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СИНТАКСОНОМІЯ ЧАГАРНИКОВОЇ РОСЛИННОСТІ (КЛАС RHAMNO-
PRUNETEA RIVAS GODAY ET CARB. 1961) ВІДДІЛЕННЯ "ПРОВАЛЬСЬКИЙ 
СТЕП" ЛУГАНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА. Т.В. Фіцайло. – Розгляда-
ються синтаксономія, ценотичні та екологічні особливості чагарникових угруповань класу 
Rhamno-Prunetea відділення "Провальський степ" Луганського природного заповідника. Да-
на характеристика п'яти асоціацій (одна з них нова), двох нових субасоціаціай, одного варі-
анту та чотирьох угруповань. 

 
СИНТАКСОНОМИЯ КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ (КЛАСС RHAMNO-
PRUNETEA RIVAS GODAY ET CARB. 1961) ОТДЕЛЕНИЯ "ПРОВАЛЬСКАЯ 
СТЕПЬ" ЛУГАНСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА. Т.В. Фицайло. – Рассмат-
риваются синтаксономия, ценотические и экологические особенности кустарниковых сооб-
ществ класса Rhamno-Prunetea отделения "Провальская степь" Луганского природного запо-
ведника. Дана характеристика пяти ассоциациям (одна из них новая), двум субассоциациям, 
одному варианту и четырем сообществам. 
 
THE SYNTAXONOMY OF SHRUBS VEGETATION (KLASS RHAMNO-PRUNETEA 
RIVAS GODAY ET CARB. 1961) IN PROVALSKI STEP OF SECTION OF THE 
LUGANSKI NATURE RESERVE. T.V. Fitsailo. – The syntaxonomy, coenotic and ecological 
features of shrub communities of the class Rhamno-Prunetea of section of the Provalski Step of 
section of the Luganski Nature Reserve are considered. The characteristics of five associations 
(one new association), two new subassociations, one variants and four communities were given. 

 
Відділення "Провальський степ" (площа 587,5 га) розташоване біля села Провалля 

Свердловського району Луганської області і складається з двох ділянок (урочищ): Кали-
нівської (299,61 га) і Грушевської (287,89 га) (Природно-заповідний фонд..., 1999). 

Територія "Провальського степу" належить до Лозовсько-Каменського фізико-
географічного району, який в тектонічному відношенні збігається з північним крилом 
Донецької складчастої країни. В геологічному складі вирішальну роль відіграють піско-
вики, вапняки і піщані сланці кам'яновугільного віку. Рельєф території гривастий (грядо-
во-улоговинний), поверхня сильно розчленована улоговинами і балками. Висота місцево-
сті становить від 150 до 230 м н.р.м. 

Грушевська ділянка включає частину вододілу між річками Велике Провалля і бал-
кою Грушевською; Калинівська – між балками Велике Провалля і Калинівська. На тери-
торії "Провальського степу" існують постійні водотоки – р. Верхнє Провалля та її прито-
ка р. Калинова.  

Переважаючі ґрунти – чорноземи щебенисті на елювії піщано-глинистих і глинис-
тих сланців, чорноземи щебенисті на елювії піщаників, дернові ґрунти на елювії некарбо-
натних порід, піщано- і пилувато-середньо-суглинистого механічного складу.  

Клімат місцевості більш континентальний порівняно із кліматом західних районів 
області і вологіший, ніж в оточуючих рівнинно-степових районах Донбасу. Річна сума 
опадів сягає 600 мм, середньорічна температура повітря становить +6,5°С, середньоміся-
чна температура січня – -7°С, липня – +21°С. Абсолютні температурні мінімуми досяга-
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ють -35°С, максимуми – +40°С. Безморозний період триває 160–180 днів. Для цього ра-
йону характерні весняно-літні суховії.   

