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ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
IRIS SIBIRICA L. В ЗАПЛАВІ р. СЕЙМ

Встановлено сучасне поширення Iris sibirica L. в заплаві р. Сейм. Виявлено три нових локалітети виду. Вивчено 
еколого-ценотичну приуроченість виду. Запропоновані заходи щодо оптимізації охорони Iris sibirica в регіоні 
досліджень.

Під час вивчення лучної рослинності запла
ви р. Сейм були описані угруповання, в яких 
трапляю ться рідкісні види судинних рос
лин, зокрема високодекоративний Iris sibi
rica L., запропонований для внесення до 
третього видання Червоної книги України, 
Вивчення еколого-ценотичних особливос
тей виду є актуальним для розробки ме
тодів відновлення популяцій рідкісних так 
сонів у природних умовах.

На Лівобережжі України Iris sibirica вне
сено до регіональних природоохоронних 
списків [2, 4, 7]. М ісцезростання його відомі 
у заплавах річок Дніпро, Десна, Ворскла, 
Псел, Удай тощо [2, 11, 18, 20]. Існують 
вказівки на зростання Iris sibirica у заплаві 
р. Сейм на території Сумської області (Се- 
редньосеймський ландш афтний заказник, 
Сеймський регіональний ландш аф тний 
парк) [7]. У Чернігівській області у правобе
режній частині долини р. Сейм вид відміче
но на мокрих луках  в околицях хутора 
Обірки поблизу Батурина (гербарні збори 
Ю.О. Карпенка). У лівобережній частині до
лини р. Сейм у м еж ах Чернігівської області 
вид вперш е виявлено одним із співавторів 
[9]. Проте детальних відомостей про еколо- 
го-ценотичні особливості Iris sibirica в зап-
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лаві р. Сейм, незважаю чи на тривалі дослі
дження лучної рослинності регіону [1, 13, 
23], немає і досі.

Матеріал та методика
Дослідження заплавних лук р. Сейм прово
дили протягом 2005— 2007 pp. рекогносци
рувальними, маршрутними та напівстаціо- 
нарними методами з виконанням стандарт
них геоботанічних описів [24, 32]. Відібрано 
11 повних геоботанічних описів з участю Iris 
sibirica, виконаних у період цвітіння та пло
доношення виду (червень— липень). Для об
робки геоботанічних матеріалів методом пе
ретворення фітоценотичних таблиць вико
ристовували пакет програм "FICEN 2" [ЗО], 
синфітоіндикаційні показники обраховано з 
використанням програми "SPHYT" [5]. Для 
синтаксономічної інтерпретації матеріалів 
були проаналізовані дані вітчизняних [17] 
та зарубіжних [25— 28] фітоценологів. Опра
цьовано гербарні матеріали Інституту бота
ніки ім. М.Г. Холодного НАН України (KW) 
та Чернігівського державного педагогічного 
університету ім. Т.Г. Ш евченка.

Результати та їхнє обговорення
В Україні та сусідніх країнах Iris sibirica 
трапляється на болотистих луках з доміну
ванням різних злаків та осок, у заплавних

51



M.С. Козиp, Д.М. Якуіиенко, Д.С. Подорожний

лісах, чагарниках, в освітлених дібровах, по 
узліссях широколистяних і мішаних лісів 
тощо [10, 18, 26— 29, 31].

У заплаві р. Десни вид відмічено в угрупо
ваннях союзів Magnocaricion elatae W. Koch 
1926 та Caricion gracilis Neuhäusl. 1959 класу 
Phragmito-M agnocaricetea Klika in Klika et 
Novak 1941 та союзів A rrhenatherion (Br.-Bl. 
1925) W. Koch 1926, Filipendulion ulmariae 
Segal 1966, Alopecurion pratense Passarge 
1964, Cnidion dubii Bal.-Tul. 1966 (зокрема 
асоціації Violo-Cnidietum W alther in R. Tx. 
1954) і Deschampsion caespitosae Horvatic 
1930 класу M olinio-A rrhenatheretea R. Tx. 
1937 [11]. На островах заплави Середнього 
Дніпра вид зрідка трапляється в чагарнико
вих заростях союзу Rubo caesi-Amorphion 
fruticosae Shevchyk et V.S1.1996 порядку Sal- 
icetalia purpurea Moor 1958 [20]. Загалом Iris 
sibirica є видом з досить широкою ценотич- 
ною амплітудою, проте із специфічними еко
логічними вимогами до режиму зволоження.

