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УДК 581.9
І.В. Гончаренко

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГО-ФЛОРИСТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

Розглядаються практичні прийоми застосування методу Браун-Бланке.
Показано послідовність техніки та логіку еколого-флористичної класифікації. Приділено
увагу правилам застосування синтаксономічної номенклатури та умовам валідності
синтаксонів. Підкреслено особливу роль етапу синтаксономічної інтерпретації, яка
дозволяє коректно інтегрувати розроблену класифікацію в існуючу синтаксономію.

Після того, як наприкінці 70-х років минулого сторіччя у вітчизняній геоботаніці

можливості методу домінантної класифікації були практично вичерпані, почалося

інтенсивне впровадження методики Браун-Бланке. Цей підхід набув чіткого положення в

Європі  ще у 30-х роках, але не використовувався в СРСР, внаслідок чого радянська

геоботаніка виявилася на тривалі роки ізольованою. Поширення та стійке утримання

скандинавського напрямку фізіономічної класифікації рослинності в СРСР зумовлено

необхідністю вивчення величезних необстежених просторів в Східній Європі та Північній

Азії. Домінантний підхід дозволяє швидко провести розвідувальний аналіз

малодослідженої рослинності, застосовувати прийоми картування та профілювання, однак

при вивченні динамічних синантропних ценозів, полідомінантних флористично багатих

трав’янистих угруповань використання його не дає бажаних результатів та спонукає до

переходу на метод Браун-Бланке. Популяризація цього методу, або як його ще називають

еколого-флористичної класифікації, пов’язана в першу чергу з уфимським геоботанічним

центром. Завдяки бурхливій діяльності Б.М.Міркіна сформувався особливий “російський

дериват” синтаксономії [2]. В значній мірі він позначився на розвитку геоботаніки

наприкінці минулого сторіччя в пострадянських країнах, зокрема, Україні.

Основною одиницею при класифікації рослинності за методом Браун-Бланке є

асоціація. Головний критерій її виділення – набір діагностичних видів, за якими вона

відрізняється від інших подібних асоціацій та розпізнається в природі. На відміну від

фізіономічної класифікації, домінанти та аспектабельні види мають допоміжне значення

при виділенні нижчих синтаксономічних одиниць та типовому відборі ключових ділянок

при виконанні описів в природі. Серед діагностичних видів є характерні, які приурочені

лише до одного синтаксону, та диференціюючі, що трапляються в декількох спряжених

одиницях, але лише в межах одного з синтаксонів дають характерне поєднання, яке

унікальним чином позначає синтаксон.

Назви асоціацій при еколого-флористичній класифікації даються, як правило, за

двома видами:  одним – характерним (чи диференціюючим), іншим – найбільш

константним, який ставиться на другому місці. Константними називають види, що

трапляються з високою постійністю у значній кількості фітоценозів, однак проходять
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“транзитом” через декілька синтаксонів. Найчастіше види, що є константними в межах

нижчих одиниць, стають спочатку диференціююючими, а потім і характерними на більш

високих ценотичних об’єднаннях. Тому одні й ті ж види можуть використовуватися

декілька разів в якості діагностичних, що створює передумови для застосування принципу

багатосторонньої диференціації [1]. Правила надання назв асоціаціям регламентуються

“Кодексом фітосоціологічної номенклатури” [3] та супроводжуються фамілією автора і

роком валідної публікації (Ficario-Ulmetum Knapp 42 em. J. Mat. 76). Для введення нової

асоціації в синтаксономії необхідно дотримання ряду простих правил [3].

v Повнота геоботанічної документації з допомогою фітоценотичних таблиць. Для

виділення нової асоціації необхідно щонайменше 10 геоботанічних описів з різних

місць зростання в межах регіону, які мають певні флористичні відмінності від вже

описаних асоціацій.

v Ефективна публікація – розміщення вказаних геоботанічних матеріалів у відкритому

багатотиражному друці (журналах, збірниках і т. п.) та наведення синтаксономічної

назви нового синтаксону.

v Характеристика номенклатурного типу та рангу синтаксону. Номенклатурний тип – це

конкретний елемент, на якому заснована номенклатурна назва, і з якою він

залишається постійно пов’язаним: номенклатурним типом асоціації є конкретний

геоботанічний опис, союзу – певна асоціація, порядку – союз і т.д.