Рослинність Провальського степу представлена лісами, чагарниками, степами, лу-
ками, болотами та водною і прибережно-водною рослинністю. Лісову рослинність скла-
дають дубові ліси з ясенем звичайним, кленом польовим і татарським, грушею звичай-
ною, яблунею лісовою, глодом несправжньокривостовпчиковим, а також берестові гаї з 
кленом татарським, тереном і невеликими верболозами. Більшість цих лісів зберігаються 
на території Калинівського урочища (Заповідники…, 1999). 

 
Матеріал і методи досліджень 

Дослідження проводилися в 2006 р. маршрутним методом з використанням еколо-
го-флористичних критеріїв опису рослинних угруповань. Загалом для аналізу залучено 
близько 100 геоботанічних описів. 

Формування, опрацювання і перетворення фітоценотичних таблиць здійснено з ви-
користанням пакету програм FICEN2 (Sirenko, 1996). Для ідентифікації виділених синта-
ксонів нами були використані праці ряду авторів (Glazek, 1968; Schneider-Binder, 1972; 
Moravec, 1983; Fijalkowski, 1991; Matuszkiewicz, 2001). Види рослин подано за визначни-
ком рослин (Определитель..., 1987). 

 
Результати досліджень 

Опрацювавши геоботанічні матеріали, ми отримали синтаксономічну схему чагар-
никової рослинності, яку наводимо нижче. 
Cl. Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb. 1961 

Ord. Prunetalia spinosae R. Tx. 1952 
All. Berberidion Br.-Bl. 1950 
Ass. Prunetum mahaleb Nevole 1931 ex Th. Muller 1986 
Ass. Roso-Ulmetum Mahn et Schubert 1962 
Ass. Sambuco-Prunetum spinosae Doing 1962 

All. Prunion spinosae Soo (1931) 1940 
Ass. Rhamno-Prunetum  stepposae Fitsailo 2005 
var. Garagana frutex 

All. Prunion fruticosae R.Tx. 1952 
Ass. Amygdalo nanae-Spiraetum hypericifoliae ass. nov. hoc. loco 
Sass. Amygdalo nanae-Spiraetum hypericifoliae cotoneastretosum subass. nov. hoc. loco 
Sass. Amygdalo nanae-Spiraetum hypericifoliae poetosum stepposae subass. nov. hoc. loco 

Чагарникові зарості в Провальському степу займають досить великі площі. Приу-
рочені вони до верхньої частини схилів, міжгрядових знижень на змитих ґрунтах. Більш 
поширені на перегинах до балок, оточуючи щільним кільцем усі лісові узлісся. 

Теплолюбні чагарникові зарості союзу Berberidion в Провальському степу предста-
влені трьома асоціаціями.  

Асоціація Roso-Ulmetum Mahn et Schubert 1962 (табл. 1). 

Таблиця 1. Фітоценотична характеристика асоціацій Roso-Ulmetum, Prunetum mahaleb, 
Sambuco-Prunetum spinosae  
Експозиція – S S S S W – – S 