У заплаві р. Сейм нами відмічено в трьох 
локалітетах (рисунок) у трав'янистих угру
пованнях з домінуванням Deschampsia се- 
spitosa (L.) Beauv., Eleocharis palustris L. та 
Poa palustris L. Для флористичного складу 
цих угруповань характерне поєднання видів 
різних екологічних груп, зокрема звичайних 
лучних мезофітів (Centaurea jacea L., Poa 
pratensis L.), видів гігромезофітного прирус
лового широкотрав'я (Filipendula denudata  
(J. e t C. Presl.) Fritch, Sym phytum  officinale 
L., Veronica longifolia L., видів перезволож е
них нітрифікованих, злегка засолених пасо
вищ, що зазнають витоптування (Potentilla 
anserina L., Triglochin palustre  L., Rorippa 
sylvestris (L.) Bess.), гігрофітів зі складу при
бережно-водної рослинності (Alisma plan- 
tago-aquatica L., Butom us um bellatus L., Ca
rex riparia Curt, Phragm ites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud.), властивих остепненим лукам 
мезоксерофітів (Agrostis vinealis Schreb., 
Allium waldsteinii G. Don fil, Koeleria delavi- 
gnei Czern. ex Domin) тощо, що свідчить про 
контрастність гідрологічного реж им у та 
строкатість едафічних умов екотопів.
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У резул ьтаті обробки геоботанічних 
описів та синтаксономічної інтерпретації 
отриманих фітоценонів установлено, що в 
заплаві р. Сейм Iris sibirica трапляється в 
угрупованнях двох асоціацій союзу Cnidion 
venosi:

M olin io-A rrhenatheretea R.Tx. 1937
Molinietalia caerulea W. Koch 1926
Cnidion venosi B ala to v a-T u la  ckova 1965
1) Allio angulosi-A lopecuretum  pratensis 

Shevchyk et V.S1. 1996
2) Eleocharito palustris-E ly trig ie tum  re 

pentis Shevchyk et V.S1. 1996
А соціації Allio angu lo si-A lopecu re tum  

pratensis та E leocharito palu stris-E ly trig i
e tum  rep en tis  описані як  нові асоціації 
підсоюзу Sanguisorbenion Mirk. e t Naum . 
1986 союзу Eleocharition Mirk. e t Naum . 1986 
на дернових слаборозвинутих ш арувато- 
глеюватих легкосуглинистих ґрунтах зап 
лавних островів Дніпра в Канівському при
родному заповіднику, які можуть затоплю 
ватися повеневими водами [20]. Н аявність у 
флористичном у складі цих угруповань 
Allium angulosum  L., A lopecurus pratensis 
L., Beckm ania eruciform is L. (Host.), C arex 
p raecox  Schreb ., E leocharis p a lu s tris  (L.) 
Roem. e t Schult., Galium  boreale L., G ratiola 
officinalis L., Orchis palustris Jacq., P tarm ica  
salicifolia (Bess.) Serg., Rorippa sylvestris (L.) 
Bess., R um ex thyrsiflorus F ingerh , Scutel- 
laria hastifolia L. тощо переконливо свідчить 
про їх належність до союзу Cnidion venosi. 
Тому ми вважаємо за необхідне змінити 
синтаксономічні позиції цих двох асоціацій, 
а саме перенести їх зі складу  сою зу

Поширення Iris sibirica в заплаві р. Сейм у м еж ах 
України
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Eleocharition до союзу Cnidion venosi, збе
рігали назви.

