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Угруповання вільхових боліт у Північному Причорномор’ї України -  а це південь 
степової зони -  відзначені лише в пониззі Дніпра (47 описів): у блюдцях-колках 
Нижньодніпровської арени (29 описів 1999-2000 рр. І.В. Соломахи і О.Ю. Уманець, 10 описів 
2008 р. 1.1. Мойсієнка та 3 описи 2010 р. І.І. Мойсієнка, І.В. Соломахи і Є.О. Воробйова) та в 
його гирловій області -  6 описів [10]. Їх видовий склад збіднений, порівняно з вільшинами 
лісової зони, та містить деякі види, властиві тополево-вербовим лісам, нітрифікованим 
гігрофільним угрупованням і прибережно-водній рослинності, що й знайшло відображення у 
попередньому виділенні нової асоціації та союзу, які ще потребують валідизації згідно 
Кодексу фітосоціологічної номенклатури [12]. З української частини дельти Дунаю вільхові 
болота невідомі [5, 6], але з румунської сторони вони наводяться [11] як нова асоціація. Вона, 
очевидно, належить до пропонованого тут союзу.

Характеристика синтаксонів чорновільхових боліт Північного Причорномор’я 
Клас Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R. Tx. ex ex Westhoff et al. 1946 

Порядок Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937
Діагностичні види (регіональні): Alnus glutinosa, Salix cinerea, Frangula alnus, Humulus 

lupulus, Solanum dulcamara, Carex riparia, C. elata, C. pseudocyperus, C. acutiformis, C. 
cespitosa, Phragmites australis, Iris pseudacorus, Stachys palustris, Lycopus europaeus, 
Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Galium palustre, Caltha palustris, Urtica dioica s.l., 
Symphytum officinale, Myosoton aquaticum, Thelypteris palustris.

Союз Sio latifolii-Alnion glutinosae all. novaprov. (див. таблицю)
Номенклатурний тип: Асоціація Sio latifolii-Alnetum glutinosae ass. nova. prov.
Діагностичні види: Salix alba, Sambucus nigra, Viburnum opulus, Rubus caesius, Humulus 

lupulus, Carex elata, Poa sylvicola, Calystegia sepium, Eupatorium cannabinum, Urtica kioviensis, 
Sium latifolium, Oenanthe aquatica, Symphytum officinale, Alisma plantago-aquatica, Stachys 
palustris, Sonchus palustris, S. arvensis, S. oleraceus, Myosoton aquaticum, Bidens tripartita, 
Lycopus exaltatus, Galium aparine.

Негативні діагностичні види: Ribes nigrum, Rubus idaeus, Carex appropinquata, C. 
elongata, C. vesicaria, Calamagrostis canescens, Dryopteris carthusiana, D. cristata, Athyrium 
filix-femina, Filipendula denudata, Menyanthes trifoliata, Calla palustris, Caltha palustris, 
Comarum palustre, Peucedanum palustre, Viola palustris, Naumburgia thyrsiflora, D.s. Cl.Cl. 
Scheuchzerio-Caricetea fuscae R. Tx. 1937, Molinio-Betuletea pubescentis Pass. et Hofm. 1968.

Союз включає угруповання вільхових боліт та заболочених лісів степової та значною 
мірою лісостепової зон. Як видно з флористичної композиції союзу, тут випадають 
мезоевтрофні, ацидофільні види, що мають поширення в лісовій зоні помірного поясу 
(бореальні та голарктичні). Натомість краще представлені мегатрофні, стійкі до помірного 
засолення євразійські, західноєвразійські, європейсько-південносибірські та номадійські 
види за Ю.Д. Клеоповим [7].

Таким чином, новий союз вкладається в наступний зонально-едафічний ряд. Союз 
Sphagno squarrosi-Alnion glutinosi Grygora, Vorobyov et V.Solomakha 2005 (зона мішаних лісів 
і інтразональне Полісся) представляє мезоевтрофні слабопроточні вільхові болота на бідних 
кислих торфах [4]. Союз Alnion glutinosae Malcuit 1929 (зона широколистяних, мішаних і
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південнотайгових лісів та Полісся, борові тераси Лісостепу) -  евтрофні проточні та заплавні 
(притерасні) вільхові болота на багатих слабокислих і нейтральних торфах [4]. Союз Sio 
latifolii-Alnion glutinosae all. nova (степова та лісостепова зони) -  нітрофільні, іноді заплавні, 
вільхові болота, збагачені мінеральними солями, на мінералізованих нейтральних і 
слабколужних торфових ґрунтах.

