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Вступ

Середнє Придністров’я як самостійний регіон був 

виділений під час флористичного районування Во-

ли но-Поділля Б.В. Заверухою в 1985 р. (Заверуха, 

1985). Він простягається вздовж Дністра від м. За лі-

щики (Тернопільська обл.) до м. Могилів-По ді ль-

ський (Вінницька обл.). За фізико-географічним райо-

нуванням України (Геренчук, 1968) територія Се-

ред нього Придністров’я належить до Західно-По-

дільської височинної області Західно-Україн сь кої 

лісостепової провінції. В часи плейстоцену регіон 

не зазнавав тотального материкового зледеніння, 

що сприяло збереженню тут унікальної фіторіз-

номанітності, особливо неморальної, лучно-сте по-

вої, степової та кальцепетрофітних флористичних 

ком п лексів.

Болота Середнього Придністров’я досі мало при-

вертали увагу дослідників. Через меліорацію, здійс-

нену на початку минулого століття, великі площі 

боліт були осушені й перетворені на сільськогоспо-

дарські угіддя, а інша частина їх підтоплена внаслі-

док створення тут водосховищ і ставків. У науковій 

літературі є лише описи флори даного регіону (Ан др-

жиевский, 1855; Богатський, 1928; Кузнецова, 1963; 

Заверуха, 1985; Любінська, 2004). Коротку харак-

теристику різних типів боліт і болотних ценозів, 

опис болотних заказників Західного Поділля у сво-

їх публікаціях дають М.С. Боч і М.І. Рубцов (1962), 

Є.М. Брадіс і Л.С. Балашов (1967), С.В. Зелінка зі 

співавторами (1984). Деякі відомості про рослин-

ний покрив північних районів Хмельницької об-

ласті, зокрема про наявність висячих (схилових) 

боліт, є у працях М.І. Котова (1929) і Ю.Д. Клеопова 

(1935). Продовжив дослідження рослинності вод-

но-болотних угідь на цій території М.І. Козак (2004, 

2008). Він дає характеристику найтиповішої рос-

линності водно-болотних угідь Західного Поділля, 

пропонує методи оптимізації екологічного впливу 

на болотну рослинність, зокрема парку «Подільські 

Товтри». Останніми роками фіто- та флорорізно-

маніття Середнього Придністров’я вивчали В.В. Но-

восад, Л.І. Крицька, Л.Г. Любінська (2009, 2010).

Незважаючи на низький відсоток заболоченості 

даного регіону (близько 1 % від загальної площі), 

болотні фітоценози є невід’ємним елементом зап-

лавних комплексів і характеризуються значною це-

нотичною різноманітністю. Болота відіграють важ-

ливу гідрологічну роль, вони є оселищем багатьох 

рідкісних видів рослин і представників зооценозів. 

Водночас, через непридатність для землеробства, 

вони є осередками відносно добре збереженої при-

роди посеред агроландшафтів. Оскільки болота за-

ймають переважно незначні площі (0,2—0,5 га), це 

створює труднощі при організації їхньої охорони.

Мета наших досліджень — вивчити синтаксоно-

мічне різноманіття, видовий склад і структуру бо-

лотних угруповань Середнього Придністров’я.

Об’єкти та методи досліджень

Геоботанічне вивчення території Середнього При-

д ні стров’я в Тернопільській, Хмельницькій та Він-

ни цькій областях проводились упродовж 2011—2012 рр. 

із застосуванням детально-маршрутного методу.

Описи здійснювалися за загальноприйнятою ме-

тодикою домінантної класифікації рослинності. За-

галом було об стежено 29 болотних масивів поблизу 

22 населених пунктів і зроблено близько 120 пов-

них геоботанічних описів. 

Назви рослин наведені за «Определителем выс-

ших растений Украины» (1999), зі змінами.

Результати досліджень і їх обговорення

Згідно з торфово-болотним районуванням України, 

Середнє Придністров’я належить до торфово-бо-

лотного району Подільського Лісостепу (Торфово-

болотний фонд, 1973). Геоморфологічні умови да но-

го регіону (підвищення і роздробленість території, 

наявність потужної товщі водопроникних лесових 
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порід і вапняків) малосприятливі для формування 

боліт, а от кліматичні умови майже не від різняють-

ся від кліматичних умов дуже заболоченого Полісся, 

й тому боліт тут більше, ніж у прилеглого на сході 

району Правобережного Лісостепу. Ступінь зволо-

женості території тут досить високий, на більшій її 

частині такий самий, як і на Поліссі. Середня кіль-

кість опадів становить 600—700 мм на заході та 

500—600 мм — на сході цієї території. Проте високі 

середньорічні (6,8—7,5 °С) та літні (18,3—18,8 °С) 

температури сприяють швидкому випаровуванню 

та перешкоджають формуванню боліт.