Правомірність виділення асоціації Еіео- 
eharito  p a lu stris-E ly trig ie tum  rep en tis  вик
ликає багато запитань як до комплексу діаг
ностичних видів, так і до самої назви. Проте 
для обґрунтованого перегляду синтаксо- 
номічних позицій угруповань, описаних під 
цією назвою, необхідно накопичити значно 
більше описового матеріалу з різних ре
гіонів. Відмінності у флористичному складі 
та особливості гідрологічного режиму свід
чать про те, що ми маємо справу з двома 
різними фітоценозами, тому на даному етапі 
для групи описів, виділених з описів, відне
сених до асоціації Allio angulosi-A lopecu- 
re tum  pratensis, завдяки домінуванню Eleo- 
charis palustris та наявності Alisma plantago- 
aquatica, Allium waldsteinii, Carex vulpina, 
Filipenduia denudata, Phragm ites australis, 
Rorippa sylvestris, R um ex crispus, Sym 
phytum  officinale, Veronica longifolia тощо, 
ми приймаємо назву Eleocharito palustris- 
E lytrigietum  repentis Shevchyk et V.S1. 1996.

Синтаксономія союзу Cnidion venosi в 
Україні, як відомо, не розроблена [14]. Про
те описано низку угруповань, які за своїм 
флористичним складом та екологічними 
особливостями відповідають або наближ а
ються до угруповань даного союзу.

На початковому етапі розвитку флорис
тичної класифікації рослинності України на 
заплавних луках р. Дніпро була виділена 
"асоціація Роа palustris"  (лапки наші — 
A b t .) ,  яку діагностує група видів Agrostis 
gigantea Roth., A lopecurus pratensis, Allium 
angulosum , Beckm ania eruciform is, C arex 
praecox, C. vulpina L., Eleocharis uniglum is 
(Link) Schult., L y th rum  v irga tum  L., Poa 
palustris тощо [21]. Угруповання, які об'єдну
вали під цією назвою, формуються на воло
гих піщаних та лучних оглеєних або сугли
нистих ґрунтах заплави і, залеж но від ха
рактеру зволоження та інтенсивності алю
віальних процесів, їх поділяють на менші 
одиниці, виділені за допомогою екологічних 
груп видів. Для "асоціації Роа palustris" ха

рактерна участь видів груп Carex vulpina 
(Agrostis canina L., Carex vulpina, Cnidium  
dub ium  (Schkuhr) Thell., Ju n c u s  a tra tu s  
Krock.), Poa palustris (Gratiola officinalis, Poa 
palustris), Carex acuta L. (Carex acuta, Eleo
charis palustris, Galium  palustre  L., L y thrum  
salicaria L., S tachys palustris L., Sym phytum  
officinale) та M entha arvensis L. (Lythrum  vir
gatum  L., Lysimachia num m ularia L., L. vulga
ris L., M entha arvensis, R anunculus repens L., 
Sium latifolium  L., Veronica longifolia L.) [22]. 
Більш а частина видів цих екологічних груп 
водночас є діагностичними для союзу Cnidi
on venosi.

У заплаві Десни переваж но на лучних 
глейових та лучно-болотних суглинистих 
ґрунтах зниж ених та рівнинних ділянок 
центральної та притерасної частин заплави 
описані угруповання, віднесені до асоціації 
Роо palustris-A lopecuretum  pratensis She- 
lyag, Sipaylova, Mirk. et V.S1. in Shelyag et al. 
1985 союзу Alopecurion p ratensis Pass. 1964, 
в яких також  зрідка трапляється Iris sibi
rica. Диференційними видами цієї асоціації 
виступають Alopecurus pratensis, Роа palus
tris, L athyrus palustris L., S tellaria palustris 
Retz., Lysimachia vulgaris, G ratiola officina
lis, Allium angulosum  тощо [16, c. 30— 34, 
табл. 1]. Таким чином, принаймні частина з 
описаних під цією назвою угруповань також  
належ ить до союзу Cnidion venosi.