Таблиця. Синтаксони союзу Sio atifolii-Alnion g'
Зімкнутість дерев. ярусу 75 60 40 65 45 80 85
Пр. покр. чаг. і трав., % 75 70 75 45 40 70 40
Середня кількість видів 10 15 15 10 12 14 14
Кількість описів 7 8 7 7 7 9 9
Номер синтаксону 1 2 3 4 5 6 7
D.s. Ass. Periploco graecae-Alnetum glutinosae
Salix cinerea IV I I1 II2 I3 I1

Periploca graeca III1

Rubus caesius V2 IVі I I I
Symphytum officinale III ПІ I
Lythrum salicaria IV II II
Stachys palustris III I I I
Cirsium arvense II
D.s. Var. Thelypteris palustris
Thelypteris palustris III V2 I iff1’ I
Ranunculus lingua III1 I
Caltha palustris II I
Carex cespitosa II
D.s. Var. typicum
Salix alba I1 II3 І
Carex hirta III2

Rorippa amphibia I III1 I1

Alsine media III
Carduus uncinatus II1

Glechoma hederacea II1 ІІ
D.s. Subass. S.l.-A.g. phragmitetosum australis
Viburnum opulus II I 1

Phragmites australis V 1 III1 I
Calystegia sepium IV IV1 II I I
Eupatorium cannabinum IV1 III1 I II1 II III
Lycopus exaltatus III IV II1 II1

Poa sylvicola III IV II2

Galium aparine III III2

Sonchus arvensis I II I
D.s. Subass. S.l.-A.g. typica
Sonchus palustris . II1 II
Phalaroides arundinacea I II
D.s. Subass. C.a.-A.g. dryopteridosum
Rubus nessensis . . . . IV1

Dryopteris carthusiana V1

Carex pseudocyperus I 1 I1 Iі III2
Oenanthe aquatica IV IV2
Lemna minor IV2 I
Rumex hydrolapathum I II
D.s. Subass. C.a.-A.g. typica
Calamagrostis canescens . . И

utinosae all. nova prov.
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Urtica dioica . і П І І ІЇП 1 Iі III1
Persicaria hydropiper II III
Heracleum sibiricum IIі : . . . II1
Agrostis stolonifera II1
Carex acuta II
Althaea officinalis II
Typha angustifolia . . I . II
D.s. Ass. Sio latifolii-Alnetum glutinosae
Humulus lupulus Vі : її1 in  in Iі I
Carex riparia I IV4 III3 IV3 IVі III2 Iі
D.s. Ass. Carici acutiformis-Alnetum glutinosae
Sambucus nigra II III2
Carex acutiformis Iі II2: . . IV2V2
Lysimachia vulgaris Ill Iі II2 III1 V V
Lycopus europaeus Vі . . . i v 1 IV2III
D.s. All. Sio latifolii-Alnion glutinosae
Sium latifolium II III1 III1 III IIі II IV
Urtica kioviensis I III1 І4 і II I |IV2 I
Bidens tripartita І І Iі I II IIі
D.s. Cl. Alnetea glutinosae
Alnus glutinosa V5 V5 V4 V5 V4 V4 V4
Frangula alnus V2 III і . IIі i v 1 II
Solanum dulcamara Vі II Ill III IVі III II
Iris pseudacorus Iі IVі IVі II : III II
Carex elata III4 III1 IVі
Galium palustre II I Iі I II
Alisma plantago-aquatica II I1 II I II
Myosoton aquaticum I II II
Typha latifolia I2 II1 I