Заболоченість і заторфованість району невисокі, 

але більші, ніж у Правобережному та Східному Лі-

состепу, які розміщені на сході. Загальна заболоче-

ність становить 0,8 %, заторфованість — 0,7 % (Ба-

лашов и др., 1982).

Болота Середнього Придністров’я розвиваються 

насамперед у заплавах річкових долин і на днищах 

балок, за наявності невеликих поздовжніх нахилів і 

постійного впливу повеневих і ґрунтових вод. Важ-

ливе значення для утворення боліт має наявність у 

долинах і балках звужень, що пов’язано з геологіч-

ною будовою.

Водно-мінеральне живлення досліджуваних бо-

літ відбувається за рахунок повеневих, поверхнево-

стічних і ґрунтових вод, які інколи виклинюються 

на схилах у вигляді джерел. Роль атмосферних опа-

дів у загальному балансі живлення незначна, а тому 

тут формуються болота лише низинного типу (Ти-

пы болот СССР…, 1974).

За рослинним покривом переважна більшість їх — 

трав’яні або чагарниково-трав’яні, рідше трапляю-

ться лісові болота, представлені чорновільшняка-

ми або вербовими лісоболотними угрупованнями з 

деревостаном, зімкненість крон якого 0,3—0,8.

Усі дослідженні болота Середнього Придністров’я 

ми відносимо до таких типів: 1) заплавні; 2) долин-

ні; 3) схилові (висячі).

Найпоширенішим геоморфологічним типом є 

заплавні болота. Вони приурочені в основному до 

заплав малих і середніх річок, а також до ставків, 

причому щорічно навесні затоплюються талими 

водами, а в разі затяжних дощів — улітку й восени.

Ми описали такі болотні масиви в Тернопільській 

обл.: на околицях м. Борщів (р. Нічлава), с. Дзви-

нячка (р. Дзвинячка), с. Добровляни, с. Мушкатівка 

(р. Циганка); в Хмельницькій обл.: в с. Привороття 

(р. Мукша), с. Кадиївці (р. Жванчик), околиці м. Ка-

м’янця-Подільського (р. Смотрич), с. Слобідка Рах-

нівська (став); у Вінницькій обл.: с. Юрківці (р. Се-

ребрія), с. Сугаки (р. Дерло), с. Кукавка (два став-

ки), с. Конева (став), с. Вендичани (став).

Водний режим досліджуваних боліт надзвичайно 

різноманітний. Найбільш обводнені ділянки бо літ 

вкриті високотравними угрупованнями, які фло-

ристично бідні й одноманітні, проте утворюють ве-

лику фітомасу. Такі угруповання трапляються в пов-

ністю заболочених заплавах малих річок із незадо-

вільним стоком води, старицях, недіяльних руслах 

річок, ставках, котрі заростають, де тривалий час 

«стоїть» повенева або тала вода.

Найбільше в різноманітних асоціаціях на цих 

болотах представлені угруповання, сформовані ти-

повими видами: Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 

Steud., Typha latifolia L., T. angustifolia L., Glyceria ma-

xima (Hartm.) Holmb., Iris pseudacorus L. На менш 

обводнених ділянках зростають угруповання з до-

мінуванням Scirpus sylvaticus L., Carex acutа L., C. acu-

tiformis Ehrh., C. riparia Curt., Equisetum palustre L., 

Leersia oryzoides (L.) Sw., Mentha verticillata L., M. lon-

gifolia (L.) Huds.

Формація Phragmiteta australis є найпоширенішою 

з-поміж усіх високотравних рослинних угруповань 

в регіоні, вона виявлена в заплавах багатьох річок і 

їхніх приток, заростаючих ставках, низькодіяльних 

руслах.

Наявні фітоценози мають бідний флористичний 

склад і, як правило, спрощену одно- або двох’ярусну 

будову. В більшості випадків основним домінантом 

рослинних угруповань є Phragmites australis, на який 

припадає 85—98 % загального покриття ценозів. 