У заплаві р. Хорол на вологих луках із 
досить високим рівнем залягання ґрунтових 
вод та оглеєними лучними і лучно-болотни
ми суглинистими ґрунтами відмічені угру
повання, віднесені до цієї ж  асоціації, В їх 
складі наявні Роа palustris, Allium angu 
losum, Fritillaria ru then ica  W ikstr., Gratiola 
officinalis, A lopecurus p ratensis (у блоці діа- 
гоностичних видів) та P ta rm ica  salicifolia 
(Bess.) Serg,, S tachys palustris, S ym phytum  
palustre, Potentilla rep tans L., E lytrigia re 
pens (L.) Nevski тощо [3, c. 75— 78, табл. 1], 
тобто їх, на нашу думку, також  слід віднес
ти до союзу Cnidion venosi.

На лівобережній заплаві р. Дніпро у вер 
х ів 'ях  Кременчуцького водосховищ а Iris
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Таблиця 1. Фітоценотична характеристика угруповань із участю Iris sibirica L. в заплаві р. Сейм

Номер опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер в щоденнику 99 100 105 106 107 108 115 218 363 376 378

Проективне покриття, % 65 70 60 60 60 65 75 90 80 60 60

Кількість видів 17 16 16 18 25 12 11 17 19 19 12

Номер синтаксону 1 2

D.s. Ass. Allio angulosi-Alopecuretum pratensis Shevchyk et V.S1. 1996
+ + + + 2
+ + + +
1 1 + 1

D.s. Ass. Eleocharito palustris-Elytrigietum repentis Shevchyk et V.S1. 1996
Eleocharis palustris * + 4 4 4 5 5
Rorippa sylvestris + + +
D.s. AI. Cnidion venosi (')
Iris sibirica 
Alopecurus pratensis 
Lysimachia nummularia 
Poa palustris 
Carex praecox 
Juncus atratus 
Calium palustre 
Scutellaria hastifolia 
Rum ex crispus 
Sym phytum  officinale 
Carex vulpina  
Veronica longifolia 
D.s. O. M olinietalia
Deschampsia caespitosa 4 4 4 4 1 1 1
Filipendula denudata 1 1 1
D.s. CI. Molinio-Arrhenatheretea
Ranunculus acris + 1 1 1 2 1 1
Cerastium holosteoides + + +
Poa pratensis + +
Centaurea jacea 3 1
Lotus corniculatus 1 +
Other species:
Potentilla anserina 1 1 1 1 +
Agrostis canina 1 1 1 1 + +
Alisma plantago-aquatica + + +
Phragmites australis + +
Allium waldsteinii 1 1 2
Beckmaimia eruciformis + + 1 1 1
Polygonum hydropiper 1 1 + 1 1 1
Tussilago tarfara + + + +
Carex riparia + + +
Carex muricata 1 1
Agrostis gigantea + +
Calium boreale + 1
Elytrigia repens 1 1

1 1Cirsium ar\’ense

Види, що трапляються зрідка: опис № 5 — Achillea submillefoliiim +  ), Filipendula vulgaris (1), Gladiolus
tenuis ( +  ), Koeleria delavignei ( +  ), Phleum pratense (1), Taraxacum officinale ( +  ), Trifolium am bigiuum  ( +  ), 
Trifolium sativum  ( +  ), Vicia cracca ( +  ); опис № 8 — Agrostis vinealis (3), Butom us um bellatus ( +  ), Euphorbia 
virgultosa ( +  ), Vicia angustifolia  ( +  ).
Описи виконано:
] 1— 7 — 26.06.2006 p., Ч ерн ігівська обл., Бахм ацький р-н, околиці с. М итченки, л іво б ер еж н а заплава 
р. Сейм, М.С. Козир; 8 — 30.06.2006 p., Чернігівська обл., Сосницький р-н, північна околиця с. Долинське, 
л івоб ереж н а заплава р. Сейм, М .С. К озир; 9— 11 — 07.07.2006 p., С ум ська обл., Б ури н ськи й  р-н, м іж  
с. Клепали і с. Піски, л івобереж на заплава р. Сейм, М.С. Козир.