Види, які трапляються зрідка в таких синтаксонах: 1 - Salix triandra, Sonchus oleraceus, 
Scutellaria galericulata; 2 - Fallopia dumetorum (II), Acer negundo, Euonymus europaea, Cucubalus 
baccifer, Dryopteris filix-mas; 3 - Cichorium intybus, Artemisia vulgaris, Cynodon dactylon, 
Alopecurus arundinaceus, Cyclachaena xanthiifolia, Chelidonium majus, Tanacetum vulgare, 
Arctium minus, Lactuca tatarica, Anisantha sterilis, Hordeum leporinum, Rumex crispus, Xanthium 
rupicola, Persicaria maculosa, Ranunculus repens, Geranium collinum, Lemna trisulca; 4 - Scirpus 
sylvaticus, Alopecurus arundinaceus, Atriplex micrantha; 5 - Quercus robur (II), Elytrigia repens 
(II1), Erigeron canadensis (II), Vitis sylvestris, Cirsium incanum, Epilobium hirsutum, Solanum 
nigrum, Rumex acetosella, Juncus articulatus, Calamagrostis epigeios, Galium spurium, Plantago 
maxima, Chenopodium album, Veronica anagallis-aquatica; 6 - Moechringia trinervia, 7 - Carex 
leporina (II1), Inula germanica (II), Rhamnus cathartica, Calamagrostis epigeios, Epilobium 
palustre, Myosotis scorpioides, Mentha aquatica, Scrophularia umbrosa, Sparganium erectum, S. 
emersum, Lysimachia nummularia, Cirsium alatum, Euphorbia virgata, Rorippa x anceps, 
Teucrium scordium, Nasturtium officinale, Rumex palustris, Scutellaria galericulata.

Асоціація Periploco graecae-Alnetum glutinosae Gehu, Roman, Blanchard 1995
Діагностичні види: Salix cinerea, Frangula alnus, Rubus caesius, Periploca graeca, 

Thelypteris palustris, Symphytum officinale, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Stachys 
palustris.

Негативні діагностичні види: Humulus lupulus, Calystegia sepium, Eupatorium
cannabinum, Lycopus exaltatus, Lysimachia vulgaris, Carex elata, C. acutiformis, Iris pseudacorus, 
Galium palustre.

Асоціація описана з біосферного резервату румунської частини дельти Дунаю [11].
Асоціація Sio latifolii-Alnetum glutinosae ass. nova prov.
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Діагностичні види: Salix cinerea, Humulus lupulus, Carex riparia (dom.), Sium latifolium, 
Urtica kioviensis, Poa sylvicola, Sonchus palustris.

Асоціація приурочена до Кардашинського болота, а також до прибережних ділянок 
Нижньодніпровської арени біля Дніпра і Дніпро-Бузького лиману (саги, оводнені колки, що 
часто затоплюються, іноді солонуватою водою) з мулисто-торфовими грунтами.

Підасоціація S.l.-A.g. phragmitetosum australis subass. nova prov.
Діагностичні види: Viburnum opulus, Phragmites australis, Carex acutiformis, Eupatorium 

cannabinum, Calystegia sepium, Lycopus exaltatus, Poa sylvicola, Galium aparine, Sonchus 
arvensis, Urtica kioviensis.

Підасоціацію відзначено в Херсонській обл. біля м. Гола Пристань, в околицях с. 
Велика та Мала Кардашинка, зрідка біля с. Чуланівка, по торфовим вільховим болотам та 
окремим колкам, затоплення яких іноді тримається до середини літа. Мікрорельєф слабо 
виражений. Варіант Thelypteris palustris (діагностичні види: Rubus caesius, Frangula alnus, 
Humulus lupulus, Thelypteris palustris, Carex riparia (dom.), C. cespitosa, Phragmites australis, 
Urtica kioviensis, Ranunculus lingua, Caltha palustris, Eupatorium cannabinum, Fallopia 
dumetorum, Heracleum sibiricum, Symphytum officinale) трапляється у менш зволожених 
екотопах з густим деревостаном. Варіант typicum (діагностичні види: Salix alba, Carex elata, 
C. acutiformis, C. hirta, Iris pseudacorus, Glechoma hederacea, Lythrum salicaria, Rorippa 
amphibia, Alsine media, Carduus uncinatus) характерний мокрими або затопленими грунтами.

