністрів
України, Угод між урядами України та Нідерландів (співпраця у галузі охорони довкілля) та
Закону України “Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” (2004).
Проект повністю досяг своєї первинної мети. Основними кінцевими результатами проекту є
перекладені й поширені серед громадськості документи Європейського Союзу щодо принципів Директиви про оселища (Habitats Directive), підготований і виданий “Каталог типів оселищ
Українських Карпат і Закарпатської низовини”, підготована програмна оболонка для ведення
база даних, визначення й класифікації типів оселищ в Україні, проведення трьох навчань науковців і працівників системи природо-заповідного фонду щодо методики визначення й класифікації типів оселищ (для близько 70 учасників), публікація рекомендацій (стратегічного плану
дій) впровадження в Україні Директиви про оселищ (Habitats Directive), брошура “Бернська
конвенція та оселищна концепція збереження біорізноманіття: майбутнє для України”, а також
буклет “Екологічна стежка до Європейського Союзу”.
Тривалість проекту – 2 роки (травень 2009 – червень 2011)
Підтримка: Міністерство сільського господарства, охорони довкілля та якості харчування
Голландії (програма BBI-MATRA)
Основні виконавці: Center for Development Innovation/Wageningen International (Нідерланди), Державний природознавчий музей НАН України (м. Львів), Orbicon, Nature and Aquatic
Environment (Данія), Інститут екології Карпат НАН України (м. Львів), Українське відділення
Дунайсько-Карпатської програми Всесвітнього фонду природи WWF (м. Львів) та Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (м. Київ).
Також були залучені виконавці та експерти з Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Ужгородського національного університету, Львівського національного
університету імені Івана Франка, Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Міністерства екології та природних ресурсів України.
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Дискусія під час фінальної конференції проекту (червень 2011)

Польові дослідження експертів проекту на території Карпатського національного природного парку (липень 2010)
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к.б.н., с.н.с. Олександр Кагало (Інститут екології Карпат НАН України, м. Львів);
мгр. біол. Роман Кіш (Ужгородський національний університет);
к.б.н., с.н.с. Іван Данилик (Інститут екології Карпат НАН України, м. Львів);
к.г.н., доц. Іван Круглов (Львівський національний університет імені Івана Франка);
д.б.н, проф. Ілля Чорней (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);
к.б.н., доц. Василь Буджак (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);
мгр. Генк Зінґстра (Henk Zingstra, Центр розвитку інновацій університету Вагенінген, Нідерланди; керівник проекту);
Каріна Кітнес (Karina Kitnaes, компанія “Орбікон”, Данія);
Стефан Геннекенс (Stephan Hennekens, компанія “Альтера” університету Вагенінген, Нідерланди)
к.б.н., с.н.с. Оксана Вовк (Державний природознавчий музей НАН України, м. Львів);
к.б.н., с.н.с. Олег Орлов (Державний природознавчий музей НАН України, м. Львів);
к.с.-г.н., доц. Микола Чернявський (Національний лісотехнічний університет України,
м. Львів);
к.с.-г.н. с.н.с. Юрій Шпарик (Український державний науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака, м. Івано-Франківськ);
мгр. біол. Ія Реслер (Інститут екології Карпат НАН України, м. Львів);
к.б.н., доц. Алла Токарюк (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);
мгр. біол. Оксана Омельчук (Державний природознавчий музей НАН України, м. Львів).

Також певну участь у виконанні проекту та підготовці каталогу взяли:
• д-р Ян Шефер (Jan Šefer, Інститут прикладних проблем екології “Дафне”, Словаччина).
• к.с.-г.н., с.н.с. Георгій Бондарук (Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролiсомелiорацiї ім. Г.М. Висоцького м. Харків);
• к.г.н., доц. Павло Шубер (Львівський національний університет імені Івана Франка).
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