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Вступ

СіверськийДонець–найбільшарічкаЛівобереж
ної України, права притока Дону протяжністю
1054 км (Resursy..., 1967). Бере початок у Білго
родській обл. Російської Федерації, далі протікає
поХарківській,ДонецькійтаЛуганськійобластях
України.

Розташування р. Сіверський Донець у лісосте
повійістеповійприроднихзонах,геологічнітагео
морфологічніособливостіїїдолини,характерзви
вистостіруслазумовлюютьзакономірностірозпо
ділурослинностівздовжїїдолини.Річкамаєкрутий
правийберегіпологий–лівий.Природнарослин
ністьдобревираженанаправому,корінному,бере
зірічки,напершій–заплавнійідругій–боровій
(надзаплавній,абопіщаній)терасах.Третя(лесова)
терасагосподарськиосвоєнатазайнятаздебільшо
го агроценозами (Resursy..., 1967; Heobotanichne
rayonuvannya...,1977;Marіnіch,1985).

У долині Сіверського Дінця представлені зо
нальнітипирослинності–лісоватастепова.Лісова
рослинністьхарактернадляділяноксхилутаплато
правогоберега,атакожзаплавноїтаборовоїтерас
долини. Степова — також приурочена до схилів і
плато правого берега річки, на окремих ділянках
якого представлені угруповання крейдяних
відслонень.Окрімтого,степиподекудизбереглися
невеликимиділянкаминапіщанійілесовійтерасах
Сіверського Дінця (лівий берег річки). Лучні,
болотнітаводнірослинніугрупованняпритаман
ні заплаві, а також трапляються на зниженнях
борової та лесової терас річки. Чагарникова рос
линністьнемаєчіткоїтопологічноїприуроченості:
такі фітоценози представлені на схилах правого
берега Сіверського Дінця та на плакорі, поряд
із степовими та лісовими угрупованнями (на
узліссях, вирубках тощо), трапляються смугами
вздовжлісів,посередлуківзаплави,покраяхболіті
водоймдолини.Галофільніфітоценози,відзначені
налесовійтерасі,єрідкіснимиврегіонідосліджень
(Bilyk,1938,1949;Roslynnist...,1971;Heobotanichne
rayonuvannya...,1977).
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Лісова рослинність – домінуючий тип рослин
ності в межах долини Сіверського Дінця. Дослі
дженню фітоценотичної різноманітності окре
михлісовихмасивівдолинир.СіверськийДонець
присвяченіпублікаціїбагатьохботаніків.Значний
внесокувивченнялісовоїрослинностірегіонузро
билиМ.І.Котов,В.С.Ткаченко,Ю.Р.ШелягСо
сонко,С.Ю.Попович,П.М.Устименко,Л.М.Го
рєлова, Є.М. Кондратюк, Р.І. Бурда, В.М. Остап
ко,Я.П.Дідух,Н.А.Пашкевичтаіншідослідники.
Основні етапи та напрями вивчення рослинності
лісів регіону висвітлено та проаналізовано нами
раніше (Yarotska, 2013). Більшість геоботанічних
досліджень сфокусована на окремих природних
територіяхдолини.Наявнілітературніджерелане
даютьповногоуявленняпрофітоценотичнурізно
манітністьізакономірностірозподілулісовоїрос
линності долини р. Сіверський Донець. Тому ми
прагнулисконцентруватиувагунавивченнілісової
рослинностідолинир.СіверськийДонецьзагалом.
Уційстаттінаведенірезультатидослідженьлісової
рослинності долини в межах лісостепової зони та
проаналізованоїїтериторіальнийрозподіл.

Ма те ріа ли та ме то ди до слі джень

За аналізом розподілу лісової рослинності в до
линіСіверськогоДінцямивиокремилидві їїчас
тини—лісостеповутастепову,згідноз їхнімроз
ташуванням у межах відповідних природних зон.
Умовна межа між Лісостепом і Степом перетинає
р. Сіверський Донець на рівні гирла р. Бишкин,
поблизу с. Черкаський Бишкин Зміївського рну
Харківськоїобл.(Resursy...,1967;Marіnіch,1985).

