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Поширення раритетних фітоценозів у національному природному парку  

"Прип'ять–Стохід"8 
 

Роботу виконано на кафедрі ботаніки та методики 
навчання природознавства СНУ імені Лесі Українки 

 

На підставі власних польових досліджень та аналізу літературних джерел з’ясовано поширення раритетних 

фітоценозів у національному природному парку "Прип'ять–Стохід". Для зазначеної території наведено рідкісні 

угруповання 11 субформацій і формацій – 1 лісове (Pineta (sylvestris) juniperosa (communis) & Querceto (roboris)-

Pinetа (sylvestris) juniperosа (communis)), 1 болотне (Сaricetа davallianae) та 9 водяних (Aldrovandeta vesiculosae, 

Ceratophylleta submersi, Nuphareta luteae, Nymphaeeta albae, N. candidae, Potamogetoneta obtusifolii, P. praelongi, 

Sparganieta minimi, Utricularieta minoris). Досліджувані угруповання підлягають охороні згідно з Зеленою книгою 

України за категоріями 2–4 та представляють всі виділені в монографії групи залежно від стану та ступеня 

загрози для рослинного угруповання. Потребують підтвердження місцезнаходження угруповання A. vesiculosae в 

оз. Скоринь. Для регіональної охорони запропоновано угруповання формацій Potamogetoneta pussillis та 

Lycopodieta annotinis. 

Ключові слова: раритетний фітоценоз, національний природний парк "Прип'ять–Стохід", охорона, Зелена 

книга України.  
 

Кузьмишина И., Коцун Л., Шукалович О., Корх Ю. Распространение раритетных фитоценозов в 

национальном природном парке "Припять-Стоход". На основании собственных полевых исследований и 

анализа литературных источников установлено распространение раритетных фитоценозов в национальном 

природном парке "Припять-Стоход". Для указанной территории приведены редкие сообщества 11 субформаций и 

формаций – 1 лесное (Pineta (sylvestris) juniperosa (communis) & Querceto (roboris) –Pinetа (sylvestris) juniperosа 

(communis)), 1 болотное (Сaricetа davallianae) и 9 водных (Aldrovandeta vesiculosae, Ceratophylleta submersi, 

Nuphareta luteae, Nymphaeeta albae, N. candidae, Potamogetoneta obtusifolii, P. praelongi, Sparganieta minimi, 

Utricularieta minoris). Исследуемые сообщества подлежат охране в соответствии с Зеленой книгой Украины по 

категориям 2–4 и представляют все выделенные в монографии группы в зависимости от состояния и степени 

угрозы для растительного сообщества. Требуется подтверждение местонахождения сообщества A. vesiculosae в 

оз. Скорынь. Для региональной охраны предложено сообщества формаций Potamogetoneta pussillis и Lycopodieta 

annotinis. 

Ключевые слова: раритетный фитоценоз, национальный природный парк "Припять-Стохид", охрана, Зеленая 

книга Украины. 
 

Kuzmishyna I., Kotsun L., Shukalovich O., Korkh Yu. Distribution of rare phytocenoses in the National 

Natural Park "Pripyat-Stokhid". Based on their own field research and analysis of literature sources, the distribution of 

rare phytocenoses in the national nature park "Pripyat-Stokhid" was established. Rare communities of 11 subformations 

and formations are listed for this territory: 1 forest`s ones (Pineta (sylvestris) juniperosa (communis) & Querceto 

(roboris) -Pineta (sylvestris) juniperosa (communis)), 1 marshy ones (Cariceta davallianae) and 9 aquatic ones 

(Aldrovandeta vesiculosae , Ceratophylleta submersi, Nuphareta luteae, Nymphaeeta albae, N. candidae, 

Potamogetoneta obtusifolii, P. praelongi, Sparganieta minimi, Utricularieta minoris). The communities under 

investigation are subject to protection according to the Green Book of Ukraine in categories 2–4 and represent all the 

groups identified in the monograph, depending on the state and degree of threat to the plant community. It is necessary to 

confirm the location of the A. vesiculosae community in the lake Skoryn. The communities of formations 

Potamogetoneta pussillis and Lycopodieta annotinis have been proposed for the regional protection,.  

Key words: rare phytocenosis, national nature park "Pripyat-Stokhid", protection, the Green Book of Ukraine. 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Національний природний парк "Прип'ять-Стохід" 

(далі за текстом – НПППС або парк), який об'єднав усі заповідні об'єкти Любешівського району 

Волинської області, був створений наказом президента України 13 серпня 2007 р. з метою збереження, 

відтворення та раціонального використання типових і унікальних природних поліських комплексів, які 

мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення [12]. Тому 
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виявлення й дослідження рідкісних рослинних угруповань є актуальною проблемою сьогодення і має 

наукове та практичне значення в контексті формування нових принципів охорони оселищного 

біорізноманіття. 

