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Піонернарослинність—церослинність,якафор
мується на новоутворених територіях — аренах,
косахіпляжах,глинистихвідслоненнях,ділянках,
звільнених від поверхневого затоплення, тощо, і
складенапереважновидамитерофітами.Екотопи,
вякихвонарозвивається,відзначаютьсяспецифіч
ноюструктуроюіємісцемформуваннябіологічно
го різноманіття (Zaletaev, 1997). Такі угруповання
мають особливий склад, структуру та механізми
стійкості,відміннівідстабільнішихмісцезростань.

Підвищенафлуктуаційнаактивністьчинниківсе
редовища — одна з найважливіших особливостей
новоутворених екотопів, що визначають специ
фічні структуру, режим функціонування, механіз
ми стійкості й умови розвитку фітоценозів. Вона
забезпечуєїмособливоважливуеволюційнуроль,
зокремаврозвиткупроцесівадаптаціогенезуорга
нізмів, спонтанної гібридизації та симпатричного
формоутворення (Zaletaev, 1997). Висока варіа
бельність середовища і його ізоляція зумовлюють
підвищенийступіньформоутвореннятанаявності
поліморфних видів. Р.В. Камелін вважає, що всі
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РОСЛИННОСТІ УКРАЇНИ
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Викладена коротка історія синтаксономічного дослідження піонерної рослинності України, розглянуті
особливості її складу, фактори територіальної й екологічної диференціації, а також актуальні завдання
подальших досліджень. Встановлено, що на території України піонерна рослинність охоплює ценози
76 асоціацій, які належать до 13 союзів, 10 порядків і дев'яти класів. Вона представлена угрупованнями
засоленихприморськихіконтинентальнихекотопів(класи Thero-Salicornietea іCrypsidetea aculeatae),морських
кам'янистих пляжів і кліфів (Crithmo-Staticeteа), приморськодюнних екосистем (Аmmоphiletea і Cakiletea 
maritimae), прибережних ділянок континентальних водойм і водотоків (Isöeto-Nano-Juncetea і Bidentetea 
tripartitae), а також пісків і піщаних степів (Koelerio-Corynephoretea і Festucetea vaginatae). Для всіх класів
характерний середньоєвропейський рівень ценотичного багатства, крім Koelerio-Corynephoretea, в якого він
нижчий. Встановлено, що факторами територіальної й екологічної диференціації, які також обумовлюють
ценотичне багатство угруповань, є: для Thero-Salicornietea і Crypsidetea aculeatae — рельєф місцезростань,
тривалість нагінного підтоплення, ступінь засолення ґрунтів і їхній склад; для Crithmo-Staticeteа — ступінь
зволоження й засолення субстрату; для Аmmоphiletea — інтенсивність абразивноакумулятивної діяльності
моря, а також тип і щільність субстрату; для Cakiletea maritimae — інтенсивність абразивноакумулятивної
діяльностіморя,типіщільністьґрунтовогопокриву,вмістсполуказоту;для Isöeto-Nano-Juncetea—характер
рельєфуекотопів,складґрунтів,потужністьіступіньїхньоїаерації,атакожрівеньзаляганняґрунтовихвод; 
дляBidentetea tripartitae —складґрунтівітривалістьповерхневогопідтоплення; дляKoelerio-Corynephoretea —
рельєф місцезростань й особливості складу ґрунтів (зокрема, реакція ґрунтового розчину); для Festucetea 
vaginatae —характеррельєфу,типґрунтів,гумусованість,їхнящільністьіступіньрозвиткуеоловихпроцесів.

На сучасному рівні вивчення піонерної рослинності України в повнішому обсязі здійснена лише її
синтаксономічнаінвентаризація.ВідзначаєтьсяістотнатрансформованістьпіонерноїрослинностівУкраїніта
необхідністьреалізаціївідповіднихприродоохороннихзаходів,зокремастворенняновихприроднозаповідних
об'єктівйекологічноїреставраціїрослинності.Зазначеноумовитадеякішляхивирішеннязапропонованихй
іншихзавданьзвивченнятазбереженняпіонерноїрослинності.
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процесисингенезу,притаманніпіонернійрослин
ності,єчастішимивипадкамифілоценогенезу,ніж
змінифітоценозівурезультатірізнихваріантівсе
лектогенезу(Kamelin,2007).

Види, характерні для угруповань піонерної
рослинності, лише частково володіють власти
востямиексплерентівзневисокоюконкурентною
спроможністю, але, як і стрестолеранти, характе
ризуються високою адаптивною витривалістю до
зміннихумовсередовища—пересихання,підтоп
лення,засипання,вивітрювання,деградаціїтаре
градаціїсолончаківтощо.Єприпущення,щопіо
нерні угруповання матимуть швидшу реакцію на
глобальні зміни клімату, ніж представники інших
типіворганізаціїрослинності;цярізницязумовле
напереважаннямальтернативнихмеханізміврегу
ляціїсезоннихциклівупіонернихвидів(Sergienko,
Sonina,2011).

До особливостей структури угруповань піонер
ної рослинності належать невисоке проективне
покриттятанезначнефлористичнебагатство.Ха
рактерсубстрату,зокремайогощільністьіступінь
зволоження, визначають швидкість процесів за
ростання.Самерізноманітніпоєднанняекологіч
нихфакторівновоутворенихділянок іспричиню
ютьвисокуфітоценотичнурізноманітністьпіонер
ноїрослинностіУкраїни(Dubynaetal.,2004).

Піонернарослинністьформуєтьсявтакихумо
вах,де іншітипиорганізаціїне здатнірозвивати
ся,ієоптимальноюдляпорушенихмісцезростань.
Вонавідіграєважливуфункціональнурольякпо
чатковастадіязаростаннятавідновленняприрод
ноїрослинності;ємісцемгніздування,годівлі,пе
ребуванняпідчасперельотівбагатьохвидівптахів,
атакожслугуєоселищемдляссавців,комахтаін
шихтварин.Вонатакожвиконуєберегозакріплю
вальну, водоочисну, протиерозійну, протизсувну,
ресурсну,екотуристичнутабагатоіншихфункцій.

Піонерна рослинність в Україні досліджена ще
недостатньо.Узагальнювальнихпрацьзсинтаксо
номії даного типу організації на засадах еколого
флористичноїкласифікаціївУкраїнідосіщемало.
Насучасномуетапінайбільшповнодослідженіпіо
нерніфітосистемиприморськихгеокомплексів,які
репрезентовані угрупованнями Cakiletea maritimae
R. Tüxen et Preising ex BraunBlanquet et R. Tüxen
1952, Ammophiletea BraunBlanquet et R. Tüxen ex
Westhoff, Dijk et Passchier 1946, Thero-Salicornietea
(Pignatti 1953) R. Tüxen in R. Tüxen et Oberdorfer
1958та Crypsidetea aculeatae Vicherek1973(Dubyna

etal.,2004,2011,2013;Dubynaetal.,2010),атакож
ценози класу Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika
et Novak 1941 (Vicherek, 1972; Bajrak, 1998; Orlov,
Yakushenko, 2005; Galchenko, 2006; Onyshchenko,
2006; Kuzemko, 2009). Для них з використанням
сучасних статистичних методів обробки даних
встановлено синтаксономічний склад і виявлено
екологоценотичні особливості. Значно менше у
фітоценотичному аспекті досліджені угруповання
гігрофільниходнорічниківзефемернимтипомве
гетації(класIsöeto-Nano-JunceteaBraunBlanquetet
R.TüxenexBraunBlanquetetal.1952),атакожце
нози нітрофільних однорічників на перезволоже
нихсубстратах(класBidentetea tripartitaeR.Tüxenet
al. ex von Rochow 1951) (Dubyna et al., 2003, 2004;
Gomlya, 2005; Orlov, Yakushenko, 2005; Senchylo,
Goncharenko, 2006; Shapoval, 2006; Didukh et al.,
2008; Soroka, 2010; Kovalenko, 2014). У цій роботі
висвітленаісторіявивченнясинтаксономіїпіонер
ноїрослинностівУкраїні,розглянутіособливості
її складу, фактори територіальної та екологічної
диференціації синтаксонів, а також окреслені ак
туальнізавданняподальшихдосліджень.