Основою роботи є матеріали польових дослі
джень,здійсненихМ.О.Яроцькоюпротягом2011–
2014 рр. на території лісів долини р. Сіверський
Донець. Авторка використовувала класичні гео
ботанічні методи: рекогносцирувальний, деталь
номаршрутний, напівстаціонарний та метод
окомірного екологоценотичного профілювання
(Yunatov, 1964). Характеристика розподілу лісо
воїрослинностіврегіонідослідженьздійсненана
основі 228 геоботанічних описів. Підготовка еко
логоценотичнихпрофілів,відображенихустатті,
та оцінка лісорослинних умов виконані спільно з
В.Ю. Яроцьким. Назви синтаксонів наведені за
домінантною класифікацією (Roslynnist...; 1971,
Prodromus...,1991).

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

Лісова рослинність долини р. Сіверський Донець
відзначається високим ступенем синтаксономіч
ної різноманітності. За матеріалами досліджень,
фітоценофондлісіврегіонуохоплює14формацій:
Pineta sylvestris, Querceta roboris, Alneta glutinosae, 
Populeta albae, Populeta nigrae, Populeta tremulae, 
Saliceta albae – корінні формації; *Betuleta pendulae, 
*Betuleta pubescentis, *Fraxineta excelsioris, *Acereta 
platanoiditis, *Acereta campestris, *Tilieta cordatae, 
*Ulmeta laevis – похідні формації лісової рослин
ності.

Загальний характер та особливості локалізації
лісової рослинності визначаються фізикогеогра
фічними характеристиками місцевості: позицією
на рельєфі, трофністю ґрунтів і гідрологічними
умовами.Мививчализакономірностіпоширення
лісовихрослиннихугрупованьуздовжСіверського
Дінцязагаломізалежновідзмінирельєфувдолині.

Оцінити розподіл рослинного покриву щодо
фізикогеографічних умов, пов'язаних зі зміною
рельєфу, дає змогу аналіз екологоценотичних
профілів. Для лісостепової ділянки долини р. Сі
верськийДонецьмизаклалидвапрофілі,приуро
ченідоверхньоїтечіїрічки(Resursy...,1967).Пер
ший профіль був закладений через долину р. Сі
верський Донець у напрямку з заходу на схід, на
території Скрипаївського навчальнодослідного
лісового господарства, поблизу с. Мохнач Змі
ївського рну Харківської обл. (рис. 1). Загальна
протяжністьпрофілю–3,3км;перепадвисотдля
правогоберегарічкивмежахпрофілю–125м,для
лівого–45м.

На плато, у верхній частині схилу та на підви
щенихкрутихділянкахсередньоїчастиниправого
берега з сухими та свіжими сірими лісовими суг
линистимиґрунтами,сформувалисяфлористично
багатізвичайнодубовіліси,представленіасоціація
миAcereto (platanoiditis)-Tilieto (cordatae)-Quercetum 
(roboris) caricosum (pilosae), Acereto (platanoiditis)-
Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) caricosum 
(pilosae) та Acereto (platanoiditis)-Quercetum (roboris) 
caricosum (pilosae) (рис.1:1, 2, 4).

На ділянках із вологими темносірими лісо
вими суглинистими ґрунтами у затінених місцях
середньої частини схилу представлені угрупован
ня асоціації Acereto (platanoiditis)-Tilieto (cordatae)-
Quercetum (roboris) aegopodiosum (podagrariae) 
(рис.1:3). Уподібнихумовах,аленадещокруті
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шихсхилахсхідноїекспозиціїзбільшеродовани
ми ґрунтами, сформувалися лісові угруповання
асоціації Acereto (platanoiditis)-Quercetum (roboris) 
stellariosum (holosteae) (рис.1: 5).

Унижнійчастинісхилуправогоберегатанаді
лянкахзаплави,щоприлягаютьдонього,ростуть
чисті звичайнодубові ліси. Тут представлені рід
кісні для регіону фітоценози асоціації Quercetum 
(roboris) vincosum (minoris) (рис.1:6). Назаплавній
терасіправогоберегаСіверськогоДінцяростутьуг
руповання асоціації Quercetum (roboris) aegopodium 
(podagrariae) (рис.1:7). 