П
ос

ті
йн

іс
ть

 Крутизна схилу – 40 35 – – – – – – 
Проективне покриття, % 25 5 10 30 30 25 45 40 25 
Зімкнутість чаг. ярусу 0,8 1,0 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 1.0 
Кількість видів 17 10 10 15 22 19 12 13 18 
Номер опису в базі даних 699 693 689 600 601 650 659 661 603 
Номер опису в таблиці 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
Номер синтаксону 1 2 3 a b c 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Roso-Ulmetum Mahn et Schubert 1962 (a) 
Veronica verna 1 1 1 . . . . . . V   
Spiraea hypericifolia + 1 2 . . . . . . V   
Ulmus carpinifolia 1 1 1 . . 3 . . . V II  
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Закінчення таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Prunetum mahaleb Nevole 1931 ex Th. Muller 1986 (b) 
Cerasus mahaleb . . . 4 4 . . . .  IV  
Origanum vulgare . . . . 2 1 . . .  IV  
Agrimonia eupatoria . . . 2 + 1 . . .  V  
Crataegus curvisepala . . . 2 3 4 . . .  V  
Sambuco-Prunetum (R.Tx. 1952) Witting 1975 (c) 
Urtica dioica . . . . . 1 3 3 1  II V 
Sambucus nigra . . . . . . 5 5 4   V 
Prunus stepposa . . . . . . + 1 3   V 
Chaerophyllum temulum . . . 1 . . 2 3 +  II V 
Geum urbanum . . . 3 . . 1 2 1  II V 
Polygonum convolvulus . . . . . . + 1 +   V 
Cl. Rhamno-Prunetea Rivas Goday et carb. 1961 
Pyrus communis 1 . . . . . . . . II   
Rosa dumalis 5 . . . . . + . . II  II 
Rosa subpygmaea . 5 . . . . . . . II   
Rosa lapidosa . . 5 . . . . . + II  II 
Rhamnus cathartica . . . . . 1 . + 4  II IV 
Swida sanquinea . . . . + . . 3 .  II II 
Caragana frutex . . . . 3 . . . .  II  
Acer tataricum . . . . 4 2 . . 3  IV II 
Ulmus suberosa . . . . + . . . .  II  
Lonicera tatarica . . . 3 . + + . .  IV II 
Cotoneaster melanocarpus . . + . . . . . . II   
інші види 
Agropyron pectinatum . 1 1 . . . . . . IV   
Artemisia austriaca 1 + . . . . . . . IV   
Coronilla varia + + 2 + + . . . + V IV II 
Elytrigia repens . . . . . 1 . 2 +  II IV 
Fragaria viridis . . . . 1 + 1 . .  IV II 
Galium aparine 3 . . 2 . . 3 3 1 II II V 
Galium verum . + + . . . . . . IV   
Lamium purpureum . . . . . 1 . 2 3  II IV 
Linaria genistifolia . + 1 . . . . . . IV   
Viola ambigua . . . 2 . 2 . . +  IV II 
Viola arvensis + . . . . + . . . II II  

 
Види, які зустрічаються зрідка: Achillea submillefolium [5(+)]; Berteroa incana [1(+), 
3(+)]; Bromopsis riparia [5(3)]; Carex praecox [1(2)]; Chelidonium majus [4(1), 9(1)]; Cirsium 
arvense [8(+)]; Galatella novopokrovskii [6(+)]; Galium articulatum [6(3)]; Glechoma 
hederacea [9(+)]; Humulus lupulus [9(3)]; Inula oculus-christi [5(3), 6(+)]; Koeleria cristata 
[1(1)]; Lactuca chaixii [8(+)]; Leonurus quinquelobatus [6(+)]; Marrubium praecox [4(+), 
6(+)]; Medicago romanica [4(+)]; Melampyrum argyrocomum [5(+)]; Melandrium album 
[9(+)]; Melica transsilvanica [1(1)]; Phlomis pungens [5(+), 6(+)]; Phlomis tuberosa 
[4(3),5(1)]; Poa angustifolia [1(2), 4(2)]; Poa bulbosa [1(+), 2(+)]; Poa compressa [5(2)]; 
Potentilla obscura [5(+)]; Pulmonaria obscura [4(+)]; Sedum ruprechtii [1(+)]; Stachys 
transsilvanica [1(+), 5(+)]; Thalictrum minus [5(3)]; Ulmus glabra [7(2)]; Verbascum 
austriacum [5(+)]; Vicia tenuifolia [6(2)]; Vinca herbacea [5(+)].  
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Локалізація і дата опису: 1(669) – 05.06.2006 р. урочище Калинівське; 2(693) – 
06.06.2006 р. урочище Грушевське; 3(689) – 06.06.2006 р. урочище Грушевське; 4(600) – 
01.06.2006 р. урочище Калинівське, узлісся; 5(601) – 01.06.2006 р. урочище Калинівське, 
узлісся; 6(650) – 01.06.2006 р. урочище Калинівське, узлісся; 7(659) – 04.06.2006 р. уро-
чище Калинівське, міжгрядове зниження; 8(661) – 04.06.2006 р. урочище Калинівське, 
міжгрядове зниження; 9 (603) – 01.06.2006 р. урочище Калинівське, узлісся. 
Номерами позначено синтаксони: 1 – Roso-Ulmetum; 2 – Prunetum mahaleb; 3 – 
Sambuco-Prunetum. 