Висота травостою сягає 3,0—3,5 м, у менш обвод-

нених місцях — 2,0—2,5 м. На постійно обводне-

них ділянках Ph. australis формує густі однорідні 

зарості зі щільним травостоєм, що зумовлює низь-

ку видову насиченість (у середньому 5—8 видів). 

Це є визначальним фактором у структурі даних бо-

лотних угруповань. Не менший вплив на структуру 

та видовий склад здійснює антропогенний чинник. 

У разі частого випалювання, викошування або за-

смічення побутовими відходами збільшується кіль-

кість видів у фітоценозах.

Серед співдомінантів Ph. australis можна відзна-

чити Carex acutа, Calystegia sepium (L.) R. Br. і Hu mu-

lus lupulus L., які в рослинному покриві становлять 

3—15 %.

За умов, коли вода стоїть на рівні 20—80 см, у 

верхів’ях заболочених річок часто трапляються уг-

ру повання з домінуванням Typha latifolia і T. an-
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gus tifolia Найпоширенішою серед них є монодомі-

нантна асоціація Typhetum (latifolie) purum. Її домі-

нант — T. latifolia, проективне покриття якого ся гає 

98 %. Разом із ним зі сталістю 80—90 % ростуть 

Scirpus sylvaticus L., Mentha longifolia, Epilobium hir su-

tum L., Sonchus palustris L., Typha angustifolia L., Phra-

gmites australis; 50—80 % — Glyceriа maxima (Hartm.) 

Holmb., Calystegia sepium, Equi se tum flu viatile L., Alis-

ma plantago-aquatica L., Urtica dioi ca L., Lemna mіnor L.; 

менше 50 % — Ranunculus re pens L., Persicaria amphi-

bia (L.) Delarbre, Equisetum pa lustre L., Carex riparia, Ly-

th rum virgatum L. та інші види.

Рогозові угруповання мають спрощену структу-

ру з чітко виявленим одним, рідше — двома яруса-

ми. Внаслідок щільності травостою та обводненос-

ті місцезростаннь ці угруповання характеризують-

ся також бідним флористичним складом. За умов 

помірного зволоження флористичний склад збага-

чується за рахунок інвазії лучно-болотних видів зі 

злаків і різнотрав’я. Коли рівень ґрунтових вод 

знижується, Typha поступово втрачає ценотичні 

влас тивості в травостої та майже повністю зникає 

зі складу фітоценозів.

Досить часто по зниженнях і окраїнах водойм, 

заплавах малих і середніх річок трапляється фор-

мація Glycerieta maximae. На досліджуваній терито-

рії вона представлена асоціаціями Glycerietum (ma-

ximae) purum, Gl. menthosum (aquaticae), Gl. lemnosum 

(gibbae), Gl. agrostidosum (stoloniferae), Gl. caricosum 

(acu tae), Gl. caricosum (ripariae). На домінанти при-

падає, як правило, 85—95 %, співдомінанти — 10—

15 %. В угрупованнях зростають Sparganium erectum L., 

Bistorta officinalis Delarbre, Persicaria hydropiper (L.) De-

labre, Ranunculus repens L., Rorippa palustris (L.) Bes-

ser, Rumex hydrolapathum Huds. та інші види з про-

ективним покриттям 1—2 % і менше.

Чагарниково-трав’яні болота, хоча й трапляють-

ся часто, великих площ не займають і утворюються 

насамперед у притерасній частині заплавних боліт. 

Пе реважають серед них ценози формацій з доміну-

ванням Salix cinerea L. і S. triandra L. Зімкнутість 

крон у середньому становить 0,5—0,7, висота дере-

востану — 5—6 м. У трав’яному ярусі найчастіше 

зростає Scirpus sylvaticus L. із проективним покрит-

тям 60—80 %, рідше — Equisetum palustre, Epilobium 

hirsutum, Cirsium palustre (L.) Scop., Sonchus pa lus-

tris L., Lycopus europaeus L., на які припадає 10—20 %.

Друга група боліт — долинні (вони займають дни-

ща реліктових долин і живляться за рахунок ґрун-

тових вод і джерел) у даному регіоні представлена 

дещо менше. Ми виявили такі болотні масиви в 

Хме льницькій обл. — поблизу сіл Колодіївка, Гав-

ри лівці, Врублівці, Китайгород Кам’янець-Поді ль-

ського району та с. Рахнівка Дунаєвецького р-ну; в 

Тернопільській обл. — поблизу с. Зелений Гай За лі-

щицького р-ну та с. Шупарка Борщівського р-ну.