У центральній і прирусловій частинах заплави
з лучними слабосолонцюватими ґрунтами сфор
мувалися фітоценози справжніх луків (формації 
Alopecureta pratensis, Poeta pratensis)(рис.1:8). Без
посередньопоблизу русларічкиростутьприбереж
новодніугрупованняформаціїPhragmitetа australis 
(рис.1:9).

На лівій частині долини, біля врізу води, рос
линний покрив представлений комплексом угру
повань прибережноводної рослинності з пере
важанням фітоценозів формації Typhaeta latifoliae 
(рис.1:10).Донихприлягаютьантропогеннопо
рушеніугрупованнязаплавнихлісівнаалювіально
піщаномулистих ґрунтах, деревостан яких нині
репрезентований Salix alba L., Ulmus laevis Pall. та 
Acer negundo L.зтравостоєм ізлучноготазаплав
нолісового різнотрав'я (Poa nemoralis L., Glechoma 
hederacea L., Aristolochia clematitis L. тощо)(рис.1:
11).

У результаті антропогенного використання за
плавних лісів тут сформувалися похідні серійні
лісові угруповання, які на профілі представлені
угрупованнямиQuercetum (roboris) aceroso (tatarici)-
glechomosum (hederaceae) (рис.1:12) тапіслялісови
милуками(угрупованнясправжніхлуківформації
Festuceta pratensis, сформовані на лучних сугли
нистихґрунтахнапісках)(рис.1:13).

У центральній частині заплави на світлосірих
лісових намитих ґрунтах збереглися ділянки при
роднихзаплавнихлісів:тутзафіксованіфітоценози
асоціацій Acereto (campestris)-Fraxineto (excelsioris)-
Quercetum (roboris) aegopodiosum (podagrariae) та 
Acereto (campestris)-Fraxineto (excelsioris)-Quercetum 
(roboris) convallariosum (majalis) (рис.1:14, 16).

У перезволожених зниженнях рельєфу з мулу
ватоболотними ґрунтами, в центральній части
ні заплави, сформувалися фітоценози евтрофних
боліт із переважанням формації Cariceta ripariae 

(рис. 1: 15). На притерасному зниженні запла
ви, де близько залягають або виходять ґрунтові
води, зростають клейковільхові ліси. На профілі
вонипредставленіугрупованнямасоціаціїAlnetum 
(glutinosae) aegopodiosum (podagrariae), смугоподіб
новитягнутимуздовжструмкатасформованимна
мулуватоболотнихґрунтах(рис.1:17).

На свіжих дерновослабоопідзолених піща
них ґрунтах, по зниженнях і схилах борової тера
си,відзначеніштучнінасадженняPinus sylvestris L. 
із домінуванням Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., 
Dicranum rugosum (Funck) Hoffm. ex Brid. (рис. 1:
18),тодіяксухішітипитакихґрунтівзайнятіштуч
ними насадженнями P. sylvestris із переважанням
Calamagrostis epigeios (рис.1:19).Узниженнінаво
логихдерновопідзолистихсупіщанихґрунтахрос
туть угруповання асоціації Betuletum (pubescentis) 
franguloso (alni)-moliniosum (caeruleae) (рис. 1: 20). 
На багатших свіжих супіщаних ґрунтах представ
лена асоціація Quercetо (roboris)-Pinetum (sylvestris) 
convallariosum (majalis) (рис.1:21). 

Відповідно до профілю для сухих підвищених
ділянокпіщанихдюнхарактерніпсамофітніугру
пованнязпереважаннямCalamagrostis epigeios (L.)
Roth,Carex colchicaJ.Gay(рис.1:22).Насухихпі
щаних слаборозвинених ґрунтах відзначені наса
дженняP. sylvestris зрідкимтравостоєм(рис.1:23).