Дані угруповання розповсюджені на південних та верхніх частинах схилів (<35–
40o) на щебенистих ґрунтах з виходами пісковика. Чагарниковий ярус (зімкнутість якого 
0,8–1,0) формується переважно невисокими (до 150 см) видами (за винятком Ulmus 
carpinifolia Rupp. ex G Suckow, який в даних ценозах має ювенільну стадію розвитку або 
знаходиться в пригніченому стані): Rosa dumalis Bechst., R. subpygmaea Chrshn., 
R. lapidosa Dubovik, Spiraea hypericifolia L. Трав'янистий покрив (проективне покриття – 
5–25%) складений з мезоксерофітів та ксерофітів – Veronica verna L., Linaria 
genistifolia (L.) Mill., Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv., Poa bulbosa L., Artemisia 
austriaca Jacq. Угруповання цієї асоціації в більшості характерні для Грушевської ділян-
ки, спорадично зустрічаються на Калинівській. 

Асоціація Prunetum mahaleb Nevole 1931 ex Th. Muller 1986 (Coronilo-Prunetum 
mahaleb Gallandat 1972) (табл. 1). 

Чагарникові угруповання з переважанням Cerasus mahaleb (L.) Mill., Crataegus 
curvicepala Lindm. та Acer tataricum L. утворюють каймові ценози на перегибах до балок 
та у міжгрядових зниженнях навколо лісових ділянок. В чагарниковому ярусі також при-
сутні Rhamnus cathartica L., Swida sanguinea (L.) Opiz, Caragana frutex (L.) C. Koch, 
Lonicera tatarica L., Ulmus suberosa Moench. Для трав'янистого покриву характерна знач-
на представленість (до 14 видів) лучно-степового різнотрав'я: Thalictrum minus L., 
Origanum vulgare L., Agrimonia eupatoria L., Coronilla varia L., Fragaria viridis Duch., 
Inula oculis-christi L. та інших. Для України дана асоціація наводиться вперше, хоча спо-
радично зустрічається, не займаючи великих площ, на півночі всієї степової зони. 

Асоціація Sambuco-Prunetum spinosae Doing 1962 (табл. 1). 
Угруповання зустрічаються на Калинівській ділянці, займаючи знижені міжгрядові 

ділянки на вилугованих чорноземах. Чагарниковий ярус формують Sambucus nigra L., Pru-
nus stepposa Kotov, Rhamnus cathartica. Зімкнутість чагарникового ярусу – 0,9–1,0, проек-
тивне покриття травостою – 25–45%, видова насиченість – 12–18 видів. Трав'яний покрив 
представлений свіжим нітрофільним різнотрав'ям: Urtica dioica L., Chaerophillum temulum 
L., Geum urbanum L., Polygonum convolvulus L., Galium aparine L., Lamium purpureum L. 

Чагарникові угруповання союзу Prunion spinosae Soo (1931) 1940 є досить 
звичайними для Лісостепу і Степу України. В Провальському степу союз представлений 
лише однією асоціацією, ценози якої утворють непролазні зарості.  

Асоціація Rhamno-Prunetum steposae Fitsailo 2005 (табл. 2). 
Зімкнутість чагарників становить 0,8–1,0, проективне покриття трав'янистого ярусу 

– 5–30%, видова насиченість – 12–25 видів. Угруповання асоціації приурочені до схилів 
різної експозиції, ділянок на змитих вилугованих чорноземних грунтах Калинівської ді-
лянки. Крім Prunus stepposa, чагарниковий ярус утворюють Rhamnus cathartica, Acer 
tataricum, Rosa dumalis, Crataegus fallacina Klok., C. curvicepala, Ulmus carpinifolia. В тра-
в'яному покриві переважають Elytrigia repens (L.) Nevski, Phlomis tuberosa L., Viola ambi-
gua Waldst. et Kit., Galatella novopokrovskii Zefir., Chaerophillum temulum, Vinca herbacea 
Waldst. et Kit та ін.  