В Україні піонерна рослинність представле
на ценозами засолених приморських і континен
тальних екотопів, узбереж морських і континен
тальних водойм, прибережних ділянок конти
нентальних водойм і водотоків, а також пісків і
піщаних степів. За нашими даними, вона охоп
люєугруповання76асоціацій,щоналежатьдо13
союзів, десяти порядків і дев'яти класів (Thero-
Salicornietea, Crypsidetea aculeatae, Crithmo-Staticeteа
BraunBlanquetinBraunBlanquet,RoussineetNègre
1952, Аmmоphiletea, Сakiletea maritimae, Isöeto-Nano-
Juncetea, Bidentetea tripartitae, Koelerio-Corynephoretea
іFestucetea vaginataeSoóexVicherek1972).Піонер
ні угруповання відслонень кам'янистих порід ав
тори відносять до хазмофітної рослинності (кла
си Asplenietea trichomanis (BraunBlanquet in Meier
etBraunBlanquet1934)Oberdorfer1977,Adiantetea 
capilli-veneris BraunBlanquet 1948, Thlaspietea 
rotundifolii BraunBlanquet 1948, Helianthemo-
ThymeteaRomaschenkо,DidukhetV.Solomakha1996,
Onosmato polyphyllae-Ptilostemonetea echinocephali 
Korzhenevskiy 1990 i Sedo-Scleranthetea Braun
Blanquet1955).

Піо нер на рос лин ність за со ле них при морських і 
кон ти нен таль них еко то пів. Її синтаксономічна різ
номанітність представлена угрупованнями кла
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сів Thero-Salicornietea і Crypsidetea aculeatae. Клас
Thero-Salicornietea охоплює ценози однорічних
трав'яних сукулентних галофітів, що тяжіють до
періодично затоплюваних або надмірно зволоже
них місцезростань — берегів морів і лиманів, те
рас річок тощо. Вони зазвичай розташовуються в
рельєфівузькимисмугамирізнихрозмірівіконфі
гураціїтавідіграютьважливурольвутвореннірос
линногопокриву,сприяючидеградаціїсолончаківі
формуваннюнаїхньомумісцізасоленолучноїрос
линності. Фітоценози класу найхарактерніші для
півдня степової зони та рівнинного Криму, особ
ливо для Присивашшя, але подекуди також тра
пляються й на півночі Степу, і навіть у південній
смузіЛівобережногоЛісостепу,натерасахприток
Дніпра—річокСули,Псла,Ворскли,ОрелітаСа
мари. У північніших регіонах ці угруповання за
звичайпоширенімозаїчнотавкомплексізценоза
миіншихтипіворганізаціїрослинності.

В Україні угруповання Thero-Salicornietea біль
шедосліджувалисяуприморськійчастині.Деталь
ноописаногалофітнурослинністьПричорномор'я
(Dubyna et al., 1998, 2003, 2004, 2007; Umanets,
Solomakha,1998;Umanetsetal.,2001;Voytyuk,2005)
і Приазов'я (Namliyeva, 1996; Tyshchenko, 2006;
Dubyna, Neuhäuslová, 2003; Dubyna et al., 2007).
ДляЛівобережногоПридніпров'я,безконкретних
вказівокнамісцяописів,наводилисядвіасоціаціїз
класуThero-Salicornietea(Bajrak,1997).

Найповніша класифікаційна схема та продро
мус синтаксонів галофітної рослинності України
подані в монографії Д.В. Дубини зі співавторами
(Dubynaetal.,2007).Унійнаводиться10асоціацій
зкласуThero-Salicornietea.Зауважимо,щозапропо
нованіавторамикласифікаційнасхематапродро
муссинтаксонівмалинизкунедоліків(Golubetal.,
2008),томубувздійсненийкритичнийїхперегляд,
проведена обробка фітоценотичних матеріалів на
основі індуктивного підходу до класифікації рос
линностітасучаснихкількіснихметодівінтерпре
таціїфітосоціологічнихданих,окремісинтаксони
авторами валідизовані (Dubyna et al., 2011, 2013;
Dubynaetal.,2013;Dziuba,2013).Зановітнімида
ними,вУкраїніпоширеніугрупованняодногопо
рядку Thero-Salicornietalia Pignatti 1953, двох сою
зів:Salicornion prostrataeGéhu1992іThero-Suaedion
BraunBlanquetinBraunBlanquet,RoussineetNègre
1952 та десяти асоціацій: Salicornietum prostratae
Soó 1927, Petrosimonio oppositifoliae-Salicornietum
Korzhenevskiy et Klyukin in Dubyna et al. 2007,

Bassietum hirsutae Şerbănescu 1965, Halimionetum 
pedunculatae Şerbănescu 1965, Ofaisto monandri-
SalicornietumDubynaetNeuhäuslová2003,Suaedetum 
salsaeGolubetTchorbadze1995,Salicornio perennantis-
Suaedetum salsae Freitag, Golub et Yuritsyna 2001,
Suaedetum confusae Golub et Tchorbadze in Golub
1995,Lepidietum crassifoliaeKorzhenevskiyetKlyukin
1991, Petrosimonio brachiatae-Artemisietum santonicae 
KorzhenevskiyetKlyukin1991.

Угруповання класу Thero-Salicornietea характе
ризуютьсясередньоєвропейськимрівнемценотич
ногобагатства.Йогоценотаксономічнаспецифіка
проявляєтьсяуподібностідіагностичнихвидівви
щихрангів(класутапорядку)дляУкраїни,Цент
ральної, Південної та Східної Європи, регіональ
на—відображаєтьсяскладомдіагностичнихблоків
синтаксонівсередньоготанижчогорангів(союзів
й асоціацій), а також супутніх видів. Відмінною
особливістю ценоструктури угруповань Thero-
Salicornietea є відсутність абсолютно характерних
видів, що трапляються лише в одному із синтак
сонів, складність виділення чітко відокремлених
екологічнихгрупвидів,атакожневисокийзагаль
ний флористичний склад (96 видів), зумовлений
вузьким діапазоном екологічної толерантності
представниківцьоготипурослинності.Факторами
територіальної диференціації виступають рельєф
місцезростань, тривалість нагінного підтоплення,
ступінь засолення ґрунтів, їхній тип і механічний
склад.