На рис. 2 представлено профіль рослинності
через долину р. Сіверський Донець у межах На
ціонального природного парку (НПП) «Гоміль
шанські ліси». Профіль закладений у напрямку
з заходу на схід поблизу с. Коропове Зміївсько
горнуХарківськоїобласті.Загальнапротяжність
профілю–5,5км;перепадвисотдляправогобере
гавмежахпрофілю–125м,длялівого–40м.

Платотаверхнічастинивідноснопологихсхи
лівправогоберегарічки,якимпритаманнісірілі
совіґрунти,зайнятізвичайнодубовимилісами.Тут
представлені асоціації: Tilieto (cordatae)-Quercetum 
(roboris) coryloso (avellanae)-caricosum (pilosae), 
Acereto (platanoiditis)-Tilieto (cordatae)-Quercetum 
(roboris) caricosum (pilosae), Tilieto (cordatae)-
Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) caricosum 
(pilosae) (рис.2:1—3).

На вологіших ділянках ці угруповання зміню
ютьфітоценозиTilieto (cordatae)-Quercetum (roboris) 
coryloso (avellanae)-aegopodiosum (podagrariae) 
(рис. 2: 4). Днище балки займає похідна асо
ціація *Populetum (tremulae) coryloso (avellanae)-
aegopodiosum (podagrariae), сформована на тем
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Рис.1.Екологоценотичнийпрофільрослинностідолинир.СіверськийДонецьвоколицяхс.МохначЗміївськогорну
Харківської обл. Рослинні угруповання правого берега річки: 1 – Acereto (platanoiditis)-Tilieto (cordatae)-Quercetum 
(roboris) caricosum (pilosae); 2 – Acereto (platanoiditis)- Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) caricosum (pilosae); 3 – 
Acereto (platanoiditis)-Tilieto (cordatae)-Quercetum (roboris) aegopodiosum (podagrariae); 4– Acereto (platanoiditis)-Quercetum 
(roboris) caricosum (pilosae); 5– Acereto (platanoiditis)-Quercetum (roboris) stellariosum (holosteae); 6–Quercetum (roboris) 
vincosum (minoris); 7–Quercetum (roboris) aegopodiosum (podagrariae); 8–угрупованнясправжніхлук(формаціяPoeta 
pratensis);9–прибережноводніугруповання(формаціяPhragmitetа australis)

Fig.1.EcologicalandcoenoticprofileofvegetationinthevalleyoftheSiverskyiDonetsRivernearMokhnachvillage,Zmiiv
District,KharkivRegion.Plantcommunitieslocatedontherightbankoftheriver:1– Acereto (platanoiditis)-Tilieto (cordatae)-
Quercetum (roboris) caricosum (pilosae); 2 – Acereto (platanoiditis)-Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) caricosum (pilosae); 
3 – Acereto (platanoiditis)-Tilieto (cordatae)-Quercetum (roboris) aegopodiosum (podagrariae); 4 – Acereto (platanoiditis)-
Quercetum (roboris) caricosum (pilosae); 5– Acereto (platanoiditis)-Quercetum (roboris) stellariosum (holosteae); 6–Quercetum 
(roboris) vincosum (minoris); 7–Quercetum (roboris) aegopodiosum (podagrariae); 8–meadowplantcommunities(formation
Poëta pratensis);9–riverbankaquaticplantcommunities(formationPhragmitetа australis)
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Закінченнярис. 1. Угрупованнялівогоберегарічки:10–прибережноводнарослинність(формаціяTyphaeta latifoliae); 
11–фрагментзаплавнихлісівізучастюSalix alba, Ulmus laevis таAcer negundo ізрізнотрав'ям(Poa nemoralis, Glechoma 
hederacea, Aristolochia clematitis);12–*Quercetum (roboris) aceroso (tatarici) – glechomosum (hederaceae);13– угруповання
справжніх луків (формація Festuceta pratensis); 14 – Acereto (campestris)-Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) 
aegopodiosum (podagrariae);15– болотнеугрупованнязпереважаннямCarex riparia; 16– Acereto (campestris)-Fraxineto 
(excelsioris)-Quercetum (roboris) convallariosum (majalis); 17 – фрагмент асоціації Alnetum (glutinosae) aegopodiosum 
(podagrariae)вздовжструмка;18–штучнінасадження Pinus sylvestris іздомінуваннямPleurozium schreberi, Dicranum 
rugosum;19–штучнінасадженняP. sylvestrisіздомінуваннямCalamagrostis epigeios; 20–фрагментасоціації*Betuletum 
(pubescentis) franguloso (alni)-moliniosum (caeruleae);21–Quercetо (roboris)-Pinetum (sylvestris) convallariosum (majalis);22–
псамофітніугрупованнязпереважаннямC. epigeiosтаCarex colchica;23–штучнінасадженняP. sylvestrisзрозрідженим
травостоєм(соснякрідкотравний);*–похідніасоціації