Варіант з Garagana frutex. Крім значної участі Garagana frutex у формуванні чагар-
никового ярусу, дані ценози нічим не відрізняються від асоціації Rhamno-Prunetum 
steposae. 

Для союзу Prunion fruticosae R.Tx. 1952 характерне формування чагарникових це-
нозів з переважанням Amygdalus nana L. та Caragana frutex, до яких із незначною участю 
домішуються види роду Rosa.  
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Асоціація Amygdalo nanae–Spiraetum hypericifoliae ass. nov. hoc. loco  
Діагностичні види: Spiraea hypericifolia, Amygdalus nana, Caragana frutex, 

Melandrium album (Mill.) Garcke. 
Номенклатурний тип: (табл. 3), опис № 669 (holotypus) виконаний Т.В. Фіцайло 

05.06.2006 р. на верхній частині схилу на слабкогумусних щебенистих грунтах Калинів-
ської ділянки. Зімкнутість чагарникового ярусу 0,.9, проективне покриття трав'янистого 
ярусу – 15%, видова насиченість – 16 видів. 

Угруповання поширені в більшості на південних та західних схилах (<20–45 o) на 
змитих щебенистих чорноземах. В чагарниковому ярусі, крім діагностичних видів, зу-
стрічаються також Rosa lapidosa, R. subpygmaea, R. corymbifera Bohkh., Prunus stepposa, 
Euonymus verrucosa Mill., E. europaea L. Трав'янистий ярус має покриття 5–30%, у фор-
муванні якого поєднуються степові, узлісні та бур'янисті види. Більш звичайні дані угру-
повання для Калинівської ділянки, але зустрічаються і на Грушевській. 

Субасоціація Amygdalo nanae-Spiraetum hypericifoliae poetosum stepposae subass. 
nov. hoc. loco 

Діагностичні види: Poa stepposa (Kryl.) Roshev., Thalictrum minus, Phleum 
phleoides (L.) Karst., Phlomis tuberosa, Rumex acetosa L. 

Номенклатурний тип: (табл. 3), опис № 672 (holotypus) виконаний Т.В. Фіцайло 
05.06.2006 р. на верхній частині схилу на щебенистих чорноземах на алювію пісковика 
Калинівської ділянки. Опис здійснено на схилі (<35o) західної експозиції. Зімкнутість ча-
гарникового ярусу 1,0, проективне покриття трав'янистого ярусу – 10%, видова насиче-
ність – 16 видів. 

Угруповання займають ділянки схилів західної експозиції (<35–45 o), ґрунти – ще-
бенисті з виходами пісковика. Чагарниковий ярус (зімкнутістю 0,9–1,0) представлений, в 
основному, діагностичними видами асоціації із домішкою Prunus stepposa, Rosa lapidosa, 
R. subpygmaea. Трав'янистий ярус (проективне покриття 10–30%) формують степові види 
(Poa stepposa, Phleum phleoides, Galium verum L., Phlomis tuberosa, Artemisia austriaca, 
Filipendula vulgaris Moench) із домішкою бур'янистих (Galium aparine, Lactuca chaixii 
Vill., Chelidonium majus L.). Розповсюджені дані угруповання на Калинівській ділянці 
відділення. 

Субасоціація Amygdalo nanae-Spiraetum hypericifoliae cotoneastretosum subass. 
nov. hoc. loco 

Діагностичні види: Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt, Acer tataricum,Vinca 
herbacea, Linaria genistifolia, Veronica verna, Agropyrum pectinatum. 

Номенклатурний тип: (табл. 3), опис № 688 (holotypus) виконаний Т.В. Фіцайло 
06.06.2006 р. на щебенистих ґрунтах з виходами пісковика Грушевської ділянки. Опис 
здійснено на схилі (<35o) південної експозиції. Зімкнутість чагарникового ярусу 0,9, про-
ективне покриття трав'янистого ярусу – 5%, видова насиченість –13 видів. 