Синтаксони еколого-флористичної класифікації розташовуються в ієрархічній

системі, ранг визначається додаванням певного закінчення до кореня латинської назви

виду. Номенклатура синтаксонів флористичної класифікації має наступну рангову

структуру.

Клас (–etea, наприклад Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger  37)

Найкрупніша одиниця з вираженою характерною фізіономією, флористична комбінація

при визначенні класу стоїть на другому місці. У зв’язку з широким застосуванням при

визначенні класів фізіономічних критеріїв, у багатьох класів перелік діагностичних видів

може сильно відрізнятися [4], а деякі з класів Браун-Бланке співпадають з типами

рослинності в об’ємі понять вітчизняної геоботаніки. Нижче подано перелік та коротку

характеристику класів рослинності, виявлених в лісостеповій частині Сумської області.

Гідрофітні угруповання

LEMNETEA R. Tx. 55 – угруповання вільноплаваючих на поверхні або в товщі води

неукорінених рослин (плейстофітів)

POTAMETEA Klika in Klika & Novák 41 – угруповання прикріплених до дна рослин з

плаваючими або зануреними листками (гідатофітів)
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ISOËTO-NANOJUNCETEA Br.-Bl. & R. Tx. ex Westhoff & al. 46 – ефемерні угруповання

одно-дворічних рослин на висохлих днищах дрібних тимчасових водойм

PHRAGMITI-MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novák 41 – прибережні угруповання

гелофітів, болота та мокрі луки

SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE R. Tx. 37 – мезотрофні та оліготрофні осоково-

мохові болота

Мезофітні та ксерофітні трав’янисті угруповання

MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tx. 37 – типові лучні угруповання на незасолених

вологих, свіжих або сухих екотопах

FESTUCETEA VAGINATAE Soó 68 em. Vicherek 72 – ксерофітні трав’янисті угруповання

на пісках

SEDO-SCLERANTHETEA Br.-Bl. 55 em. Moravec 67 – піонерні піщані угруповання за

участю сукулентів з переважанням малорічників та терофітів

FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. & R. Tx. 43 – степові ксерофітні та мезоксерофітні

угруповання з домінуванням злаків

Лісова та чагарникова природна рослинність

RHAMNO-PRUNETEA Rivas Goday & Borja Carbonell 61 – післялісові чагарникові

угруповання на узліссях та вирубках

SALICETEA PURPUREAE Moor 58 – прируслові вербово-тополеві угруповання на

піщаних відкладах в умовах змінного зволоження

QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. & Vlieger  37 – широколистяні листопадні ліси температної

зони Європи

VACCINIO-PICEETEA Br.-Bl. in Br.-Bl., Siss. & Vlieger 39 – бореальні хвойні ліси на

бідних кислих грунтах з розвиненим моховим покривом

Синантропна рослинність

ROBINIETEA Jurko ex Hadač & Sofron 80 – спонтанні міські та штучні деревні

насадження

EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tx. & Prsg. in Tx. 50 – похідні угруповання на місцях

вирубок лісів та пожеж

BIDENTETEA TRIPARTITAE R. Tx., Lohm. & Prsg. in R. Tx. 50 – синантропні

угруповання з переважанням однорічників в порушених перезволожених місцезростаннях

на багатих грунтах

AGROPYRETEA REPENTIS Oberd., Th. Müller & Görs in Oberd. & al. 67 – рудеральні

угруповання з переважанням багаторічних злаків, що являють завершальні  стадії

відновлювальних сукцесій лук
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PLANTAGINETEA MAJORIS R. Tx. & Prsg. in R. Tx. 50 – угруповання низькорослих,

стійких до витоптування, мезо- та мезогідрофітів на ущільнених грунтах

CHENOPODIETEA Br.-Bl. 52 em. Lohm., J. & R. Tx. 61 ex Matusz. 62 – піонерні

рудеральні та сегетальні угруповання з домінуванням однорічників

ARTEMISIETEA VULGARIS Lohm., Prsg. & R. Tx. in R. Tx. 50 – рудеральні угруповання

високих дво- та багаторічників

GALIO-URTICETEA Passarge 67 – антропогенні нітрофільні угруповання затінених та

вологих екотопів

SECALIETEA Br.-Bl. 51 – сегетальні угруповання зернових культур.