End of Fig.1.Plantcommunitieslocatedontheleftbankoftheriver:10–riverbankaquaticplantcommunities(formation
Typhaeta latifoliae); 11–fragmentoffloodplainforestwithSalix alba,Ulmus laevisandAcer negundowithherbaceousplants(Poa 
nemoralis, Glechoma hederacea, Aristolochia clematitis);12– *Quercetum (roboris) aceroso (tatarici)- glechomosum (hederaceae); 
13– meadowplantcommunities(formation Festuceta pratensis); 14– Acereto (campestris)-Fraxineto (excelsioris)-Quercetum 
(roboris) aegopodiosum (podagrariae); 15– fen сommunitywithdominationof Carex riparia; 16– Acereto (campestris)-Fraxineto 
(excelsioris)-Quercetum (roboris) convallariosum (majalis); 17 – fragment of association Alnetum (glutinosae) aegopodiosum 
(podagrariae)alongthestream;18–artificialplantationsof Pinus sylvestris.withdominationofPleurozium schreberi, Dicranum 
rugosum; 19 – artificial plantations of P. sylvestris with domination of Calamagrostis epigeios; 20 – fragment of association
*Betuletum (pubescentis) franguloso (alni)-moliniosum (caeruleae);21–Quercetо (roboris)-Pinetum (sylvestris) convallariosum 
(majalis);22–psammophytecommunitieswithdominationofC. epigeiosandCarex colchica;23–plantationsofP. sylvestris
withsparseherbage;*–derivativeassociations
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Рис. 2. Екологоценотичний профіль рослинності долини р. Сіверський Донець у межах НПП «Гомільшанські
ліси» (околиці с. Коропове Зміївського рну Харківської обл.). Рослинні угруповання правого берега річки: 1 – 
Tilieto (cordatae)-Quercetum (roboris) coryloso (avellanae)-caricosum (pilosae); 2 – Acereto (platanoiditis)-Tilieto (cordatae)-
Quercetum (roboris) caricosum (pilosae); 3– Tilieto (cordatae)-Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) caricosum (pilosae); 
4 – Tilieto (cordatae)-Quercetum (roboris) coryloso (avellanae)-aegopodiosum (podagrariae); 5 – *Populetum (tremulae) 
coryloso (avellanae)-aegopodiosum (podagrariae); 6– Tilieto (cordatae)-Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) stellariosum 
(holosteae); 7– Acereto (campestris)-Quercetum (roboris) aceroso (tatarici)-caricosum (pilosae); 8– Acereto (campestris)-Fraxineto 
(excelsioris)-Quercetum (roboris) aceroso (tatarici)-aegonychonosum (purpureo-caerulei) (позамасштабне угруповання); 
9 – Acereto (campestris)-Quercetum (roboris) aegopodiosum (podagrariae) ; 10 – Tilieto (cordatae)-Fraxineto (excelsioris)-
Quercetum (roboris) aegopodiosum (podagrariae); 11 – Tilieto (cordatae)-Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) alliosum 
(ursini) (позамасштабне угруповання); 12 – * Ulmeto (laevis)-Fraxinetum (excelsioris) coryloso (avellanae)-aegopodiosum 
(podagrariae). *–похідніасоціації