+ + + + + + + 1 + + +
+ + + + 1 1 2 1 +
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 3

1 1 + 2 2
+ + + 1 +
+ + + + +

2 2 + +
+ + + 1 +

1 1 1 +
+ 1 1

1 1 2
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sib irica відмічений в угрупованні com. 
Potentilia rep tans союзу Cnidion venosi. Ці 
угруповання формую ться на багатих му
листо-болотних ґрунтах на днищах локаль
них знижень, в їхньому ф лористичному 
складі відмічені види союзу: Potentilia re p 
tans, O rchis pa lustris , L y th ru m  salicaria, 
Lysim achia num m ularia, Rum ex crispus L., 
Eleocharis palustris, Poa palustris, C arex vul
pina, Gratiola officinalis, Allium angulosum  
тощо. Слід зазначити , що фітоценони, 
представленій у цій роботі під назвами com. 
Potentilia rep tans та A gropyro-A lopecure- 
tum  M oravec 1965 союзу Alopecurion p ra 
tensis Pass. 1964, недостатньо чітко диф е
ренційовані один від одного, зокрема, наяв
не значне перекриття видів, які прийма
ються як діагностичні для обох союзів [15, 
с. 44-47, табл. 2]. На нашу думку, тут розг
лядаю ться угруповання одного союзу Cni
dion venosi.

Для порівняння зазначимо, що Cnidium 
dubium  та Allium angulosum  серед інших 
подавалися як діагностичні види союзу 
Molinion для заплавних лук Білоруського 
Полісся і зокрема для угруповань з доміну
ванням A lopecurus pratensis, Descham psia 
caespitosa, Poa palusris, Carex vulpina [12], 
частина яких також , вірогідно, належ ить до 
союзу Cnidion venosi.

Таким чином, угруповання, які за ф ло
ристичними критеріями належ ать до союзу 
Cnidion venosi, досить поширені в заплавах 
Середнього Дніпра і середніх річок Лівобе
реж них Полісся та Лісостепу України.

У заплаві р. Сейм угруповання асоціації 
Allio angulosi-A lopecuretum  pratensis трап
ляю ться в нижній частині течії у централь
ній лівобережній заплаві на дещо знижених 
зволожених ділянках із торф 'янистими та 
лучно-болотними оглеєними ґрунтам и з 
рівнем залягання ґрунтових вод до 1 м. Діаг
ностичними видами є Allium angulosum , 
O rchis palustris, Triglochin palustre  L. (див. 
табл. 1, описи 1— 5). Висота травостою дося
гає 80— 90 см, проективне покриття стано
вить 60— 65 %. Найбільше проективне пок

риття мають Descham psia caespitosa (ЗО— 
35 %) та Poa palustris (10 %). Покриття Poten- 
tilla anserina становить 3— 5 %, Polygonum  
hydropiper L. — 3— 5 %, Agrostis canina -— 
3— 5 % тощо. В угрупованнях асоціації кіль
кісно переваж аю ть види союзу Cnidion 
venosi (Alopecurus pratensis, Carex praecox, 
Galium palustre, Juncus a tra tus, Lysimachia 
num m ularia, Poa palustris тощо), порядку 
Molinietalia (Descham psia caespitosa) та кла
су M olinio-A rrhenatheretea (C entaurea ja- 
cea, C erastium  holosteoides, Phleum  pratense 
L., Poa pratensis, Ranunculus acris L. та ін.). 
Загалом кількість видів на описових ділян
ках варіює від 16 до 25. Iris sibirica трап
ляється розсіяно невеликими куртинами або 
поодиноко, з незначним проективним пок
риттям.