Клас Crypsidetea aculeatae репрезентує угрупо
ваннязасоленихподовихділянок іднищбалок із
пухкими солончаковими ґрунтами Півдня Украї
ни.Йогоугрупованнятрапляютьсянагрязевулка
нічнихзасоленихмісцезростаннях,атакожнапри
бережних ділянках засолених боліт, лиманів, рід
ше—насолончакахзмулистимиґрунтами.Фло
ристичнийскладостанніхбідніший.ВУкраїніклас
охоплює порядок Crypsidetalia aculeatae Vicherek
1973зсоюзамиPolygono salsuginei-Crypsion aculeatae 
KorzhenevskiyetKlyukininKorzhenevskiy,Klyukinet
Korzhenevskaya 1997 (включає асоціацію Polygono 
salsuginei-Crypsidetum aculeatae Korzhenevskiy et
KlyukininKorzhenevskiy,KlyukinetKorzhenevskaya
1997) і Cypero-Spergularion salinae Slavnić 1948 (з
асоціаціями Crypsidetum aculeatae Wenzl 1934 і
Heleochloëtum schoenoidisŢopa1939).ЦейкласвУк
раїнітежхарактеризуєтьсясередньоєвропейським
рівнем ценотичного багатства. Провідними фак
торамитериторіальноїтаекологічноїдиференціа



530 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2015, 72(6)

ції його синтаксонів є зволоження та засолення
ґрунтів.Угрупованнявідзначаютьсяпереважанням
однорічнихвидів,щорозвиваютьсявумовахрізко
змінногорежимузволоженнятазасолення.Якіза
хідноєвропейські,вонихарактеризуютьсянизьким
рівнем ценорізноманітності, що зумовлено від
носноневеликимрозмаїттямекотопів—піщаних
і дрібночерепашкових приморських наносів, до
якихвониприурочені.Особливостямиценотичної
структурикласуєвисокепроективнепокриттяза
маловидовогоскладу.Усукцесійнихрядахугрупо
ваннякласурозташовуютьсяміжценозамиThero-
Salicornietea або Juncetea maritimi BraunBlanquet
inBraunBlanquet,RoussineetNègre1952 і Festuco-
Puccinellietea SooexVicherek1973.

Піо нер на рос лин ність морських уз бе реж. До її
складу належать угруповання алювіальних піща
ночерепашникових і валунногалькових пляжів і
кліфів,щоформуютьсяпідвпливомеоловихпро
цесів і солоних бризок на узбережжях Чорного й
Азовськогоморів.Ціугрупованнязапочатковують
екологоценотичні ряди літоральних екосистем,
виступаючиїхнімипервиннимиланками,алевод
ночасявляютьсобоюіфінальністадіїсукцесій,ос
кільки морські хвилі постійно впливають на їхнє
формуванняіперешкоджаютьподальшомурозвит
ку(Dubynaetal.,2007).

Рослинність кам'янистих пляжів і кліфів на
узбережжях Чорного й Азовського морів репре
зентують ценози класу Crithmo-Staticetea. Син
таксономічна різноманітність цього класу є не
високою (три асоціації — Puccinellio distantis-
Limonietum meyeri Korzhenevskiy et Klyukin 1987,
Crithmo-Elytrigietum bessarabicae Korzhenevskiy et
Klyukin in Korzhenevskiy 2001 та Lactuco tataricae-
Elytrigietum bessarabicaeKorzhenevskiyetKlyukin in
Korzhenevskiy 2001, що належать до союзу Kochio 
prostratae-Limonion meyeri Korzhenevskiy et Klyukin
1987 порядку Crithmo-Staticetalia Molinier 1934).
Вони трапляються на приморських узбережжях
Кримського півострова, звідки й були описані
(Korzhenevskiy,2001).

Рослинністьприморськодюннихекосистем,які
являютьсобоювузькіекоклинизісвоєрідноюбудо
вою,динамічністюекотопів,багатимірізноманіт
ним рослинним покривом, репрезентують класи
Аmmоphiletea(псамофітніугруповання,сформовані
переважновидамибагаторічникамиздобрерозви
ненимикореневимисистемамитакореневищами)

та Cakiletea maritimae(галотанітрофільніугрупо
ванняоднорічниківтерофітів).ВУкраїнівонидо
сліджувалися доволі детально. Описано рослин
ністьаренНижньогоДніпра(Vicherek,1971),коси
Бірючийострів(Dubynaetal.,1994,1995),Білоса
райської(Androsova,Solomakha,1996;Tyshchenko,
2006), Обитічної, Самсонової, Безіменної, Кри
вої, Бердянської та інших кіс північної частини
Азовськогоузбережжя(Ляпинська,Широкинська,
Степанівська і Федотова) (Tyshchenko, 2006),
Кримськогопівострова(Korzhenevskiyetal.,1984;
Korzhenevskiy, Klyukin, 1990; Kapralov, 2006), при
морськодюннихекосистемДунайськогобіосфер
ного(Dubynaetal.,1996,2003)таЧорноморського
природного(Umanetsetal.,2001)заповідників.Ці
дослідженняузагальненівроботахД.В.Дубинизі
співавторами(Dubyna,Tymoshenko,2003;Dubyna,
Tymoshenko,Golub,2007).ДляУкраїнинаводиться
вісімасоціаційзкласуAmmophiletea(Tournefortietum 
sibiricae Popescu et Sanda 1975, Salsoletum sodae
Slavnić 1948, Elymetum gigantei Morariu 1957,
Artemisietum arenariaePopescuetSanda1975,Asparago 
levinae-Calamagrostidetum epigei Vicherek 1971,
Elymo-Astrodaucetum littoralis Korzhenevskiy et al. in
Korzhenevskiy2001,Crambetum maritimaeŞerbănescu
1970,Centaureo odessanae-Elymetum giganteiVicherek
1971)тачотири—зкласуCakiletea maritimae(Cakilo 
euxinae-Euphorbietum peplidis Dubyna et al. 1994,
Lactuco tataricae-Cakiletum euxinae Korzhenevskiy
et Klyukin in Korzhenevskiy 2001, Cakilo euxinae-
Salsoletum ruthenicae Vicherek 1971 і Cakilo euxinae-
Salsoletum tragi Vicherek 1971). Встановлено, що
факторамитериторіальноїтаекологічноїдиферен
ціації угруповань класу Ammophiletea виступають
інтенсивністьабразивноакумулятивноїдіяльності
моря, тип і щільність ґрунтового покриву. Угру
повання приурочені до одних з найдинамічніших
формрельєфу—авандюн,якізавждиперебувають
у режимі трансформації. Вони зазнають як виду
ванняпіскузужеутворенихповерхонь,такіпос
тійного його надходження з нижче розташованих
ділянокпляжів.Усукцесійнихрядахціугрупован
нярозміщуютьсяміжценозами Cakiletea maritimae
іFestucetea vaginatae.Ценотаксономічнаспецифіка
відображаєтьсяупереважаннівскладіценофлори
класу багаторічників — представників ксероме
зофітного флорокомплексу, а також видівтеро
фітів.Угруповання,як іпопередні,відзначаються
середньоєвропейським рівнем ценорізноманіття,
що зумовлено значними площами приморсько
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дюнних екосистем в Україні та специфічністю на
рівні асоціацій, союзів і порядків. Особливості
ценоструктури угруповань класу — розріджений
трав'яний покрив (у середньому 30–50 %) і їхня
невисока флористична насиченість (у середньому
7–9видів,загалом—106).

Факторами територіальної й екологічної дифе
ренціації синтаксонів Cakiletea maritimae є тип і
щільністьґрунтовогопокриву,вміструхомихспо
луказоту,атакожінтенсивністьабразивноакуму
лятивноїдіяльностіморя.Встановлено,щоособли
востямиценоструктуриугрупованькласуCakiletea 
maritimae є низьке загальне проективне покриття
фітоценозів(усередньому10–20%),малочисель
ністьфлористичногоскладу(38видів)іпереважна
участьуньомутерофітів,зокремавидів,адаптова
нихдоекстремальнихумоврегулярногозатоплю
вання та вимивання. Специфічність угруповань
спричинюєтьсярізкодиференційованимизафак
торамисередовищаумовамиівиявляєтьсятакожу
тому,щовони,зодногобоку,започатковуютьеко
логоценотичні ряди літоральних геосистем, а з
іншого—водночасявляютьсобоюфінальністадії
сукцесії,оскількипостійнозазнаютьдіїморських
хвиль.Вониєперехідними,щозаміщуютьнамежі
прибоюводніугруповання, іпіслявиходугеосис
темзпідвпливуморськиххвильзмінюютьсяцено
зами класу Ammophiletea. Як і західноєвропейські,
ці угруповання характеризуються досить низьким
рівнемценорізноманітності,щозумовленоекстре
мальнимиумовамимісцезростань.