Підасоціація S.l.-A.g. typica subass. nova prov.
Діагностичні види: Sonchus palustris, Phalaroides arundinacea.
Підасоціація поширена в Херсонській та Миколаївській обл. по торфовим вільховим 

болотам Нижньодніпровської арени з періодичним чи практично постійним затопленням. 
Варіант typicum (діагностичні види: Carex riparia (dom.), C. elata, Irispseudacorus) відзначено 
переважно в Херсонській обл., в околицях с. Велика Кардашинка, а також в Миколаївській 
обл. (РЛП «Кінбурнська коса», урочище «Комендантське»; ділянка Чорноморського 
біосферного заповідника “Волижин ліс”) по торфовим досить густим вільховим болотам, 
іноді трохи підсоленим. Мікрорельєф, як правило, виражений -  вільха формує навколо себе 
п’єдестали, між якими навіть влітку стоїть вода, а залиті місця досить часто вкриває ряска. 
Варіант Lycopus europaeus (діагностичні види: Lycopus europaeus, Oenanthe aquatica, Urtica 
dioica) відзначено в Миколаївській обл. (Кінбурнська коса, ділянка ЧБЗ “Волижин ліс”) по 
досить зрідженим вільховим болотам, на схилах навколо підсихаючих вільхових боліт та в 
перезволожених вільхових лісах. Мікрорельєф, як правило, невиражений, періодично 
відбувається затоплення, але до середини літа вода спадає, після чого мокрий грунт буває 
вкритий ряскою.

Асоціація Carici acutiformis-Alnetum glutinosae Scamoni 1935
Діагностичні види: Frangula alnus, Sambucus nigra, Carex acutiformis (dom.), Lysimachia 

vulgaris, Lycopus europaeus.
Асоціація поширена в дельті та по колишніх затоках (сагах) нижнього Дніпра, де, крім 

весняної повені, спостерігається цілорічно високий рівень зволоження. Більш характерна для 
Лісостепу, внаслідок осушувальної меліорації та викликаної нею мінералізації боліт 
поширюється і на Поліссі. Ми поперпедньо відносимо асоціацію до провізорного союзу Sio 
latifolii-Alnion glutinosae, бо і в Лісостепу, і на Поліссі в ній спостерігається брак типових 
видів вільхових боліт союзу Alnion glutinosae [9], натомість досить рясні більш вимогливі до 
мінерального живлення види нового союзу [1, 2, 3, 8].

Підасоціація C.a.-A.g. dryopteridosum carthusianae subass. nova prov.
Діагностичні види: Rubus nessensis, Dryopteris carthusiana, Thelypteris palustris, Carex 

pseudocyperus, C. elata, C. riparia, Oenanthe aquatica, Urtica kioviensis, Rumex hydrolapathum, 
Lemna minor.

Підасоціацію відзначено на тінистих, переважно цілорічно затоплених вільхових 
болотах в урочищі «Ковалівська сага» (Миколаївська обл., Очаківський р-н, РЛП 
«Кінбурнська коса»). Значне зволоження та затінення формують прохолодний вологий
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мікроклімат, який сприяє зростанню видів з більш північним поширенням -  Rubus nessensis, 
Frangula alnus, Dryopteris carthusiana, Carex pseudocyperus, C. elata.

Підасоціація C.a.-A.g. typica
Діагностичні види: Carex acuta, Typha angustifolia, Persicaria hydropiper, Althaea 

officinalis, Inula germanica, Glechoma hederacea.
Підасоціація в типовому варанті наводиться за Т.Б. Чинкіною [10] з передгирлової та 

гирлової областей плавнів Дніпра, де через зниження рівня води, вирубування та насадження 
Salix alba значно скоротила площу поширення і деградувала. Внаслідок сильного 
пасквального навантаження з ранньої весни наростає дигресія, яка сягає І ступеня, 
продовжується нерегульоване вирубування вільхи. Угруповання займають молоді ділянки в 
заболочених зниженнях на окраїнах островів з надлишковим зволоженням, торф’янисто- 
лучноболотними та алювіально-піщаними дерновими грунтами. Заливаються водою під час 
повені та нагінних явищ. Межують з асоціацією Caricetum acutiformis. Молоді угруповання 
характеризуються нерівномірно мозаїчною структурою, вираженим мікрорельєфом (купини 
підтримуються за рахунок сильного випасу), старі -  рівномірно дифузною. Варіант C.a.-A.g. 
t. Calamagrostis canescens (діагностичні види: Calamagrostis canescens (dom.), Agrostis 
stolonifera, Carex leporina, Urtica dioica) відзначений в Миколаївській обл., Очаківському р- 
ні, РЛП «Кінбурнська коса», урочищі «Комендантське», у вільховій колці.