Болотні масиви цієї групи характеризуються мен-

шою обводненістю, вода на поверхні ґрунту спо-

стерігається лише в ранньовесняний період або в 

місцях виходу джерел. Серед рослинного покриву 

найчастіше трапляються угруповання з домінуван-

ням у другому трав’яному ярусі кореневищних 

осок, переважно Carex acuta і C. acutiformis.

Варіанти асоціацій з пануванням Carex acuta та кі: 

Caricetum (acutae) juncosum (effus.), C. (acutae) ra nun-

culosum (repen.), C. (acutae) filipendulosum (ul mar.), C. 

(acu tae) scirpetosum (sylv.), C. (acutae) menthosum (long.), 

C. (acutae) purum. Травостій в усіх асоціаціях густий 

(90—100 % проективного покриття), 100—120 см зав-

вишки, найчастіше триярусний. У першому ярусі, з 

частотою трапляння 70—80 %, виявлено Lythrum 

salicaria L., Sonchus palustris, Juncus effusus L. із проек-

тивним покриттям 1—3 %. Другий ярус утворений 

переважно Carex acuta (80—85 %) та іншими видами, 

на які припадає 5—7 %: Epilobium hirsutum L., Galium 

uliginosum L., G. rivale (Sibth. et Smith) Griseb, Fili pe-

ndula ulmaria (L.) Maxim., Men tha verticillata, М. ar ven-

sis L., Lycopus europaeus L. У формуванні травостою 

третього ярусу найчастіше беруть участь Ra nunculus 

repens L., Lysimachia num mularia L., Persicaria hydro pi-

per, Ag ros tis stolonifera L. та інші види з різною часто-

тою трапляння.

Болотні масиви з домінуванням Carex acutiformis 

поширені рідше. Угруповання теж триярусні, густі 

(90—95 %), висота травостою 100—120 см, мор т-

маса — до 60 %. Домінанта має високе проективне 

покриття (60—65 %), а участь інших видів незнач-

на. Серед них найбільш ценотично активні Carex 

acu ta (5—7 %), Lycopus europaeus, Eleocharis pa lustris 

(L.) Roem. et Schult., Caltha palustris L., Agrostis 

stolonifera, на які припадає по 2—3 % загального 

покриття.

На долинних болотах зі змінним зволоженням час-

то утворює монодомінантні зарості Scirpus syl va ti-

cus L. Загальне проективне покриття травостою — 

90—95 %, висота — 100—120 см. Угруповання пере-

важно триярусні. Найпоширеніші асоціації з його 

домінуванням Scirpetum (sylv.) equisetosum (pal.), Scir-

petum (sylv.) menthosum (aquat). В обох випадках на 

домінанти припадає 80—85 % проективного по-
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криття. В першій асоціації у формуванні травостою 

беруть також участь Equisetum palustre (8—10 %), 

Scro phu laria umbrosa Dumort., Epilobium hirsutum, Ra-

nu nculus repens (по 1—2 %), Urtica dioica L., Mentha 

longifolia, Epilobium parviflorum Schreb. (< 1 %) та ін-

ші види, що трапляються поодиноко. В другій асо-

ціації співдомінантом є Mentha aquatica L. (10—

15 %). Серед інших видів найбільше поширені Ly-

th rum salicaria, Equisetum palust re, Ra nunculus repens і 

Poa trivialis L.

Деколи Scirpus sylvaticus сам виступає співдомі-

нантом у таких угрупованнях: Caricetum (acutae) 

scirpetosum (sylv.), Menthetum (long.) scirpetosum (sylv.), 

Typhetum (lat.) scirpetosum (sylv.). На нього припадає 

10—15 % усього покриття. Видове різноманіття ут-

ворюють близько 10—12 видів. Такі асоціації є пе-

рехідними між монодомінантними осоковими, ро-

го зовими та очеретяними.

У місцях виходу джерел або в улоговинах, де час-

то збирається вода, формуються також високотрав-

ні угруповання з домінуванням Phragmites australis, 

Typha latifolia й T. angustifolia. Проте ці угруповання 

значно різняться від подібних, заплавних, що утво-

рюються в умовах достатнього зволоження. Висота 

травостою зазвичай не перевищує 200—220 см, за-

гальне проективне покриття — 90—95 %; на домі-

нанту припадає не більше 75—80 %. Серед співдо-

мінантів слід відзначити Equisetum palustre, Poa pa-

lustris, Agrostis stolonifera, Carex acutiformis, Scirpus syl-

vaticus, які мають 10—15 % загального покриття. 