Fig. 2. Ecological and coenotic profile of vegetation in the valley of the Siverskiy Donets River in the Нomilshanski Lisy
NationalNaturePark(nearKoropovevillage,ZmiivDistrict,KharkivRegion).Plantcommunitieslocatedontherightbankof
theriver:1– Tilieto (cordatae)-Quercetum (roboris) coryloso (avellanae)-caricosum (pilosae); 2– Acereto (platanoiditis)-Tilieto 
(cordatae)-Quercetum (roboris) caricosum (pilosae); 3– Tilieto (cordatae)-Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) caricosum 
(pilosae); 4– Tilieto (cordatae)-Quercetum (roboris) coryloso (avellanae)-aegopodiosum(podagrariae); 5– *Populetum (tremulae) 
coryloso (avellanae)-aegopodiosum (podagrariae); 6– Tilieto (cordatae)-Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) stellariosum 
(holosteae); 7 – Acereto (campestris)-Quercetum (roboris) aceroso (tatarici)- caricosum (pilosae) ; 8 – Acereto (campestris)-
Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) aceroso (tatarici)-aegonychonosum (purpureo-caerulei) (communityoutofscale); 9– 
Acereto (campestris)-Quercetum (roboris) aegopodiosum (podagrariae) ; 10– Tilieto (cordatae)-Fraxineto (excelsioris)-Quercetum 
(roboris) aegopodiosum (podagrariae); 11 – Tilieto (cordatae)-Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) alliosum (ursini) 
(communityoutofscale);12– * Ulmeto (laevis)-Fraxinetum (excelsioris) coryloso (avellanae)-aegopodiosum (podagrariae).*–
derivativeassociations
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Закінчення рис.2.Рослинніугрупованнялівогоберегарічки: 13– Ulmeto (laevis)-Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) 
convallariosum (majalis); 14– *Acereto (campestris)-Quercetum (roboris) glechomosum (hederaceae); 15– прибережноводна
(формація Phragmitetа australis)іводнарослинність(формація Nymphaeeta albae); 16– угрупованнясправжніхлуків
ізпереважаннямAgrostis stolonifera,Festuca pratensis,Alopecurus pratensis;17–Acereto (campestris)-Fraxineto (excelsioris)-
Quercetum (roboris) aegopodiosum (podagrariae); 18 – штучні насадження P. sylvestris із переважанням Chelidonium 
majus; 19 – штучні насадження P. sylvestris із переважанням Euonymus verrucosus; 20 – *Quercetum (roboris) poosum 
(angustifoliae);21 –Quercetо (roboris)-Pinetum (sylvestris) convallariosum (majalis);22–Quercetо (roboris)-Pinetum (sylvestris) 
pteridiosum (aquilini);23 –Pinetum (sylvestris) pteridiosum (aquilini);24 –Pinetum (sylvestris) calamagrostidosum (epigeioris); 
25 –агроценози

End of Fig.2.Plantcommunitieslocatedontheleftbankoftheriver:13– Ulmeto (laevis)-Fraxineto (excelsioris)-Quercetum 
(roboris) convallariosum (majalis); 14 – *Acereto (campestris)-Quercetum (roboris) glechomosum (hederaceae); 15 – сoastal
water plant communities (formation of Phragmitetа australis) and water vegetation (formation Nymphaeeta albae); 16 – 
meadow plant communities with domination of Agrostis stolonifera L., Festuca pratensis, Alopecurus pratensis; 17 – Acereto 
(campestris)-Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) aegopodiosum (podagrariae); 18–artificialplantationsofP. sylvestris
withdominationofChelidonium majus;19–artificialplantationsofP. sylvestriswithdominationofEuonymus verrucosus;20–
*Quercetum (roboris) poosum (angustifoliae);21–Quercetо (roboris)-Pinetum (sylvestris) convallariosum (majalis);22–Quercetо 
(roboris)-Pinetum (sylvestris) pteridiosum (aquilini); 23 – Pinetum (sylvestris) pteridiosum (aquilini); 24 – Pinetum (sylvestris) 
calamagrostidosum (epigeioris);25–agrocoenoses
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носірихлісовихґрунтах(рис.2:5).Длясередньої
частини схилів правого берега з сірими лісовим
ґрунтами характерна асоціація Tilieto (cordatae)-
Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) stellariosum 
(holosteae) (рис.2:6).