Хоча за кількістю созофітів вільхові болота Північного Причорномор’я не становлять 
особливої цінності, в аутфітосозологічному аспекті актуально, що саме в них оптимум 
поширення має характерний вид нового союзу Sio latifolii-Alnion glutinosae -  Urtica 
kioviensis, занесена до Європейського Червоного списку. Місцевий статус охорони в 
Миколаївській та Херсонській обл. має Vitis sylvestris, який зрідка трапляється у вільшинах. 
Переважно в цих екотопах за південною межею ареалу зростає значна кількість регіонально 
рідкісних бореальних видів. З позицій синфітосозологічних на державну охорону заслуговує 
асоціація вільхових боліт степової зони Sio latifolii-Alnetum glutinosae, яка займає дуже 
обмежені площі. На місцевому рівні охорони потребує асоціація Carici acutiformis-Alnetum 
glutinosae. Значна частина вільхових боліт регіону, особливо асоціація Carici acutiformis- 
Alnetum glutinosae, вже охороняється в РЛП «Кінбурнська коса» та на ділянці “Волижин ліс” 
ЧБЗ. Созологічно більш цінна асоціація Carici ripariae-Alnetum glutinosae охороною охоплена 
далеко не повністю, зокрема одна з двох її підасоціацій -  більш оводнена C.r.-A.g. 
phragmitetosum australis, яка має значно вище видове багатство, не охороняється взагалі. Не 
виключене знаходження румунської асоціації Periploco graecae-Alnetum glutinosae в пониззі 
Дунаю -  в такому випадку вона підлягатиме повній охороні. Вільхові болота пониззя Дніпра 
дуже залежні від рівня та якості його води, загрозу їм становить також перевипас та рубки. 
Тому необхідне включення всіх без виключення їх ділянок до природно-заповідного фонду з 
проведенням гідрологічного та біотичного моніторингу.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТНОСТІ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ ШЛЯХОМ 
ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ 

(БАСЕЙН РІЧКИ СУЛИ)
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Екологічна мережа є комплексною багатоспрямованою функціональною природною 
системою, спрямованою на збереження різноманіття, стабілізацію екологічної рівноваги, 
підвищення продуктивності ландшафтів та збалансований сталий розвиток. Основним 
завданням екомережі є вирішення екологічних, економічних, соціальних питань [9]. З огляду 
на надмірну трансформованість рослинного покриву Лісостепової зони України [6], 
особливої актуальності набуває розроблення конкретних схем екокоридорів та ключових 
територій для цього регіону. Сулинський регіональний екокоридор відіграє значну роль в 
екомережі Лісостепової зони України, оскільки відзначається різноманітністю ландшафтів, а 
також високим флористичним і ценотичним багатством [11-13, 16, 17, 22, 23].

Збір ключових територій Сулинського регіонального екокоридору проводився за 
критеріями виділення елементів екомережі [4,25,26]. Всі запропоновані нами ключові 
території відповідають принципам просторової єдності, відповідності та цілісності. 
Проведена оцінка ефективності Cулинського екокоридору і ключових територій, що він 
об’єднує [16,22].

В роботі зазначені наступні скорочення: ЧКУ (Червона книга України) [24], ЗКУ 
(Зелена книга України) [10]. Назви видових таксонів наводимо за Визначником вищих 
рослин України [15].

Основою будь-якої екомережі є існуючі території природно-заповідного фонду, 
більшість яких є розподіленими по території досліджуваного регіону не рівномірно, і є 
необхідність по створенню нових, або розширення площ вже існуючих [21], особливо в 
межах Сумської обл. Характеристиці рослинного покриву існуючих і пропонованих 
територій природно-заповідного фонду басейну р. Сули присвячено ряд робіт [1-3,11]. 
Створення Cулинського регіонального екокоридору було запропоновано О.М. Байрак та Н.О. 
Стецюк [3,18], однак, лише в межах Полтавської обл. Даних по створенню екомережі в 
басейні р. Сули в Сумській обл. дотепер немає.

Сулинський регіональний екокоридор проходить в західному напрямку по території 
Сумського, Білопільського, Недригайлівського та Роменського районів Сумської обл. на
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