Порядок (-etalia: Fagetalia sylvaticae Pawłowski 28)

Досить крупна одиниця в межах класу, найчастіше характеризується значною

екологічною специфікою в межах одного типу рослинності, і, принаймі, в деяких

випадках відповідає розумінню класу формацій у вітчизняній геоботаніці.

Союз (-ion: Alno-Ulmion Br.-Bl. & Tx. ex Tschou 48)

Найчастіше саме союз представляє найбільший інтерес для пізнання специфіки

рослинності того чи іншого регіону. Він має значну кількість діагностичних видів,

послідовно витікає з логіки методу Браун-Бланке та, на відміну від асоціацій, має стійкішу

флористичну комбінацію.

Асоціація (-etum: Molinio-Pinetum W. Mat. & J. Mat. 73)

Це основна одиниця, синтаксономічний ранг, з яким найчастіше має справу дослідник. В

різних країнах асоціації мають різний об’єм – в Німеччині та Польщі крупніші та

здрібненого розуміння в Чехії, що визначається традиціями розвитку синтаксономії та

позицією лідерів відповідних наукових шкіл.

Субасоціація (-etosum: Sphagno recurvi-Caricetum lasiocarpae caricetosum rostratae Soó 64)

У випадку, коли флористичних відмінностей на думку дослідника недостатньо для

розділення двох асоціацій, їм надають ранг субасоціацій.

Фація – найменша одиниця, яка виділяється за домінантами. В межах однієї асоціації

може бути стільки фацій, скільки її константних видів можуть бути домінантами.

До методу Браун-Бланке залучають повні геоботанічні описи, виконані при

типовому відборі ділянок рослинності. Як відомо, в геоботаніці користуються суцільним,

випадковим, регулярним та типовим відбором ключових ділянок. В методі Браун-Бланке

застосовується останній. При цьому в польових умовах дослідник керується екологічною

специфікою місцезростання, набором домінантів і т. п. При визначенні рясності

доцільніше користуватися окомірним методом з непропорційною шкалою: 1 – покриття до

1%, 2 – покриття 1-5%, 3 – покриття 6-20%, 4 – покриття 21-50 %, 5 – більше 50%.
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Для камеральної обробки готують зведені фітоценотичні таблиці, де в рядках

розташовуються всі види, зафіксовані в певній сукупності описів, по вертикалі в

стовпчиках – окремі геоботанічні описи, на перехресті – рясність. Рекомендують до однієї

таблиці не включати описи сильно відмінні вже с першого погляду, наприклад, луки та

ліси, оскільки роздільна здатність методу Браун-Бланке залежить від ступеня

гетерогенності вихідного матеріалу. В процесі обробки при цьому спочатку за будь-яких

умов відсортовуються описи, найбільш відмінні між собою – лучні та лісові, і, таким

чином, це лише збільшить час та трудомісткість камерального етапу. Переходити до

подальшого аналізу таблиці рекомендують, коли зведена таблиця буде містити

щонайменше 50 описів одного типу рослинності.

Традиційна обробка фітоценотичних таблиць зводиться до їх діагоналізації (R-Q

аналіз), внаслідок чого виділяються блоки видів та фітоценони (блоки описів). Ці блоки і

розташовуються вздовж діагоналі таблиці в процесі її перегрупування. Видові блоки

об’єднують види подібної екології та ступеня трапляння, причому в ідеальному випадку,

що відповідає характерним видам за ортодоксальної дихотомії, ці блоки не

перекриваються: одна група видів з’являється на тих місцезростаннях, де вже не може

існувати інша і т. д. Блоки описів об’єднують подібні за умовами зростання та

флористичним складом фітоценози. Кожному фітоценону в обробленій за методом Браун-

Бланке таблиці зіставляється та чи інша група діагностичних видів. В решті решт бажане

структурування фітоценотичної таблиці досягається проведенням двох послідовних

ординацій – видової та фітоценотичної. Ординація, загалом, самостійний прийом

геоботанічного дослідження, однак в методі Браун-Бланке вона є частиною

класифікаційної процедури.