Видовий склад більше насичений, у фітоценозах 

за фіксовано в середньому 12—15 водно-болотних 

ви дів. Зі сталістю 70—80 % трап ляються Geranium 

palustre L., Lysimachia nummula ria L., Mentha ver ti ci-

llata, Schоenoplectus lacustris (L.) Palla, Rubus caesius L., 

Galium aparine L., Epilobium hirsutum, Sonchus palustris 

та інші види. Крім ви щеназваних, в угруповання 

часто потрапляють лучні та лучно-болотні види з 

суміжних територій.

Третя група боліт — схилові, або висячі, пред-

ставлена найменше. Вони утворюються в місцях 

виходу джерел, частіше з верхньої або середньої 

частини схилу (з нахилом 10—15°). Площа цих бо-

літ незначна — не перевищує 1—2 га. 

Ми описали шість таких болотних масивів: п’ять — 

у Кам’янець-Подільському р-ні Хмельницької обл. 

(поблизу сіл Грушка та Сурженці, а також три ма-

сиви за урочищем Совиний Яр, між селами Вих-

ват нівці та Крушанівка) й один — у Могилів-По ді ль-

ському р-ні Вінницької обл. (за с. Вендичани).

Рослинний покрив висячих боліт дуже різнома-

нітний і змінюється в межах одного болотного ма-

сиву залежно від крутизни схилу та кількості воло-

ги, яка з’являється на поверхні.

У місцях виходу джерел, переважно в середній час-

тині болотного масиву, утворюються угрупован ня з 

домінуванням Phragmites australis. Вони щільні (85—

90 % проективного покриття) й високі (2,0—2,5 м, 

інколи до 3 м). У цих місцях ґрунт вологий, при на-

тисканні видавлюється вода. На домінанти припадає 

60—80 %, серед співдомінантів найчастіше відзнача-

ються Carex acuta, Equisetum palustre і Filipendula ul-

ma ria. Характерною рисою цих ценозів, як і взагалі 

висячих боліт, є наявність у травостої значної кіль-

кості суходільних видів, що проникають сюди з 

оточуючих лучних ділянок, полів, доріг. Особ ливо 

багато їх по краях угруповань та в місцях, де грунт 

сухіший і Phragmites australis перебуває в пригніче-

ному стані. Це, насамперед, Poa pratensis L., Ga lium 

aparine L., Trifolium pratense L., Phalacroloma аn nua (L.) 

Cass., Tussilago farfara L., Achillea millefolium L., Geum 

urbanum L., Plantago major L., P. mеdiа L., Arc ti um 

lap pa L., Мentha arvensis L., Equisetum arvense L. Різ-

номаніття таких фітоценозів складає 15—25 видів, а в 

разі втручання людини (випалювання, викошуван-

ня) змінює ть ся співвідношення видового складу — 

зростає кі лькість лучних і адвентивних видів.

Поряд із угрупованнями Ph. australis на менш 

зволожених ділянках утворюються асоціації з домі-

нуванням Scirpus sylvaticus. Проективне покриття 

травостою становить 95—100 %, висота — 100—

120 см. Часто накопичується мортмаса завтовшки 

понад 10 см, унаслідок чого пригнічується ріст ін-

ших компонентів різнотрав’я. Виявлені нами асо-

ціації були утворені або виключно S. sylvaticus, або 

з участю різних видів роду Mentha (M. aquatica, M. ver-

ticillata, M. longifolia). На домінан ту припадає 50—

80 %, на співдомінанти — 20—40 %. Звичайними 

компонентами таких угруповань є ви ди болотного 

різнотрав’я, зокрема Lythrum salicaria, Epilobium hir-

sutum, Equisetum palustre, Son chus palustris, Cirsium pa-

lustre (L.) Scop., Eupatorium ca na bium L., на які при-

падає 1—2 %. Видове різноманіття становить бли-

зько 12—15 видів.