Ф ітоценози асоціації використовую ть 
для сінокосіння та випасання худоби в 
другій половині літа. З  огляду на наявність 
у складі діагностичних видів асоціації O r
chis palustris та зростання Gladiolus tenuis 
Bieb, внесених до Червоної книги України 
[19], специфічність умов ф ормування та 
незначне поширення в регіоні таких ценозів 
(єдиний локалітет), пропонуємо включити 
асоціацію Allio angulosi-A lopecuretum  p ra 
tensis до переліку синтаксонів, що потребу
ють охорони [6].

Угруповання асоціації Eleocharito palus- 
tris -E ly trig ie tu m  repen tis  ф ормую ться в 
центральній частині заплави середньої та 
нижньої течії р. Сейм на вологих луках на 
вирівняних або дещо знижених ділянках з 
торф 'янистими, лучно-болотними глеюва
тими та оглеєними ґрунтами. Ґрунтові води 
залягають на глибині 0,8— 1,2 м. Х арактер
ним є тривалий період заливання повеневи- 
ми водами (до кінця червня). Діагностичні 
види: Eleocharis palustris, Roripa sylvestris. 
Висота травостою — до 80 см. Загальне про
ективне покриття становить 60— 90 %. 
Домінує E leocharis pa lu stris  (ЗО— 50 %), 
трапляються Poa palustris (10— 15 %), Gali
um  boreale (5— 15 %), Carex praecox (10 %), 
Alopecurus pratensis, Allium waldsteinii, Ve-
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ronica longifolia (5— 10 %), F illipendula 
denudata, Cirsium arvense (L.) Scop., Carex 
vulpina, Ranunculus acris (проективне пок
риття до 5 %) та інші види (див. табл. 1, опи
си 6— 11). Проективне покриття Iris sibirica 
незначне, вид є асектатором угруповань, 
рослини розташовані поодиноко. На описо
вих ділянках відмічено від 11 до 19 видів су
динних рослин. Фітоценози цієї асоціації ви
користовують як сінокоси та пасовища. Уг
руповання асоціації Eleocharito palustris- 
Elytrigietum  repentis у регіоні трапляю ться 
спорадично.

За синфітоіндикаційною оцінкою, описа
ні угруповання союзу Cnidion venosi за вод
ним режимом є гігромезофітно-гігрофітни- 
ми (характерні вологі і сирі умови з тимча
совим надмірним або практично сталим 
капілярним зволоженням кореневмісного 
шару), за кислотністю грунту -— субаци- 
дофільно-нейтрофільними (pH ~ 6,5), за з а 
гальним сольовим режимом — евтрофно- 
семіевтрофними, за вмістом мінерального 
азоту — гемінітрофільними, за вмістом кар
бонатів — гемікарбонатофобними ценозами 
(див. табл. 2). Iris sibirica притаманна вузька 
екологічна амплітуда за кислотністю ґрунту 
та вмістом мінерального азоту (стандартне 
відхилення становить 0,1— 0,2); дещо ш ир
ша амплітуда за вмістом карбонатів та за -

Таблиця 2. Показники провідних едафо-гідроло- 
гічних факторів угруповань з участю Iris sibirica 
у заплаві р. Сейм

Hd Rc Tr Nt Ca

Allio angulosi-A lopecuretum  pratensis (5 описів)

X 14,4 8,0 8,0 5,3 4,9
M ax 15,9 8,3 8,5 5,4 5,1
Min 13,5 7,8 7,3 5,1 4,7
a 0,9 0,2 0,5 0,1 0,2

Eleocharito palustris-Elytrigietum  repentis 
(6 описів)

X 14,5 8,4 8,1 5,7 5,1
Max 15,8 8,6 8,5 5,9 5,4
Min 12,6 8,3 8,0 5,3 4,7
a 1,3 0,1 0,2 0,2 0,3

гальним сольовим режимом (стандартне 
відхилення 0,2— 0,5). Найбільші коливання 
властиві показнику вологості ґрунту (0,9— 
1,3). Таким чином, у  заплаві р. Сейм Iris si
birica трапляється у специфічних екотопах 
з досить вузькою амплітудою едафічних 
ф акторів і водночас різко змінюваним рів
нем зволоження.