Типовий варіант фітоценотичної таблиці, з якою найчастіше має справу

дослідник, показаний на рис. 1, де темними клітинками позначено присутність виду в

фітоценозі (описі), а світлими – відсутність. Перший етап обробки – це розрахунок

константності видів. Константність – відносна величина, що оцінюється кількістю

фітоценозів, в яких трапляється певний вид. Потім види сортуються в порядку зниження

значень їх константності від “наскрізних” видів до тих, що трапилися лише одного разу

(рис. 2).

Наступний етап – це класифікація описів в результаті сортування стовпчиків

таблиці таким чином, щоб поруч опинилися описи найбільш близьких у флористичному

відношенні фітоценозів. Цей процес проводиться з т. з. активною частиною таблиці (на

рис. 2 окреслено прямокутником), яка включає види середньої константності (20-70%).

Можна довести,  що саме серед цих видів ординація фітоценозів призведе до формування
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блоків діагностичних видів, чого не досягається при сортуванні як для “наскрізних”, так і

для рідкісних видів. В традиційному варіанті, як це було популярно висвітлено ще Г.

Еленбергом (1956), а нашому читачеві більш відомо за роботою В.Д. Александрової [5],

для цього розрізають таблицю по стовпчиках, перекладаючи їх таким чином, щоб в

сусідніх описах було якнайбільше спільних видів. Сьогодні існує значна кількість

формалізованих комп’ютерних алгоритмів, заснованих на розрахунках парних

коефіцієнтів флористичної спряженості ценозів (Жаккара, Соренсена і т.д.), завдяки чому

процес здійснюється автоматично. Після класифікації описів на протилежних кінцях

таблиці, що обробляється, опиняються фітоценози протилежної екології.

Далі проводиться видова класифікація в результаті перегрупування рядків

фітоценотичної таблиці таким чином, щоб поруч опинилися види подібної екології та

ступеня трапляння.  При цьому вже стають помітними діагностичні блоки спряжених

видів (рис. 3). Ці блоки виявляються в багатьох випадках близькими екологічним групам,

питання виділення яких неодноразово торкалися в вітчизняній геоботаніці. Як і при

класифікації описів, сортування видів в активній частині таблиці згідно традиційного

прийому відбувається розрізанням таблиці по рядках та їх перестановкою, а при

використанні формалізованих комп’ютерних алгоритмів (TWINSPAN, TABORD,

TURBOVEG) в автоматичному режимі.

Результатом послідовної класифікації видів та описів є розташування блоків

діагностичних видів вздовж діагоналі. В ідеальному випадку при дихотомії (є група видів,

або вона відсутня) блоки не перекриваються, інакше кажучи, наявність однієї групи

характерних видів виключає іншу. Однак майже завжди такого взаємного виключення

видів не спостерігається, тому синтаксони розпізнаються за наявності хоча б унікальної

комбінації диференціюючих видів, амплітуди яких частково перекриваються. Наприклад,

фітоценози 3-6 (рис. 3) ми не можемо розділити до різних асоціацій, бо вони не мають

“власних” діагностичних видів, в той же час фітоценози 1-2 можна відділити від

попередньої сукупності за відсутністю видів 5 та 6 і  т.д. Синтаксони, які можна виділити

в ситуації на рис. 3 за наявністю специфічної флористичної комбінації видів, помічено

літерами А-І. Тепер стає зрозумілим, чому до активної частини таблиці включають види

середньої константності: ні константні, ні рідкісні види “не працюють” при розділенні

синтаксонів.

