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БІОТОПИ ВІДДІЛЕННЯ УСПЗ «КРЕЙДОВА ФЛОРА»  
ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ UKRBIOTOP

Наведено класифікаційну схему біотопів ПЗ «Крейдова флора» (Донецька обл.), яка найбільш 
детально описує рослинний покрив заповідника. Для визначення біотопів досліджуваної території 
під час експедицій у різні етапи вегетаційного періоду (з квітня по серпень упродовж 2016–2019 рр.) 
було проведено геоботанічні описи в усіх частинах заповідника. За результатами власних дослі-
джень, а також аналізу літературних і картографічних джерел [4–7] було сформовано класифіка-
ційну схему біотопів, основою для якої стали класифікації UkrBiotop, розроблені для різних регіонів 
України.
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Класифікація як інструмент накопичення 
та упорядкування інформації, а в подальшому її  
опрацювання для розроблення прогнозів і відпо-
відних менеджмент-планів територій щодо при-
родних компонентів, зокрема біорізноманіття, 
є також актуальною в аспекті формування націо-
нального кадастру біотопів [1]. В Україні наразі 
існує національний каталог біотопів [2], який 
враховує особливості рослинного покриву та на-
явності оселищ на території країни на відміну 
від європейських класифікацій, а також розвива-
ється національна класифікація UkrBiotop. 

Відділення Українського степового природ-
ного заповідника НАН України «Крейдова 
флора» репрезентує один із найбільших в Украї-
ні масивів петрофітних степів на крейді, які фор-
муються тут завдяки значно почленованому  
рельєфу [3]. Також у заповіднику представлено 
унікальні крейдяні бори з Pinus sylvestris L., 
угруповання різнотравно-типчаково-ковилових 
степів, байрачні дубові ліси та фрагменти за-
плавних вербово-тополевих лісів.

Для визначення біотопів досліджуваної тери-
торії під час експедицій у різні етапи вегетаційно-
го періоду (з квітня по серпень упродовж 2016–
2019 рр.) було проведено геоботанічні описи 
в обох частинах заповідника. За результатами 
власних досліджень, а також аналізу літератур-
них і картографічних джерел [4–7] було сформо-
вано класифікаційну схему біотопів, основою 
для якої стали класифікації UkrBiotop, розроблені 
для різних регіонів [8–12]. Варто зазначити, 
що серед інших саме ця класифікація найповніше 
описує різноманіття біотопів України, а отже має 
найглибший рівень деталізації типів. 

Ми виділили 5 основних типів біотопів, 
які мають усього 63 підтипи, серед яких 27 кін-
цевих підтипів різного рівня (макс. – 6) залежно 
від екологічних, едафічних та інших біотичних 
особливостей. 
D Перезволожені трав’яні біотопи (болотна 
та прибережно-водна рослинність)
D:1 Прибережно-водні угруповання, що сфор-
мувались в умовах достатнього обводнення 
на мулистих та піщаних відкладах (Phragmito-
Magnocaricetea) з різкою змінністю зволоження

D:1.1 Зарості рослин, які можуть формувати 
щільний шар кореневищ чи купин

D:1.11 Біотопи гелофітів гемітермних зон
D:1.111 Біотопи високотравних гелофітів 
(шувари), в яких стоячі стебла перезимо-
вують у засохлому вигляді (Phragmition 
communis: Pragmites australis, Typha 
angustifolia, T. latifolia)

D:1.1111 Зарості Pragmites australis 
D:1.2 Угруповання повітряно-водних гелофі-
тів, що не мають потужних кореневищ і фор-
муються на алювіальних (мінеральних) чи му-
листих ґрунтах 

D:1.21 Розріджені угруповання повітряно-вод-
них багаторічних гелофітів часто з морфо-
логічними ознаками адаптованості до вод-
ного середовища (Oenanthion aquaticae: 
Alisma plantago-aquatica, Butomus umbellatus, 
Oenanthe aquatica, Sagittaria sagittifolia, Rumex 
hydrolapathum)