Встановлення екологічних та ценотич- 
них особливостей Iris sibirica у регіонально
му аспекті важ ливе для отримання цілісно
го уявлення про приуроченість виду до 
конкретних умов середовища та розробки 
необхідних заходів охорони. Зокрема в ло- 
калітеті поблизу с. М итченки Бахмацького 
р-ну Чернігівської обл. запропоновано ство
рити ботанічний заказник державного зна
чення (зростають Iris sibirica, O rchis palus
tris, Gladiolus tenis, D actylorhiza incarnata  
(L.) Soö, N ym paea candida J. et C. Prestl., за 
несені до Червоної книги України та ре
гіональних списків) з режимом господарю
вання, який включав би регламентований 
випас худоби, сінокіс з другої половини 
липня після плодоношення та заборону ро
біт, що могли б призвести до зміни гідроло
гічного режиму.

Висновки
В українській частині заплави р. Сейм ви
явлено три нові локалітети Iris sibirica — 
рідкісного виду, запропонованого до вклю
чення в третє видання Червоної книги Ук
раїни: Чернігівська обл., Бахмацький р-н, 
околиці с. Митченки, лівобережна заплава 
р. Сейм; Чернігівська обл., північна околиця 
с. Долинське Сосницького р-ну, лівобереж 
на заплава р. Сейм; Сумська обл., Буринсь- 
кий р-н, між с. Клепали і с. Піски, лівобе
реж на заплава р. Сейм.

На дослідж еній території Iris  sibirica 
трапляється спорадично із незначним про
ективним покриттям в лучних угрупован
нях асоціацій Allio angulosi-A lopecuretum  
pratensis та E leocharito palustris-E ly trig i
e tum  repentis. Запропоновано переглянути 
синтаксономічні позиції зазначених асо
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ціацій, а саме перенести їх із союзу Еіео- 
charition до союзу Cnidion venosi.

Встановлено, що в заплаві р. Сейм Iris 
sibirica трапляється в специфічних еколо
гічних умовах: гігромезофітно-гігрофітних 
субацидофільно-нейтрофільних евтрофно- 
семіевтрофних гемінітрофільних гемікарбо- 
натофобних ценозах, для яких характерний 
нерівномірний, змінний протягом вегетацій
ного сезону режим зволоження, за якого 
вид приурочений до депресій мікрорельє
фу. Таким чином, на дослідженій території 
вид характеризується вузькою екологічною 
амплітудою.

Пропонуємо включити до переліку син- 
таксонів, що потребують охорони та внесен
ня до нового видання "Зеленої книги У краї
ни", асоціацію Allio angulosi-A lopecuretum  
pratensis з огляду на зростання тут рідкіс
них видів, специфічність умов формування 
та незначне поширення в регіоні.
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ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКАЯ 
Х А РА КТЕРИ СТИ КА  IRIS SIBIRICA L.
В ПОЙМЕ р. СЕЙМ

Установлено современное распространение Iris si- 
birica L. в пойме р. Сейм. Выявлено три  новых ло- 
калитета вида. Изучена эколого-ценотическая при- 
уроченость вида. Предложены меры по оптимиза
ции охраны Iris sibirica в регионе исследований.
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THE ECOLOGICAL AND COENOTIC 
CHARACTERISTIC OF IRIS SIBIRICA L.
IN THE FLOOD-LANDS OF SEIM RIVER

The cu rren t distribution of Iris sibirica L. in the flood- 
lands of Seim river is established. T hree new  localites 
of this species are exposed. The ecological and coenotic 
a ttachm ent of species have been studied. M easures on 
optimization of Iris sibirica conservation in the  studied 
region are proposed.
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