Піо нер на рос лин ність уз бе реж кон ти нен таль них 
во дойм і во до то ків. УконтинентальнійчастиніУк
раїнипіонернарослинністьформуєтьсянаділян
ках,пов'язанихіздіяльністюрічковихдолин.Угру
пованняпоширюютьсяупосушливихксерофітних
умовах(напіскахборовихтерас)івперезволоже
нихмісцях:поберегахрічок,озер,ставківірізно
манітнихдрібнихводотоків.Востанньомувипадку
формування рослинності має періодичний харак
терізалежитьвідранньовеснянихповенейіпроце
сівобмілінняводоймупосушливийлітнійперіод.

Піонерна рослинність узбереж континенталь
них водойм і водотоків представлена угрупован
нямидвохкласів:Isöeto-Nano-JunceteaтаBidentetea 
tripartitae.

КласIsöeto-Nano-Junceteaохоплюєценозитеро
фітів,щозростаютьвумовахперіодичноїрізкоїзмі
низволоження.Вонипоширеніпоберегахрічокі

струмківповсійтериторіїУкраїни.Дохарактерних
видівсинтаксонівкласуналежатьCyperus fuscusL.,
C. michelianus(L.)Delile,Juncus bufoniusL.,Limosella 
aquatica L., Peplis portula L., Pycreus flavescens (L.)
Rchb. та ін. У зв'язку з сезонністю розвитку їхніх
угруповань для характеристики цієї рослинності
частовживаєтьсятермін«заплавнийефемеретум»
(Shennikov,1938).Уроботахрізнихавторівдляте
риторії України наводилися окремі синтаксони
класу. Зокрема, для Канівського природного за
повідника та Середнього Дніпра загалом  — асо
ціація Cypero fusci-Limoselletum (Oberdorfer 1957)
Korneck 1960 (Senchylo, Goncharenko, 2006), для
проектованого Коростишівського національно
го природного парку — асоціація Juncetum bufonіi
Felföldy 1942 (Orlov, Yakushenko, 2005), для до
лини р. Хорол  — дериватне угруповання com.
Juncus bufonius, яке є тотожним асоціації Juncetum 
bufonіi (Gomlya,2005),дляПівнічногоПричорно
мор'я — асоціація Dichostyli-Gnaphalietum uliginosi
Horvatič1931(Dubynaetal.,2004),дляНаціональ
ного природного парку «Пирятинський» — асо
ціації Cyperetum flavescentis W. Koch ex Aichinger
1933,Juncetum bufoniі,Cyperetum michelianiHorvatič
1931, Eleocharito acicularis-Limoselletum aquaticae
WendelbergerZelinka1952,Eragrostietum suaveolentis
Golub et al. 2005 (Kovalenko, 2014а). Крім того,
вперше з території України описані асоціації
Lythro volgensis-Juncetum tenageiae Vicherek 1968,
Psammophiliello-Juncetum nastanthi Kovalenko 2014,
Polygono recti-Juncetum juzepczukii Kovalenko 2014,
Middendorfio borysthenicae-Crypsietum alopecuroides
Schapoval 2006, Myosuro-Beckmannietum eruciformis
Schapoval 2006 (Shapoval, 2006; Kovalenko, 2014a).
За новітніми даними, які отримані в результа
ті обробки фітоценотичних матеріалів із засто
суванням сучасних статистичних методів, вста
новлено, що в Україні клас Isöeto-Nano-Juncetea
містить один порядок Nanoсyperetalia Klika 1935,
два союзи (Elatini-Eleocharition ovatae Philippi
1968,Verbenion supinae Slavnič1951)ісімасоціацій
(Middendorfio borysthenicae-Crypsietum alopecuroides, 
Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae Libbert1932, 
Cyperetum flavescentis, Cyperetum micheliani,Juncetum 
bufonii, Pulicario vulgaris-Menthetum pulegioidis Slavnić
1951, Eragrostietum suaveolentis Golub et Kuzmina
1992). Імовірно, на території нашої держави мо
жуть траплятися також інші асоціації цього кла
су (Taran, 1995; Brullo, Minissale, 1998), оскільки
чимало синтаксонів, описаних у Західній Європі,
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містятьдіагностичнівиди,широкопредставленів
Україні.

Провідними факторами територіальної та еко
логічної диференціації угруповань класу Isöeto-
Nano-Juncetea, які обумовлюють також їхню це
нотичну різноманітність, є характер рельєфу піо
нерних екотопів (плоскі відмілини, схили флюві
альнихмікрогряд,міжгривнізниженнятощо),ме
ханічнийсклад,потужністьіступіньаераціїґрун
тів, рівень залягання ґрунтових вод. Особливості
угруповань класу полягають у короткотривалості
розвитку, слабкій ценотичній сформованості та
низькійантропотолерантності.Ценотаксономічна
особливість синтаксонів зумовлює наявність ви
дів,якіпов'язанілишезоднимдвомасинтаксона
ми(Pycreus flavescens, Cyperus fuscus, Juncus bufonius, 
Limosella aquaticaтаін.).Специфічнийтакожеко
логічнийспектрвидівдіагностичногоблоку,депе
реважаютьтерофітизкороткимитермінамионто
генезу. Особливостями ценоструктури угруповань
такожєневисокізначеннязагальногопроективно
гопокриття(всередньомудо30%),високавидова
насиченість (15–20 видів), агрегативний характер
флористичноїструктури,щопояснюєтьсяслабки
миценотичнимизв'язкамийактивнимипроцеса
мизанесеннятаперенесеннядіаспор.Формуван
няценофлорсинтаксоніввідбуваєтьсязарахунок
власне диференційних і характерних видів класу,
часткаякихнезначна(до30%),атакожпредстав
никівіншихкласіврослинності(Phragmito-Magno-
Caricetea Klika in Klika et Novák 1941, Molinio-
Arrhenatheretea R. Tüxen 1937, Salicetea purpureae 
Moor1958, Bidentetea tripartitae, Plantaginetea majoris 
R. TüxenetPreisingexvonRochow1951таін.)зви
сокоюекологічноютолерантністюдоекстремаль
нихумов.

Клас Bidentetea tripartitae охоплює угруповання
терофітів,сформованихнавідноснобагатих(часто
нітрифікованих),періодичнозатоплюванихекото
пахбілярізноманітнихводойміводотоків.Нерідко
цейклас,зоглядунайогозначнусинантропізацію,
недостатньообґрунтованорозглядаютьускладіру
деральноїрослинності(Osypenko,Shevchyk,2001).
Хочаценозикласуйформуютьсясамевтакихумо
вах, які є доволі сприятливими для проникнення
адвентивних видів зі значним інвазійним потен
ціалом, проте вони зберігають своє чітке фло
ристичне ядро, до найхарактерніших представни
ківякогоналежатьBidens tripartitaL.,B. cernuaL.,
Leersia oryzoides (L.) Sw., Persicaria hydropiper (L.)