Е Злаково-трав’яні мезо- та ксеротичні біото-
пи з домінуванням гемікриптофітів, що фор-
муються в умовах помірного або недостатньо-
го зволоження (луки, степи, пустища) 
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Е:2 Трав’яні ксерофітні біотопи (степи, томіляри)
Е:2.1 Лучно-степові та степові біотопи на рен-
дзинах та чорноземах (Festuco-Brometea) 

E:2.12 Різнотравно-злакові лучно-степові  
біотопи (Festucion valesiacae)

E:2.122 Лучно-степові різнотравно- злакові 
угруповання на чорноземах (Thymo mar-
schalliani-Caricetum praecocis: Poa angus-
tifolia, Carex praecox)
Е:2.125 Угруповання з домінуванням пе-
ристих ковилів

E:2.1252 Біотопи з домінуванням Stipa 
pennata на чорноземах 

Е:2.13 Ксеротичні злакові та різнотравно- 
злакові біотопи Степової зони (Festucetalia 
valesiacae)

Е:2.131 Угруповання Festucion valesiacae 
на багатих ґрунтах в умовах антропоген-
ного пресу та надмірного випасу

Е:2.1311 Типові степові (Festuca vale-
siaca s.l.) угруповання на рівнинних ді-
лянках та схилах різної експозиції з до-
мінуванням Festuca valesiaca s.l. (Salvio 
nemorosae-Festucetum valesiacae)
Е:2.1312 Степові злакові угруповання 
з домінуванням Stipa capilata

Е:2.132 Біотопи південних злакових степів 
(Stipion lessingianae)

Е:2.1321 Типчаково-ковилові угруповання 
на лесах та карбонатах (Stipa lessingiana)
Е:2.1322 Різнотравно-ковилові угрупо-
вання з домінуванням Stipa pulcherrima
Е:2.1323 Мезоксерофітні різнотравно- 
ковилові степи Stipa zalesskii

Е:2.14 Біотопи з домінуванням Botriochloa 
ischaemum у місцях поверхневої ерозії ґрунтів

Е:2.2 Термоксеротичні трав’яні та томілярні біо-
топи на відкладах осадових та кристалічних порід

Е:2.22 Ксеротичні біотопи на рендзинах 
та відслоненнях карбонатів

Е:2.222 Петрофітні степи на крейдя-
них виходах Середньоруської височини 
(Centaureo carbonate-Koelerion talievii)

Е:2.2221 Біотопи з домінуванням Thymus 
calcareus та Helianthemum cretophilum

Е:2.23 Томіляри на виходах крейди (літосо-
лях) (Helianthemo-Thymetea)

Е:2.231 Розріджені томіляри Середньорусь-
кої височини на літосолях (Artemisio hololeu-
cae-Hyssopion cretacei та Euphorbio cretophi-
lae-Thymion cretacei) 

Е:2.2311 Біотопи з домінуванням Arte-
misia hololeuca (Artemisio hololeucae-
Polygaletum cretacea) на щільних та твер-
дих субстратах

Е:2.2312 Біотопи з домінуванням Hyssopus 
creaceus (Artemisio hololeucae-Polygaletum 
cretacea) на рихлих сипучих субстратах
Е:2.2313 Біотопи асоціації Pimpinello 
titanophillae-Artemisetum salsoloides 
з домінуванням Artemisia salsoloides 
на щільних твердих субстратах

Е:2.232 Петрофітні угруповання томіляр-
ного типу з домінуванням юринеї (Jurinea 
brachycephala) 

F Біотопи чагарникового типу 
F:3 Біотопи листопадних чагарників достат-
нього та обмеженого зволоження (Rhamno-
Prunetea, Robinietea)

F:3.1 Мезонітрофільні зарості чагарників Sam-
bucetalia racemosae (Sambucus sp., Thelycrania 
sanguinea, Cornus mas, Corylus avellana)

F:3.13 Мезонітрофільні біотопи чагарників 
термофільного типу (Cornus mas, Viburnum 
lantana, Acer tataricum)

F:3.132 Угруповання (Lamio purpureae-
Acerion tatarici: Acer tataricum, Ulmus 
carpinifolia)

F:3.2 Чагарникові біотопи низькорослих ли-
стопадних листяних порід (Rhamno-Prunetea, 
Prunetalia spinosae)

F:3.22 Ксеромезофітні та ксерофітні низько-
рослі зарості кущів (Prunion fruticosae)