В методі Браун-Бланке часто використовують також бракування перехідних

угруповань, за якого може відкидатися до 60% геоботанічних вихідних описів. Не важко

показати, що процес “вирізання” з фітоценотичної таблиці перехідних угруповань ставить
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мету покращення діагоналізації фітоценотичної таблиці, адже перехідними є саме

фітоценози, в яких блоки діагностичних видів різних синтаксонів накладаються.

Після перегрупування таблиці сукупність описів, що діагностується певним

блоком видів, називається фітоценоном. Фітоценон – безрангова одиниця, що позначає

певний тип рослинних угруповань (на рис. 3 - А-І). Виділенням фітоценонів та блоків

діагностичних видів переважно завершується синтетичний етап еколого-флористичної

класифікації.

Наступний крок, якому, на жаль, в значній кількості випадків не надають

достатньої уваги – це синтаксономічна інтерпретація. До сих пір класифікація будувалася

індуктивним шляхом без залучення будь-яких зовнішніх даних. Синтаксономічна

інтерпретація  - це надання коректної синтаксономічної назви фітоценону та визначення

його рангу. Для цього необхідне співставлення діагностичних видів кожного з одержаних

фітоценонів з описаними в літературі синтаксонами та прийняття рішення про віднесення

його до однієї з відомих асоціацій або введення нової одиниці. Розглянемо логіку

синтаксономічної інтерпретації на прикладі синтаксономічного аналізу синтетичної

таблиці болотної рослинності лісостепової частини Сумської області (табл. 1). В таблиці

подано лише її активну частину, що безпосередньо приймає участь в діагностиці.

Таблиця 1
Активна частина впорядкованої фітоценотичної таблиці болотної рослинності

лісостепової Сумщини

Номер синтаксону 1 2 3 4 5

Номера описів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

Carex  rostrata . . . 1 2 2 . . . . . . . . . . . . .

Aulacomnium palustre 2 2 . 3 3 2 . . . . . . . . . . . . .

Carex  cinerea 2 2 . 2 2 . 2 . . 1 . . . . . . . . .

Carex  lasiocarpa 4 2 5 . . . . . . . . . . . . . . . .

Drepanocladus aduncus 2 2 1 4 4 2 . . . . . . . . . . . . .

Naumburgia  thyrsiflora 2 2 2 2 2 2 . . . . . . . . . . . . .

Sphagnum fallax 4 4 . 2 2 . . . . . . . . . . . . . .

Calamagrostis  canescens 2 . . . 2 2 2 5 2 2 . . . . . 1 . . .

Carex  elata 2 1 . 2 2 . 3 3 3 4 2 . . 1 . . . . .

Comarum  palustre 2 3 3 2 2 3 2 . 2 2 . . . 2 . . . . .

Carex  riparia . . . . . . . . . . 3 3 2 . . . . . .
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Equisetum  fluviatile . . 2 . . . . . . . 2 2 2 2 . . . . .

Carex acutiformis . . . . . . . . . . . . . . 5 3 3 3 3

Equisetum  palustre . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 2 2

Carex  vesicaria . . . . . 1 3 . 1 . . . . 2 . . . . .

Lysimachia  vulgaris 2 2 2 . 2 . 2 3 . 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2

Lythrum  salicaria . 2 . . . . 2 1 1 . 2 . . 1 2 . . . 2

Scutellaria  galericulata . . . . . . . 1 2 . 2 1 . 1 1 . . . 1

Аналізуючи літературні джерела [6, 7] доходимо висновку, що такі види, як Carex

cinerea, Carex  lasiocarpa., Naumburgia  thyrsiflora, Sphagnum fallax є діагностичними для

класу Scheuchzerio-Caricetea fuscae, тому приймаємо рішення про підпорядкування

фітоценонів 1 та 2 до цього класу. Дійсно, в літературі описана з Угорщини асоціація

Sphagno recurvi-Caricetum lasiocarpae Zolyomi 31 em. Soó 54 подібного флористичного

складу, де цей тип мохових боліт, як і в регіоні, знаходиться поблизу південної межі

поширення, що зумовило їх  подібність.  Фітоценон 2 відрізняється присутністю Carex

rostrata, однак цих підстав недостатньо для виділення окремої асоціації, до того ж відома