Spach, P. lapathifolia (L.) S.F. Gray, Ranunculus 
sceleratus L., Rumex maritimus L. та ін. Окремі дані
про синтаксономію цих угруповань відомі з міст
Ялти (Levon, 1996) і Черкас (Osypenko, Shevchyk,
2001),дельтиКілійськогогирлар.Дунаю(Dubyna
etal.,2002),ЖитомирськогоПолісся(Yakushenko,
2004b),долинир.Хорол(Gomlya,2005).Класна
раховуєсімасоціацій(Bidentetum tripartitaeW.Koch
1926, Bidenti-Polygonetum hydropiperis Lohmeyer in
R. Tüxen 1960, Bidentetum cernuae (Kobendza 1948)
Slavnič1951, Leersio-Bidentetum(W.Koch1926)Poli
etR.Tüxen1960),Junco bufonii-Bidentetum connatae
(Timmermann1993)Passarge1996,Myosoto aquaticі-
Bidentetum frondosae O. Bolòs, J. M. Montserrat
et Romo 1988, Bidenti frondosae-Atriplicetum 
prostratae Poli et J. Tüxen 1960 corr. Gutermann
et Mucina 1993), два союзи (Bidention tripartitae 
Nordhagen 1940, Chenopodion rubri (R. Tüxen 1960)
Hilbig et Jage 1972) та один порядок (Bidentetalia 
tripartitaeBraunBlanquetetR.Tüxen1943).

Рос лин ність піс ків і пі ща них сте пів. Піскитапі
щаністепивУкраїніпоширеніуприморськійсму
зі та її континентальній частині. В останній вони
тяжіютьдозаплавнихіпершихнадзаплавнихтерас
річокізскладниммікрорельєфом.Алювій,щовхо
дитьдоскладузаплави,міститьсіріглинистіпіски,
також місцями розвинений ґрунтовий горизонт.
Найчіткіше заплавна тераса розвинена в долині
Дніпра,деїївисотасягає1–3м,аширина—кіль
кох десятків кілометрів. Надзаплавні тераси з ви
ходамипісківумежахПонтичноїстеповоїобласті
дужехарактернідлярічокбасейнівДніпратаДону,
місцями вони займають значні площі, особливо
на Лівобережжі Дніпра (Fizikogeograficheskoe…,
1968).

Рослинністьпісківрізнихстадійзаростання(від
відкритих дюнних до задернованих) у синтаксо
номічному аспекті розглядається у складі класів
Koelerio-CorynephoreteaтаFestucetea vaginatae.

КласKoelerio-Corynephoreteaохоплюєпіщаніце
нозибореальної зониГоларктикинабіднихщодо
поживнихречовинмалопотужнихґрунтах.ВУкра
їні такі угруповання поширені у Поліссі та в пів
нічній частині Лісостепу. Синтаксономія класу є
доволі дискусійною. Нерідко його синонімізують
із Sedo-Scleranthetea, зараховуючи до його скла
ду угруповання, що формуються на кам'янистих
відслоненнях лісової зони та Поділля, насампе
реднавапнякахігранітах,якіналежатьдосоюзів
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Alysso-Sedion Oberdorfer et Müller in Müller 1961,
Hyperico perforati-Scleranthion perennisMoravec1967
та Poo compressae-Rumicion acetosellae Didukh et
Kontar 1998 (Didukh, Kontar, 1998; Kontar, 2000;
Onyshchenko, 2001; Abduloyeva, 2002). Однак таке
рішеннянедостатньообґрунтоване.Нанашудум
ку, до складу класу Koelerio-Corynephoretea s.str.
мають входити лише угруповання пісків лісосте
пової зони та Полісся, що належать до порядків
Corynephoretalia canescentis Klika 1934 та Festuco-
Sedetalia acrisR.Tüxen1951(=Sedo acris-Festucetalia
R. Tüxen 1951 nom. invers. propos.), оскільки його
діагностичний блок достатньо відокремлюється
(Corynephorus canescens (L.)P.Beauv.,Koeleria glauca 
(Spreng.) DC., Dianthus deltoides L., Veronica dillenii 
Crantz, Tragopogon ucrainicus Artemcz., Polytrichum 
commune Hedw., P. piliferum Hedw., Jasione montana L., 
Pilosella officinarum F. W. Schultz & Sch. Bip., Otites 
borysthenicus (Grun.)Klokov,Euphorbia cyparissiasL.,
Jurinea cyanoides (L.)Rchb., Myosotis micrantha Pall.
ex Lehm. та ін.), та й характер екотопів цих двох
класів різний. Якщо навіть допустити об'єднання
ценозівFestucetea vaginataeiKoelerio-Corynephoretea
в один клас як таких, що охоплюють піщані еко
системи (за твердженням західноєвропейських
фітоценологів),тодіугрупованнякам'янистихвід
слоненьдоньогоналежатинеможутьзавизначен
нямізнаходятьсяближчедохазмофітноїрослин
ності.

Перший порядок класу Koelerio-Corynephoretea
представлений союзом Corynephorion canescentis
Klika1931(рухливікисліпіскинаалювіальнихфлю
віогляціальнихвідкладах)засоціаціямиCorniculario 
aculeatae-Corynephoretum canescentis Steffen 1931,
Corynephoro-Silenetum tataricae Libbert 1931 та
Veronico dillenii-Corynephoretum Passarge1960,другий
порядок—союзомKoelerion glaucaeVolk1931засо
ціаціями Diantho borbasii-Agrostietum syreistschikovii
Vicherek 1972, Veronico dillenii-Secalietum sylvestris
ShevchyketV.Solomakha1996 (перехіднадокласу
Festucetea vaginatae), Thymo angustifolii-Festucetum 
beckeri Vicherek 1972, Chamaecytiso ruthenicae-
Festucetum beckeri Shevchyk et al. 1996 (включаючи
Thymo pallasiani-Centauretum sumensis Shevchyk et
al. 1996) i Artemisio dniproicae-Salicetum acutifoliae
Shevchyk et Solomakha 1996. Імовірно, з союзу
Koelerion glaucaeвУкраїнібудутьвиявленітакожуг
рупованняасоціаціїFestucetum polesicaeRegel1928
(самвидFestuca polesicaZapał.описанозтериторії
України,вінспорадичнотрапляєтьсянаПоліссіта

впівнічнійчастинілісостеповоїзони),відомі,на
приклад,зЛатвії(Laime,Tjarve,2009),анаЗахідно
му Поліссі — Diantho deltoidis-Armerietum elongatae
Krausch ex Pötsch 1962. Найімовірніше, в Україні
наявнійценозиасоціаціїFestuco-Veronicetum dillenii
Oberdorfer 1957, що тепер виділяється в окремий
союз Arabidopsion thalianae Passarge 1964 (Chytrý,
2007), діагностичними видами якого є ранньо
весняні ефемери (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.,
Erophila verna (L.) Besser, Veronica dillenii Crantz,
V. vernaL.).

Відомості про синтаксономічний склад угру
повань класу Koelerio-Corynephoretea наявні з Ка
нівського (Shevchyk et al., 1996) та Поліського
природних заповідників (Vorobyov  et al., 1997),
прилеглих територій та островів Кременчуцько
го водосховища (Senchylo  et al., 1997, 1998),
м. Львова (Goryelov, 1998), гирлової частини
р. Рось (Kuzemko, 1999), борової тераси Дніпра у
Черкаській обл. (Shevchyk, Polishko, 2000), Жито
мирськогоПолісся(Yakushenko,2004a).Вониуза
гальненівроботіА.А.Куземко(Kuzemko,2009).

Провідним фактором територіальної та еколо
гічної диференціації класу Koelerio-Corynephoretea
нарівніпорядківєедафічніумовиекотопів,асаме
реакція їхґрунтовогорозчину.Цейжефакторви
значальний і для диференціації союзів, оскільки
більшість порядків є монотипними. Регіональна
специфіка відображена на рівні асоціацій. Порів
нянозєвропейськимценотаксономічнебагатство
класу на рівні асоціацій невисоке; однак на рівні
вищих синтаксономічних одиниць воно практич
но не відрізняється від європейського. Особли
востямиструктуриугрупованькласуєзначнароль
представників моховолишайникового ярусу за
невисокогопроективногопокриттятрав'янихрос
лин.