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Цього літа парк відсвяткував своє перше 10-річчя, 

підсумки якого були висвітлені на науковій конференції 16–18 серпня 2017 р. (смт. Любешів – 

с. Сваловичі) [11]. Значне місце у вивченні рослинного покриву парку посіли праці Т. Л. Андрієнко, 

О. І. Прядко, М. В. Химина [1–5, 13–17]. Рослинний покрив парку вивчали М. Л. Клєстов з колегами, 

луцькі ботаніки [9, 10]. Результати досліджень природи парку регулярно публікуються у Науковому 

віснику (за [11]), [6]. 

Мета і завдання статті. Відповідно до зазначеної вище наукової проблеми метою наших 

досліджень було виокремлення рідкісних угруповань НПППС на засадах домінантної класифікації 

згідно з виданням Зеленої книги України [8]. 

Матеріали і методи. Матеріалами дослідження слугували судинні рослини лісових, болотних та 

водних фітоценозів НПППС. Для виокремлення раритених фітоценозів нами використано матеріали 

власних польових досліджень з урахуванням літературних джерел. В роботі використовувалися 

загальноприйняті геоботанічні методи. 

Загальна площа НПППС становить 39315,5 га, в тому числі 5961,93 га земель, що надаються йому в 

постійне користування [12]. Парк створений на базі регіонального ландшафтного парку. Північна межа 

парку проходить по кордоні із Республікою Білорусь, східна – із сусіднью Рівненською областю, 

західна – із межами Ратнівського району Волинської області. В структурі земель парку найбільше 

становлять болота (43 %) і лісові угіддя (35 %), чагарникова рослинність і водний фонд охоплюють 

відповідно 16 % і 6 % площі парку. За геоботанічним районуванням України територія парку належить 

до Верхньоприп'ятського округу соснових, вільхових, ялинових (фрагментарно) лісів, заплавних лук та 

евтрофних боліт Поліської підпровінції хвойно-широколистяних лісів [7]. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. На підставі 

аналізу польових обстежень та літературних джерел з’ясовано, що згідно із Зеленою книгою України 

[8] підлягають охороні 11 угруповань основних типів рослинності НПППС.  

Зокрема, у лісовому фітоценофонді парку підлягають охороні згідно з Зеленою книгою України 

угруповання Pineta (sylvestris) juniperosa (communis) & Querceto (roboris) Pineta (sylvestris) juniperosa 

(communis) [8, с. 103-104]. На території парку трапляється на територіях Сваловичівської та Бучинської 

дач, Білоозерського лісництва в околицях оз. Біле. 

Раритетним болотним угрупованням є угруповання формації Сaricetа davallianae [8, с. 276-277]. На 

території парку трапляється в урочищі Калаворовий груд (Пожігський груд) в околицях с. Пожіг. 

Серед водяних фітоценозів НПППС підлягають охороні 9 субформацій та формацій.  

Угруповання Aldrovandeta vesiculosae [8, с. 294-295] виявлені на мілководдях р. Прип'ять в 

околицях с. Люб'язь, р. Стохід в околицях с. Заріка, невеликими фрагментами трапляються в 

оз. Рогізне (околиці с. Ветли). Внаслідок відсутності сучасних гербарних зборів потребують 

підтвердження місцезнаходження угруповання A. vesiculosae в оз. Скоринь. 

Угруповання формації Sparganieta minimi [8, с. 307–308] на території парку трапляється в заплаві 

р. Стохід (в околицях сіл Зарудча, Селісок та Заріка), р.  Припять (в околицях сіл Хоцунь, Сваловичі та 

Ветли). 

Угруповання формації Nymphaeeta candidae [8, с. 317–318] на території парку виявлено в заплаві 

р. Прип’ять в околицях с. Хоцунь та в оз. Біле біля с. Ветли. 

Угруповання формації Nymphaeeta albae [8, с. 315–316] на території парку трапляється в заплаві 

р. Прип’ять в околицях сіл Сваловичі, Хоцунь, Ветли, Люботинь, в заплаві р. Стоход в околицях 

сіл Заріка, Зарудче, Селісок, Пожіг та на оз. Біле. 

Угруповання формації Nuphareta luteae [8, с. 305–306] на території парку поширені в заплаві 

р. Прип’ять в околицях сіл Сваловичі, Хоцунь, Ветли, Невір, в заплаві р. Стоход – в околицях 

сіл Заріка, Зарудче, Селісок, Пожіг, в озерах Любязь, Рогізне (в околицях с. Ветли). 

Угруповання формації Ceratophylleta submersi [8, с. 313–314]на території парку трапляється майже 

по всій довжині річок Прип’ять та Стохід. 

Угруповання формації Utricularieta minoris [8, с. 329–330] на території парку виявлено в заплаві р. 

Стохід в околицях с. Заріка, в заплаві озера Любязь,  заплава р. Припять поблизу с. Любязь та 

Люботин. 

Угруповання формації Potamogetoneta praelongi [8, с. 333–334] на території парку виявлено у р.  

Стохід (в околицях сіл Заріка, Зарудче, Селісок). 

Угруповання формації Potamogetoneta obtusifolii [8, с. 337–338] на території парку трапляється у р. 

Стохід (в околицях сіл Заріка, Зарудче, Селісок). 