Угруповання формуються на щебенистих схилах (<35–45 o) південної експозиції. 
Чагарниковий ярус (зімкнутістю 0,6–1,0) представлений комбінацією Cotoneaster 
melanocarpus, Acer tataricum, Spiraea hypericifolia та Caragana frutex, Rosa subpygmaea, 
Amygdalus nana. Трав'янистий ярус (проективне покриття 5–15%) формують петрофітно-
степові та степові види. Із постійністю V і IV балів тут представлені Linaria genistifolia, 
Agropyron pectinatum, Veronica verna, Vinca herbacea. Угруповання розповсюджені на 
Грушевській ділянці відділення "Провальський степ". 

Також на території Провальського степу були описані чагарникові ценози, для яких 
не вдалося визначити синтаксономічний статус. Кількість описів, які складають ці угру-
повання, коливається від двох до п'яти. 
Угруповання Cotoneaster melanocarpus+Hieracium echioides формуються на верхів'ях 
("лобах") та південних схилах ділянокіз щебенистими грунтами переважно Грушевсь-
кої ділянки. Із чагарників, крім Cotoneaster melanocarpus, присутні також Rosa 
lapidosa, Spiraea hypericifolia, Amygdalus nana, Ulmus suberosa. Трав'янистий ярус 
розріджений (проективне покриття 5–10%), маловидовий (6–12 видів), сформований ви-
дами, характерними для петрофітних степів, – Poa bulbosa, Hieracium echioides Lumn.,  
Carex supina Wahlenb., Centaurea sumensis Kalen., Ephedra distachya L., Alyssum deserto-
rum Stapf., Festuca rupicola Heuff. 
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Угруповання Caragana frutex+Melica transsilvanica займають ділянки різної експо-
зиції на щебенистих чорноземах Калинівської ділянки відділення. Чагарниковий ярус фо-
рмує переважно Caragana frutex із домішкою Prunus stepposa, Rosa dumalis, R. subpyg-
maea, Spiraea hypericifolia, Amygdalus nana. Загалом для цих угруповань характерна знач-
на кількість (до 13) видів в чагарниковому ярусі. В трав'янистому покриві разом із степо-
вими мезоксерофітними видами (Phlomis tuberosa, Melica transsilvanica Schur,  Galium 
octonarium (Klok.) Soo, Poa angustifolia L.) зростають і мезофітні бур'янисті види – Galium 
aparine, Geum urbanum, Melandrium album, Lactuca chaixii, Lamium purpureum. 

Також зустрічаються угруповання з переважанням Swida sanguinea, до якої у не-
значній кількості домішуються Prunus stepposa, Acer tataricum, Pyrus communis, Rosa 
dumalis, R. corymbifera. Угруповання займають міжгрядові зниження, утворюючи невели-
кі (10–12 м2) куртини. Трав'янистий покрив розріджений (проективне покриття 5–10%), 
досить гетерогенний за складом. 

Монодомінантні угруповання Prunus stepposa є досить типовими для степових ді-
лянок Лівобережної України. У відділенні "Провальський степ" дані угруповання зустрі-
чаються як окремі куртини, або у вигляді узлісних ценозів навколо байрачних лісів. В їх 
складі можуть зустрічатися і окремі екземпляри дерев та більш високих кущів (Crataegus 
fallacina, Ulmus carpinifolia, Sambucus nigra, Acer tataricum). Травостій, відповідно, харак-
теризується поєднанням лісових та степових видів. 

 
Висновки 

Угруповання чагарникової рослинності відділення "Провальський степ" Лугансько-
го природного заповідника представлені 5 асоціаціями, 2 субасоціаціями, 4 угруповання-
ми, що належать до 3 союзів і 1 порядку. Основними факторами, що визначають дифере-
нціацію цієї рослинності, є відмінності режиму зволоження, вмісту мінерального азоту та 
карбонатів в ґрунті і відповідають субмезофітним гемінітрофільним умовам.  
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