Клас Festucetea vaginatae охоплює угруповання
відкритих пісків і сухих піщаних степів, пошире
нихнапівднілісостеповоїтавстеповійзоніПан
нонського регіону та Східної Європи. На відміну
відценозівKoelerio-Corynephoretea,вонизростають
у посушливіших континентальних напівпустель
нихумовахнадещобагатшихґрунтах.Разоміздер
ниннимизлаками(Festuca valesiacaGaud.,F. beckeri
(Hack.)Trautv.,Stipa borysthenicaKlokovexProkud.)
вагомийвідсоток їхньогоскладустановлятькоре
невищні види (Carex colchica J. Gay, Calamagrostis 
epigeios(L.)Rothтаін.),завдякиякимзначноюмі
роюівідбуваєтьсяпоступовезаростанняпісків.У
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зв'язкузтим,щокласописанийвідноснонедавно,
в1972р.,самезтериторіїУкраїни(Vicherek,1972),
його синтаксономія залишається дискусійною і
потребує детального критичного аналізу. Воче
видь, цьому сприяють перехідний характер даних
синтаксонів і спільність окремих діагностичних
видів вищих рангів класифікації. Так, деякі євро
пейськіавторивідносятьтакіфітоценозивякості
порядку Festucetalia vaginatae Soó 1957 до класу
Koelerio-Corynephoretea (Dring et al., 2002; Borhidi,
2003;Biondietal.,2014),інші—доFestuco-Brometea
(Rodwelletal.,2002).Самостійністькласувизнають
вчені Чехії (Chytrý, 2007), Румунії (Sanda, Öllerer,
Burescu, 2008) та Росії (Dyomina, 2009; Ermakov,
2012), де синтаксономічна різноманітність піща
нихстепіввищазасередньоєвропейську.

На сьогодні накопичено велику кількість да
них щодо синтаксономії та видового скла
ду цих угруповань із різних регіонів як конти
нентальної, так і приморської частин України
(Korzhenevskiy, Klyukin, 1990; Dubyna  et al., 1996,
2003; Shevchyk, Solomakha, 1996; Shevchyk et al.,
1996;Didukh,Korotchenko,1996;Tyshchenko,2006;
Androsova, Solomakha, 1996; Vorobyov et. al., 1997;
Senchylo et al., 1998; Umanets, Solomakha, 1999;
Shevchyk,Polishko,2000;Osypenko,Shevchyk,2001;
Goncharenko, 2003; Gomlya, 2005). Окрім того,
низку нових синтаксонів класу нещодавно опи
сано з суміжної Ростовської обл. Російської Фе
дерації (Dyomina, 2009; Dyomina et al., 2012). В
Україні поширено 28 асоціацій, які належать до
одного порядку Festucetalia vaginatae і двох сою
зів. Союз Festucion beckeri Vicherek 1972, що є
центральним у класі, представлений угрупован
нями асоціацій Festucetum beckeri Ad. Oprea 1998,
Plantaginetum arenariae (Buia et al. 1960) Popescu et
Sanda 1987, Ephedro-Caricetum colchicae (Prodan,
1939) Sanda et Popescu 1973, Melico chrysolepo-
Ephedretum distachyaeUmanetsetI.Solomakha1999,
Secaletum sylvestre Popescu et Sanda 1973, Anisantho 
tectori-Medicaginetum kotovii Tyschenko 1996, Secali-
Stipetum borysthenicae Korzhenevskiy 1986, Koelerio 
glaucae-Stipetum borysthenicae Popescu et Sanda
1987, Carici colchicae-Holoschoenetum vulgaris Sorbu
etal.1995,Secali sylvestri-Alyssetum borzaeani (Borza
1931) Morariu 1959, Aperetum maritimae Popescu et
Sanda 1972, Centaureo odessanae-Festucetum beckeri
Vicherek 1972, Centaureo borysthenicae-Festucetum 
beckeriVicherek1972,Centaureo brevicipiti-Festucetum 
beckeriVicherek1972,Centaureo odessanae-Caricetum 

colchicae Tyschenko 1999, Centaureo odessanae-
Stipetum capillatae Dubyna et al. 1995, Poo bulbosae-
Caricetum colchicae Dubyna et al. 1995, Scabioso 
ucranicae-Caricetum ligericae (Simon 1960) Krausch
1965, Secali-Cynodontetum dactyli Dubyna et al.
1995, Cynodonto-Medicaginetum minimae Popescu
et Sanda 1975, Dauco guttati-Chrysopogonetum grylli
Popescu et al. 1980, Trago-Anthemietum ruthenicae
PuşcaruSoroceanuet al. 1963, Salici rosmarinifoliae-
Holoschoenetum vulgarisMititeluetal.1973,Anisantho 
tectori-Helichrysetum arenariae Tyschenko 1999,
Linario odorae-Agropyretum dasyanthi Vicherek 1972,
Heliotropio dolosi-Brometum japonici Dubyna et al.
1995. Угруповання союзу Verbascion pinnatifidi
KorzhenevskiyetKljukin1990nom.inval.(включаю
чиCynodonto-Teucrion polii KorzhenevskiyetKlyukin
1990nom.inval.)засоціаціямиAstragalo borysthenici-
Ephedretum distachyaeKorzhenevskiyetKljukin1990
nom.inval.(синонім—Leymo-Verbascetum pinnatifidi
Korzhenevskiy et Kljukin 1990 nom. inval.) i Carici 
liparicarpo-Centaureetum adpressae Korzhenevskiy
et Klyukin 1990 nom. inval. (синонім — Cynodonto-
Ajugetum chiae KorzhenevskiyetKlyukin1990)харак
тернідлямолодихпіщанихдюніприморськихвалів
АзовоЧорноморськогоузбережжя(Korzhenevskiy,
Klyukin,1990;Dubynaetal.,2011).Особливостями
ценоструктуриугрупованькласуFestucetea vaginatae
є невисока ценотична сформованість, низька ан
тропотолерантністьіслабкавідновлюваність.Про
відними факторами територіальної диференціації
угруповань,щотакожзумовлюютьїхнюценотичну
різноманітність,єхарактеррельєфу(елементику
чугур,міжкучугурнізниженнятадепресії,рівнин
ні ділянки арен), тип ґрунту, його гумусованість і
щільність,ступіньвпливуеоловихпроцесів.Гіпер
простірекологічнихумоввідзволожених(глибокі
депресії) до напівпустельних (вершини кучугур)
сприяє значному ценотичному багатству та цено
різноманіттюпорівняноіззарубіжними.Ценотак
сономічнаспецифікаполягаєвекобіоморфологіч
ній спорідненості характерних видів, серед яких
переважають дернинні злаки, бульбоцибулинні
такаудексові,атакожкоренепаростковіпсамофі
ти.Особливостямиценоструктуриєрозрідженість
травостою,невираженістьпід'ярусів,стійкеполо
женнядомінуючихвидівіневисокасереднявидова
насиченістьценозів.