Природохоронний статус досліджуваних угруповань подано у таблиці. 
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Таблиця 

Природохоронний статус раритетних угруповань національного природного парку 

"Прип'ять-Стохід" (за [8]) 

Угруповання 
Созологічна цінність рослинних угруповань 

категорія статус угруповань 

Aldrovandeta vesiculosae 2 «перебувають під загрозою зникнення» 

Cariceta davallianae 2 «перебувають під загрозою зникнення» 

Ceratophylleta submersi 3 «типові» 

Nuphareta luteae 3 «типові» 

Nymphaeeta albae 3 «рідкісні» 

N. candidae 3 «рідкісні» 

Pinetа (sylvestris) juniperosа (communis) 

та Querceto (roboris)–Pinetа (sylvestris) 

juniperosа (communis) 

3 «перебувають під загрозою зникнення» 

Potamogetoneta obtusifolii 3 «рідкісні» 

Utricularieta minoris 3,4 «рідкісні» 

P. praelongi 4 «рідкісні» 

Sparganieta minimi 4 «типові» 

Умовні позначення категорій охорони: категорія 2 – угруповання з рідкісним типом асоційованості 

домінуючих видів; категорія 3 – угруповання із звичайним типом асоційованості домінуючих видів, що 

стали рідкісними внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів і мають тенденції до 

зменшення площ місцезростань; категорія 4 – угруповання із звичайним типом асоційованості 

домінуючих видів, що стали рідкісними внаслідок впливу антропогенних чинників і знаходяться під 

загрозою зникнення при подальшій дії несприятливих факторів. 
 

У залежності від наукової та созологічної цінності рослинним угрупованням надається одна з 

чотирьох категорій охорони [8]. Серед досліджуваних фітоценозів нами виявлено угруповання 

наступних категорій охорони. До категорії 2 належать угруповання Aldrovandeta vesiculosae та Cariceta 

davallianae (18,2 % від досліджуваних угруповань) з рідкісним типом асоційованості домінуючих видів, в 

яких домінанти мають аутфітосозологічну (занесені до ЧКУ) значущість [18, с. 86, 422]. Категорії 3 і 4 

мають угруповання із звичайним типом асоційованості домінуючих видів, що стали рідкісними 

внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів і мають тенденції до зменшення площ 

місцезростань. Такими є більшість (81,8 %) раритетних угруповань парку – категорію 3 надано 

угрупованням Ceratophylleta submersi, Nuphareta luteae, Nymphaeeta albae, N. candidae, Pinetа (sylvestris) 

juniperosа (communis) та Querceto (roboris)–Pinetа (sylvestris) juniperosа (communis), Potamogetoneta 

obtusifolii, Utricularieta minoris, категорію 4 – Potamogetoneta praelongi, Sparganieta minimi. 

Залежно від стану та ступеня загрози для рослинного угруповання за статусом вони поділяються на 

рідкісні, такі, що перебувають під загрозою зникнення та типові, які потребують охорони [8]. Рідкісні 

угруповання характеризуються низьким ступенем трапляння і займають незначні площі – на території 

парку це угруповання Nymphaeeta albae, N. candidae, Potamogetoneta obtusifolii, P. praelongi, 

Utricularieta minoris. До угруповань парку, що перебувають під загрозою зникнення, характеризуються 

різким скороченням ареалів і можуть зникнути, якщо продовжиться дія антропогенних чинників, що 

негативно впливають на їх стан, належать Aldrovandeta vesiculosae, Cariceta davallianae, Pinetа 

(sylvestris) juniperosа (communis) та Querceto (roboris)–Pinetа (sylvestris) juniperosа (communis). НПППС 

було створено з метою збереження і відтворення типових рослинних угруповань (Ceratophylleta 

submersi, Nuphareta luteae, Sparganieta minimi), що теж перебувають під охороною Зеленої книни 

України як зональні, вразливі до дії зовнішніх факторів [8]. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Виявлені 11 раритетних угруповань 

репрезентують основні типи рослинності НПП "Прип'ять–Стохід", створеного понад 10 років тому для 

охорони водно-болотних угідь верхів'я Прип'яті. Серед досліджуваних угруповань – 1 лісове (Pineta 

(sylvestris) juniperosa (communis) & Querceto (roboris)-Pinetа (sylvestris) juniperosа (communis)), 1 болотне 

(Сaricetа davallianae) та 9 водяних (Aldrovandeta vesiculosae, Ceratophylleta submersi, Nuphareta luteae, 

Nymphaeeta albae, N. candidae, Potamogetoneta obtusifolii, P. praelongi, Sparganieta minimi, Utricularieta 

minoris). З метою дійового моніторингу бажано закартувати місцезнаходження асоціацій вказаних 

формацій, що підлягають охороні згідно з Зеленою книгою України під категоріями 2–4 та належать до 

всіх груп залежно від стану та ступеня загрози (рідкісні, такі, що перебувають під загрозою зникнення, та 

типові, які потребують охорони) [8]. Потребують підтвердження місцезнаходження угруповання 

A. vesiculosae в оз. Скоринь. Підтримуємо пропозицію О.І. Прядко взяти до регіональної охорони в 

межах парку угруповання формацій Potamogetoneta pussillis та Lycopodieta annotinis [5]. 
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