однойменна субасоціація Sphagno-Caricetum сaricetosum rostratae. В фітоценоні 3

перераховані вище мезотрофні види фітоценонів 1 та 2 вже відсутні, однак його власні

діагностичні Calamagrostis  canescens, Carex  elata, Comarum  palustre сильно

трансгресують в угруповання попередньої асоціації, вказуючи на її більш високий рівень

трофності в Лісостепу. Таким чином, фітоценон 3 займає перехідне положення між

мезотрофним Scheuchzerio-Caricetea fuscae та евтрофним класом Phragmiti-Magnocaricetea,

але традиційно включається до складу останнього в союзі Magnocaricion elatae Koch 26.

Інші асоціації являють типові евтрофні осокові болота та відповідають асоціаціям

Caricetum ripariae та Caricetum acutiformis. Такі види, як Carex  vesicaria, Lysimachia

vulgaris, Lythrum  salicaria, Scutellaria  galericulata не виявили чіткої приуроченості до

жодної з асоціацій, але вони можуть бути диференціюючими на рівні вищих одиниць. Як

бачимо, етап синтаксономічної інтерпретації не менш важливий, ніж первинна обробка

фітоценотичної таблиці. Результатом його є порівняльний екологічний та флористичний

аналіз виділених автором одиниць з спряженими одиницями інших регіонів.

Звичайно, що повного співпадання діагностичних видів авторського фітоценону з

такими для описаних синтаксонів ніколи не спостерігається: найчастіше частина їх

трапляється з низькою константністю або не спряжено, тобто в складі різних фітоценонів.

В такому випадку з-за відсутності чіткого критерію, який визначає мінімальний рівень



9

подібності флористичного складу різних асоціацій, прийняття рішення про необхідність

введення нової одиниці чи віднесення до вже описаної асоціації,  носить все ж

суб’єктивний характер і становить область “відчуття такту дослідника”, про який писав

Браун-Бланке.

Після синтаксономічної інтерпретації розроблена класифікаційна схема

виявляється інтегрованою в існуючу синтаксономію, завдяки використанню

загальноприйнятих синтаксономічних назв. З іншого боку,  за наявності нових

синтаксонів публікація вихідного геоботанічного матеріалу, з яким працював автор,

робить можливим наступне використання їх послідовниками. Отже, повнота

документування геоботанічного фактажу та регламентованість використання

синтаксономічних назв забезпечили на довгі роки наступність в розвитку еколого-

флористичної класифікації та сприяли посиленню її позицій на відміну від домінантної

класифікації.

И.В. Гончаренко
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГО-ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ
Резюме

Рассматриваются практические приемы применения метода Браун-Бланке.
Показана последовательность техники и логика эколого-флористической классификации.
Уделено внимание правилам применения синтаксономической номенклатуры и условиям
валидности синтаксонов. Отмечено особую роль этапа синтаксономической
интерпретации, которая позволяет корректно интегрировать разработанную
классификацию в существующую синтаксономию.

I.V.Goncharenko
METHODICAL ASPECTS OF ECOLOGICAL-FLORISTIC CLASSIFICATION

Summary
Practical receptions of application of Braun-Blanquet method are considered. The

sequence of technique and logic of ecological-floristic classification is shown. The attention is
paid to the rules of application of syntaxonomic nomenclature and the conditions of validity of
syntaxa. It is marked a special role of a stage of syntaxonomic interpretation, which correctly
allows to integrate the developed classification in existing syntaxonomy.
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Рис. 1. Схематичне зображення зведеної
фітоценотичної таблиці (15 описів*16 видів)

Рис. 2. Фітоценотична таблиця (див. рис. 1),
впорядкована за константністю видів (таблиця
постійності). Прямокутником обмежено активну
частину таблиці. Відповідні “старі” номери видів
показано у другому стовпчику.

Рис. 3. Впорядкована фітоценотична таблиця
після сортування видів та описів. Літерами А-І
позначено фітоценони, які можуть бути виділені
за характерною флористичною комбінацією.
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