Отже, на сучасному етапі вивчення піонерної
рослинності більш повно здійснена лише її син
таксономічна інвентаризація. Однак, як зазна
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чалося, в цьому напрямку залишається ще багато
питань,з'ясуванняякихбудепов'язанезпроведен
ням нових синтаксономічних ревізій. Важливим
є продовження порівняння новітніх синтаксоно
мічнихпобудовіззахідноєвропейськимитасеред
земноморськими,атакожізданимищодосинтак
сономіїпіонерноїрослинностіузбережЧорногой
АзовськогоморівзамежамиУкраїни.Результатом
цихта іншихробітмаєбутичерговийтомбагато
томного видання «Рослинності України» — «Піо
нерна рослинність України». Необхідні також
оцінка різних рівнів різноманітності рослинних
угруповань і диференціації рослинності із засто
суваннямновітніхметодик,індикаціяекологічних
умов, уточнення екологічних шкал і розроблення
класифікації біотопів на основі класифікації рос
линності. Одним із наступних завдань має бути
дослідженняадаптивнихстратегійвидівпіонерної
рослинності, з'ясування шляхів формування пар
ціальних флор, виявлення ареалів синтаксонів та
оцінкаїхскладуіструктури,атакожякіснийаналіз
змінза градієнтомфакторівсередовища,найваж
ливішізяких—складґрунтів,режимїхповерхне
вогозатоплення,алювіальніпроцеситазасолення.
Вцьомупланіважливимєз'ясуванняфлористич
ного складу та продуктивності фітоценозів, до
слідження популяційної структури та закономір
ностейадаптаційноїреакціїрізнихекобіоморфна
дію екологічних і ценотичних факторів. Не менш
важливе і з'ясування динаміки формування піо
нерної рослинності на початкових, середніх і за
вершальнихстадіяхвумовахпосиленняадаптивної
спеціалізації та оцінка змін угруповань у просто
ровочасовомувимірі.Начасітакождослідження
процесів природного відновлення порушених те
риторій шляхом формування піонерної рослин
ності, а згодом — і вихідної природної. Очевидна
і необхідність виявлення автохтонних і міграцій
них змін піонерної рослинності для оцінки рівня
синантропізації та визначення угруповань, най
вразливішихдофітоінвазій.Особливоважливона
основі з'ясування просторової та функціональної
структур рослинності (Ipatov et al., 2010) виявити
механізмиінтеграціївидівупіонернихугрупован
няхчерезекотопічний,біотопічний іценотичний
відбіртаоцінити їхнюрольуфункціонуванніце
нозів.Значнийнауковийінтересстановлятьдослі
дженняфілоценогенетичноїрізноманітностіугру
пованьпіонерноїрослинності,зокремазаознака
мивідмінностівидівконкретнихценозів,за їхнім

положенням у філогенетичній системі. Умовний
консерватизмекологічнихнішітенденціїзаймати
подібніеконішіблизькоспорідненимивидами,що
взаємодіютьодинзоднимконкурентно,якзазна
чаєВ.І.Василєвич(Vasilevich,2013),додаютьаргу
ментівдляз'ясуванняпитаньеволюціїугруповань.

Длярозв'язаннятеоретичних іприкладнихзав
дань необхідне складання екологодинамічних
рядівікартпоширення,насампередприморських
піонернихугруповань,якістанутьосновоюдляка
тегоризаціїтериторійзметоюїхприродоохоронно
говпорядкування.Дляцьогослідудосконалювати
методи картографування піонерної рослинності
шляхом застосування методики дистанційного
зондування земної поверхні та новітніх програм
(Pestunov,Sinyavskiy,2006;Kuzmanenkoetal.,2012).
Досвід авторів вказує на значну перспективність
такихдосліджень,оскількипіонернарослинністьє
зручнимоб'єктомдляпроведенняподібнихта ін
ших робіт (Dubyna et al., 2014). Варто ширше ви
користовуватиупобудовілегенддогеоботанічних
картпоєднаннясинтаксонів—сигмасинтаксонів,
якієчиненайбільшвираженимисамеупіонерної
рослинності.

В Україні різко розширюється сфера госпо
дарського впливу на берегові зони, що становить
пряму загрозу високоспеціалізованим екосисте
мам,зокремапіонерним,іїхнійрослинності.Тому
поряд із здійсненням природоохоронних заходів
шляхом створення об'єктів природнозаповідного
фонду актуальною є екологічна реставрація піо
нерної рослинності. На часі — створення «чер
воних» списків раритетних угруповань піонерної
рослинностітавключення їхніхтериторійдоеле
ментівекомережівсіхтрьохрівнів.Длярозв'язання
цихзавданьважливоюєтакожоцінкапозитивних
відносинміжвидами(створеннямікроклімату,за
безпеченнязахиступроростаннянасіннятощо)та
меж, коли вони змінюються на конкурентні. Ак
туальнезавдання—підбірасортиментувидівпіо
нерних угруповань для здійснення меліоративних
заходів.ЦяроботарозпочатавУкраїніщевсере
диніминулогостоліття(Gordienko,1969),аленині
пригальмувалася.

Розв'язання названих і багатьох інших зав
дань буде успішним лише за умови подальших
широкомасштабних досліджень піонерної рос
линності, створення, доповнення та об'єднання
комп'ютернихбазданихзметоюзбереження,оп
рацювання й узагальнення фітосоціологічного
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матеріалу. Це сприятиме підвищенню загального
рівня таких досліджень, здійсненню моніторингу
стану піонерної рослинності, зокрема в зонах ве
ликого техногенного навантаження, розроблен
ню та впровадженню заходів з його мінімізації,
а також підготовці компетентних спеціалістів та
об'єднанню зусиль фахівців різних галузей біоло
гічноїнауки.

Ви снов ки

ПіонернарослинністьУкраїниохоплюєценози76
асоціацій, які належать до 13 союзів, 10 порядків
і дев'яти класів. Вона представлена угруповання
ми засолених приморських і материкових екото
пів(класи Thero-Salicornietea іCrypsidetea aculeatae),
кам'янистих морських пляжів і кліфів (Crithmo-
Staticeteа), приморськодюнних екосистем 
(Аmmоphiletea і Cakiletea maritimae), прибереж
них ділянок континентальних водойм і водотоків
(Isöeto-Nano-Juncetea і Bidentetea tripartitae), а та
кожпісківіпіщанихстепів(Koelerio-Corynephoretea
і Festucetea vaginatae). Факторами територіальної
та екологічної диференціації, які також обумов
люють ценотичне багатство угруповань, є: для
Thero-Salicornietea і Crypsidetea aculeatae — рельєф
місцезростань, тривалість нагінного підтоплен
ня, ступінь засолення ґрунтів і їхній склад; для
Crithmo-Staticeteа — ступінь зволоження та засо
леннясубстрату;дляАmmоphiletea—інтенсивність
абразивноакумулятивної діяльності моря, тип і
щільність субстрату; для Cakiletea maritimae — ін
тенсивність абразивноакумулятивної діяльності
моря, тип і щільність ґрунтового покриву, вміст
сполук азоту; для Isöeto-Nano-Juncetea — харак
тер рельєфу екотопів, склад і потужність ґрунтів,
ступінь їхньоїаерації,рівеньзалягання ґрунтових
вод; дляBidentetea tripartitae—складґрунтівітри
валість поверхневого підтоплення; для Koelerio-
Corynephoretea — рельєф місцезростань й особли
вості складу ґрунтів (зокрема, реакція ґрунтового
розчину);для Festucetea vaginatae —характеррельє
фу,типґрунтів,гумусованість,їїщільність,атакож
ступіньрозвиткуеоловихпроцесів.

Насучасномурівнівивченняпіонерноїрослин
ностівУкраїні її синтаксономічна інвентаризація
здійсненадостатньоповно.Основниминапрямка
миподальшихдослідженьєпроведенняновихсин
таксономічнихревізій,оцінкарізнихрівніврізно
маніттярослиннихугрупованьідиференціаціїрос
линності, індикація екологічних умов, уточнення

екологічних шкал і розробка класифікації біото
півнаосновікласифікаціїпіонерноїрослинності.
Важливими завданнями є також вивчення адап
таційнихстратегійвидівпіонерноїрослинності, її
динаміки,дослідженняпопуляційноїструктурита
реакціїрізнихекоморфнавпливекологічнихіце
нотичнихфакторівтощо.
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ЕмельяноваС.Н.Современное состояние синтаксономии 
и актуальные задачи изучения пионерной растительности 
Украины.—Укр.ботан.журн.—2015.—72(6):527—541.