F:3.223 Ксерофітні зарості Caragana frutex
F:3.3 Мезоксерофітні розріджені високорослі 
угруповання чагарників та дерев (Crataegus sp., 
Rosa sp., Pyrus sp., Rhamnus cathartica, Malus sp., 
Elaeagnus angutifolia)

F:3.33 Мезоксерофітні розріджені угрупован-
ня (Crataegus sp., Rosa sp., Pyrus sp., Malus sp., 
Elaeagnus angustifolia) Степової зони

G Природні та штучні ліси, чагарники 
G:1 Листопадні ліси

G:1.1 Заплавні ліси
G:1.11 Прирічкові ліси з домінуванням Salix, 
Populus на піщаних терасах

G:1.112 Короткозаплавні вербняки Salix 
alba L.
G:1.113 Осокорники з Populus nigra L., 
Populus alba L.

G:1.2 Широколистяні ліси (Querco-Fagetea)
G:1.21 Дубові ліси

G:1.216 Кленово-липово-дубові ліси Ліво-
бережжя України (Scillo sibiricae-Quercion 
roboris)

G:2 Вічнозелені хвойні ліси
G:2.2 Соснові ліси

G:2.21 Ліси Pinus sylvestris
G:2.217 Соснові ліси на карбонатах (Erico-
Pinetea)
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I Біотопи, сформовані господарською діяль-
ністю людини 
І:1 Gap-біотопи

I:1.2 Рудеральні біотопи перелогів
I:1.211 Біотопи одно- й малорічних руде-
ральних видів на чорноземах

I:2 Спонтанні біотопи під постійним антропо-
генним пресом

I:2.1 Рудеральні трав’яні біотопи
I:2.11 Біотопи однорічних ксерофітних злаків 

(Convolvulo-Agropyrion acanthii)
І:2.13 Біотопи, сформовані під впливом  
рекреації

I:2.132 Біотопи узбіч доріг із сухими, бід-
ними ґрунтами (Potentillo-Polygonetalia 
avicularis)

І:2.21 Рудеральні біотопи трав’яних багато-
річників
І:2.31 Біотопи, що формуються під впли-
вом рекреації на вологих місцях
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Y. Spinova, O. Chusova

UKRBIOTOP NATIONAL CLASSIFICATION OF THE “KREIDOVA FLORA” 
NATURE RESERVE’S BIOTOPES

The classification scheme of biotopes of the “Kreidova Flora” Nature Reserve (Donetsk region) as a part 
of Ukrainian Steppe Reserve is presented. Classification as a tool for the accumulation and ordering of 
information in order to further develop forecasts and appropriate management plans of the territories for 
natural components, including biodiversity protection is also important in terms of compiling a national 
cadastre of biotopes in accordance with European classifications.

The “Kreidova Flora” branch of the Ukrainian Steppe Nature Reserve of the National Academy of 
Sciences of Ukraine represents one of the largest in Ukraine arrays of petrophytic steppes on the chalk cliffs. 
Also in the reserve are unique Cretaceous pine forests of Pinus sylvestris L., grouping of the grass-type and 
tip-grass steppes, oak woodland and fragments of floodplain willow-poplar forests. The proposed scheme 
describes in detail the vegetation cover of the reserve. To determine the biotopes of the study area, 
geobotanical descriptions were conducted during the expeditions in different stages of the growing season 
(from April to August throughout 2016–2019), in all parts of the reserve. According to the results of our own 
research, as well as the analysis of literary and cartographic sources, a classification scheme of biotopes was 
formed, the basis for which are the UkrBiotop classifications developed for different regions of Ukraine. We 
have identified 5 major types of biotopes which consist of  a total of 63 subtypes, including 27 finite 
subtypes of different levels (up to 6) depending on ecological, edaphic and other biotic features: D. Moistured 
grassland biotopes (marsh and coastal aquatic vegetation); E. Grain-grassy meso- and xerotic biotopes 
dominated by hemicryptophytes formed under conditions of moderate or insufficient moisture (meadows, 
steppes, wildernesses); F. Shrub biotopes; G. Natural and artificial forests, shrubs; I. Biotopes formed by 
human economic activity.
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