Ці ценози відрізняються від висячих боліт Пів-

нічного Поділля, де поширені осоково-гіпнові й 

навіть пухівково-гіпнові угруповання. Як зазнача-

ли М.І. Котов (1929) і Ю.Д. Клеопов (1935), у їх 

флорі виявлена значна кількість північних елемен-

тів, у тому числі навіть видів роду Sphagnum.
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У нижній частині схилу, поступово переходячи 

на прилеглі луки, поширюється формація Cariceta 

acutae. На схилових болотах Середнього При дні ст-

ров’я в ній наявні такі асоціації: Caricetum (acutae) 

purum, C. (acutae) ranunculosum (repens), C. (acutae) 

epilobiosum (hirsutum). Найпоширенішою є монодо-

мінантна асоціація Caricetum (acutae) purum. Еди-

фікатор — Carex acuta з проективним покриттям 

90—95 %, висота травостою — 80—85 см. У межах 

угруповання з незначним покриттям (2—3 %) зрос-

тають Carex vulpina L., Mentha verticillata, Lycopus 

europaeus, Valeriana officinalis L., Lythrum salicaria та 

інші види, які трапляються поодиноко. Усього в 

фітоценозах цієї формації нараховується до 10—12 

видів квіткових рослин.

Висновки

Отже, болота Середнього Придністров’я представ-

лені переважно осоковими угрупованнями та це-

нозами гідрофільного високотрав’я. Найбільші за 

площею болотні екосистеми належать до групи зап-

лавних боліт і характеризуються синтаксономіч-

ним багатством, оптимальною збереженістю струк-

тури та флористичною бідністю. Але у зв’язку зі 

змінами гідрологічного режиму ґрунтів, спричине-

ними господарською діяльністю людини (засмічен-

ня побутовими відходами, випалювання), постійно 

змінюється видовий склад фітоценозів. Це призво-

дить до повного зникнення деяких видів і появи 

бур’янових, зокрема адвентивних видів. Водночас 

гідрологічна роль болотних фітоценозів надзви-

чайно важлива, а тому їх необхідно охороняти. Ми 

запропонували ввести низку масивів до зони регу-

льованої рекреації НПП «Подільські Товтри».

Автор висловлює щиру подяку доктору біологічних 

наук, професору Л.С. Балашову та канд. біол. наук, до-

центу Л.Г. Любінській за надану допомогу при прове-

денні польових робіт і підготовці статті.
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ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ И ЦЕНОТИЧЕСКАЯ

СТРУКТУРА БОЛОТ СРЕДНЕГО ПРИДНЕСТРОВЬЯ

В результате проведения геоботанических исследований в 

2011—2012 гг. на територии Среднего Приднестровья было 

выявлено 29 болотных массивов в 22 населенных пунктах и 

сделано около 120 полных геоботанических описаний. По рас-

тительному покрову подавляющее большинство болот — тра-

вяные или кустарниково-травяные, реже встречаются лесные.

Наиболее распространенным геоморфологическим ти-

пом являются пойменные болота. На них довольно широко 

в разнообразных ассоциациях представлены высокотравные 

камышовые, камышово-осоковые, рогозовые, манниковые 

ценозы, которые флористически бедны и однообразны. Сре-

ди растительного покрова долинных болот чаще всего встре-

чаются сообщества с доминированием во втором травяном 

ярусе корневищных осок, преимущественно Carex acu ta L. и 

C. acutiformis Ehrh. Растительный покров склоновых болот 

очень разнообразен и изменяется в пределах одного болот-

ного массива несколько раз в зависимости от высоты скло-

на и количества влаги, которая выходит на поверхность.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Среднее Приднестровье, болото, со-
общество, доминирование.

I.A. Kuz’

Ivan Ogienko National University, Kamenets-Podilskiy, Ukraine 

DIVERSITY AND PHYTOCOENOTIC

STRUCTURE OF THE BOGS WITHIN

THE MIDDLE PRIDNESTROVYA AREA

As a result of geobotanical studies in 2011—2012 within the Mi d dle 

Pridnestrovya area, 29 bogs near 22 settlements were found. About 

120 complete geobotanical descriptions have been made. Majority of 

the bogs have herbaceous or shrub-herbaceous cover, rarely forest 

vegetation.

The most widespread geomorphological types are back swamps. 

On them, various associations with prevailing reed, reed-sedge, 

cattail and mannagrass communities with rather poor flora are re-

presented. On the valley bogs, more frequent is vegetation with the 

rhizome sedges predominant in the second herbaceous layer, ma-

in ly Carex acuta L. and C. acutiformis Ehrh. Plant cover of han-

ging bogs is highly variable within the limits of the bog depending 

on height of a slope and amount of moisture on its surface.

K e y  w o r d s:  Middle Pridnestrovya, bog, association, pre va len ce.
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