ИнститутботаникиимениН.Г.ХолодногоНАН
Украины

ул.Терещенковская,2,г.Киев,01004,Украина

Изложена краткая история синтаксономического ис
следования пионерной растительности Украины,
рассмотрены особенности ее состава, факторы тер
риториальной и экологической дифференциации, а
также актуальные задачи дальнейших исследований.
Установлено, что на территории Украины пионер
ная растительность охватывает ценозы 76 ассоциаций,
принадлежащих к 13 союзам, 10 порядкам и 9 клас
сам. Она представлена сообществами засоленных при
морских и континентальных экотопов (классы Thero-
Salicornietea иCrypsidetea aculeatae),морскихкаменистых
пляжей и клифов (Crithmo-Staticeteа), приморско
дюнных экосистем (Аmmоphiletea и Cakiletea maritimae),
прибрежных участков континентальных водоемов и
водотоков(Isöeto-Nano-JunceteaиBidentetea tripartitae),а
такжепесковипесчаныхстепей(Koelerio-Corynephoretea
и Festucetea vaginatae). Для всех классов характерным
является среднеевропейский уровень ценотического
богатства, кроме Koelerio-Corynephoretea, у которого он
более низкий. Установлено, что факторами территори
альнойиэкологическойдифференциации,которыетак
же обуславливают ценотическое богатство сообществ,
являются:дляThero-SalicornieteaиCrypsidetea aculeatae—
рельефместообитаний,длительностьнагонногоподтоп
ления,степеньзасоленияпочвиихсостав;дляCrithmo-
Staticeteа—степеньувлажненияизасолениясубстрата;
дляАmmоphiletea—интенсивностьабразивноаккумуля
тивнойдеятельностиморя,атакжетипиплотностьсуб
страта;для Cakiletea maritimae—интенсивностьабразив
ноаккумулятивнойдеятельностиморя,типиплотность
почвенногопокрова,содержаниесоединенийазота;для 
Isöeto-Nano-Juncetea — характер рельефа экотопов, со
ставпочв,мощностьистепеньихаэрации,урoвеньза
леганиягрунтовыхвод; дляBidentetea tripartitae —состав
почв и длительность поверхностного подтопления; для
Koelerio-Corynephoretea — рельеф местообитаний и осо
бенностисостава(вчастности,реакцияпочвенногорас
твора)почв;для Festucetea vaginatae —характеррельефа,
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типпочв,гумусированность,ееплотность,атакжесте
пеньразвитияэоловыхпроцессов.

Отмечено,чтонасовременномуровнеизученияпио
нернойрастительностивУкраиневболееполномобъеме
осуществленалишьеесинтаксономическаяинвентари
зация.Подчеркиваетсязначительнаятрансформирован
ностьпионернойрастительностивУкраинеинеобходи
мость проведения соответствующих природоохранных
мероприятий, включая создание новых природно
заповедных объектов и экологическую реставрацию
растительности.Указаныусловияинекоторыепутире
шенияпредложенныхидругихзадачпоизучениюисо
хранениюпионернойрастительности.

Ключевыеслова:пионернаярастительность,
синтаксономия,Украина.

DubynaD.V.,DziubaT.P.,DavydovD.A.,IemelianovaS.M.
Contemporary status of syntaxonomy and current tasks of the 
research on pioneer vegetation in Ukraine. —Ukr.Bot.J.—
2015.—72(6):527—541.

M.G.KholodnyInstituteofBotany,NationalAcademyof
SciencesofUkraine
2,TereshchenkivskaStr.,Kyiv,01004,Ukraine

Thepaperpresentsa shorthistoryof syntaxonomical inves
tigation of the pioneer vegetation in Ukraine. Peculiarities
ofitscompositionandfactorsofterritorialdifferentiationas
wellasactualtasksoffurtherresearchareconsidered.Itisde
finedthatinUkrainethepioneervegetationcoverscommu
nitiesof76associationsbelongingto13alliances,10orders
and9classes.Thisvegetationisrepresentedbycommunities
of salted maritime and land ecotopes (Thero-Salicornietea 
and Crypsidetea aculeatae classes), sea beaches and cliffs

(Crithmo-Staticeteа),seasideduneecosystems(Аmmоphiletea 
and Cakiletea maritimae),coastalpartsofcontinental reser
voirsandwatercourses(Isöeto-Nano-JunceteaandBidentetea 
tripartitae),sandsandsandysteppes(Koelerio-Corynephoretea
andFestucetea vaginatae).MiddleEuropeanlevelofcoenotic
wealthistypicalforallclasses,exceptKoelerio-Corynephoretea
demonstratinglowerlevel.Thefollowingfactorsofterritorial
andecologicaldifferentiationcausingcoenoticrichnesshave
beenestablished:habitatrelief,durationofonsetinundation,
saltdegreeofsoilsandtheircomposition(fortheThero-Sal-
icornietea and Crypsidetea aculeatae classes); humidification
degreeandsoilsalinization(forCrithmo-Staticeteа); intensity
ofabrasiveaccumulationseaactivity,substratetypeandden
sity (for Аmmоphiletea); intensity of abrasiveaccumulation
seaactivity,typeanddensityofsoilcover,contentofnitrogen
compounds(forCakiletea maritimae), reliefcharacterofpio
neerecotopes,soilcompositionanddegreeofaeration,level
ofgroundwater(forIsöeto-Nano-Juncetea); soilcomposition
anddurationofsurfaceinundation(forBidentetea tripartitae),
habitatreliefandcompositionpeculiarities,inparticularre
action of soil solution (for Koelerio-Corynephoretea); relief
character,soiltype,humusnesslevel,itsdensity,aswellasde
greeofeolicprocessdevelopment(forFestucetea vaginatae).

It is noted that up to now only syntaxonomical inven
tory of pioneer vegetation in Ukraine has been more fully
implemented. It is also emphasized that pioneer vegetation
inUkraineisquitetransformedandrequiresprotectionmea
suresincludingestablishmentofnewnatureconservationar
easandenvironmentalrestoration.Conditionsandsomeways
ofimplementationofthesuggestedandothertasksinconser
vationofpioneervegetationareindicated.

Keywords:pioneervegetation,syntaxonomy,Ukraine
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Ємельянова О.І. Практикум з курсу фармацевтичної ботаніки. Частина 1. Морфологія та анатомія рослин: 
Навч. посібник для студентів вишів /ІнститутботанікиіменіМ.Г.ХолодногоНАНУкраїни,Національний
медичнийуніверситетіменіО.О.Богомольця.–К.:Фітосоціоцентр,2015.–272с.

Навчальний посібник містить основні теоретичні матеріали для вивчення будови клітин, тканин,
вегетативних і генеративних органів рослин. Також подано опис об’єктів лікарських рослин, що
використовуються на практичних заняттях, інструкції з виготовлення мікропрепаратів, застосування
фіксованогоматеріалутагербарнихзразків.Зметоюкращогозасвоєнняматеріалутаперевіркиотриманих
знаньзапропонованоконтрольніпитання,тестовітаситуаційнізавдання,джерелаінформації.

Видання передбачає використання його для вивчення базової дисципліни – фармацевтичної ботаніки й 
опрацювання окремих розділів професійно орієнтованих дисциплін.
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