Ділянкукрутогосхилузсіримилісовимиґрун
тами займають фітоценози Acereto (campestris)-
Quercetum (roboris) aceroso (tatarici)-caricosum (pilosae) 
(рис.2:7).Наспадистійчастинісхилукрутизною
20–30º на змитих сірих лісових ґрунтах зростає
рідкісне угруповання Acereto (campestris)-Fraxineto 
(excelsioris)-Quercetum (roboris) aceroso (tatarici)-
aegonychonosum (purpureo-caerulei) (рис.2:8).

Для нижньої частини схилу правого берега до
лини р. Сіверський Донець, відповідно до профі
лю, характерні звичайнодубові ліси на сірих лі
сових ґрунтах. Вони представлені асоціаціями:
Acereto (campestris)-Quercetum (roboris) aegopodiosum 
(podagrariae), Tilieto (cordatae)-Fraxineto (excelsioris)-
Quercetum (roboris) aegopodiosum (podagrariae) 
(рис. 2: 9 і 10 відповідно) та Tilieto (cordatae)-
Quercetum (roboris) coryloso (avellanae)-aegopodiosum 
(podagrariae) (рис. 2: 4). Особливе місце посідає
асоціація Tilieto (cordatae)-Fraxineto (excelsioris)-
Quercetum (roboris) alliosum (ursini), сформована на
вологихсірихлісовихґрунтахпологоїчастинисхи
лу (рис. 2: 11). Ця асоціація занесена до «Зеленої
книгиУкраїни»(Zelenaknyha...,2009).

У заплаві р. Сіверський Донець на правому
березі представлена похідна асоціація *Ulmeto 
(laevis)-Fraxinetum (excelsioris) coryloso (avellanae)-
aegopodiosum (podagrariae) (рис.2:12), налівомубе
резі–асоціації Ulmeto (laevis)-Fraxineto (excelsioris)-
Quercetum (roboris) convallariosum (majalis) та 
*Acereto (campestris)-Quercetum (roboris) glechomosum 
(hederaceae) (рис.2:13і14відповідно). Цілісипри
урочені до світлосірих лісових намитих ґрунтів.
Для берегів затоки Косач характерні фітоценози
формації Phragmitetа australis, їїплесозайнятевод
ною рослинністю, зокрема асоціаціями форма
ції Nymphaeeta albae (рис.2:15). Далізапрофілем
ідуть угруповання справжніх луків із переважан
ням Agrostis stolonifera L., Festuca pratensis Huds., 
Alopecurus pratensis L., сформовані на лучних суг
линистихґрунтах(рис.2:16).Центральнутапри
терасну частини заплави зі світлосірими лісови
ми намитими ґрунтами займає асоціація Acereto 
(campestris)-Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) 
aegopodiosum (podagrariae) (рис.2:17).

Наборовійтерасінасупіщанихґрунтахпредстав
лені старовікові штучні насадження P. sylvestris
із домінуванням Chelidonium majus L. у травостої,
за ними – подібні угруповання з переважанням
Euonymus verrucosusScop.учагарниковомуярусіта
безвираженоготрав'янистогоярусу(рис.2:18, 19).
Набагатшихівологішихсупіщанихґрунтахсфор
мувалася похідна асоціація *Quercetum (roboris) 
poosum (angustifoliae) (рис.2:20). 

Асоціації Quercetо (roboris)-Pinetum (sylvestris) 
convallariosum (majalis), Quercetо (roboris)-Pinetum 
(sylvestris) pteridiosum (aquilini)таPinetum (sylvestris) 
pteridiosum (aquilini) займають ділянку зі свіжи
ми дерновоопідзоленими супіщаними ґрунта
ми борової тераси (рис. 2: 21—23). На піщаних
ґрунтах представлена асоціація Pinetum (sylvestris) 
calamagrostidosum (epigeioris) (рис. 2: 24). Наступні
ділянкиборовоїталесовоїтерасзайнятіплощами,
освоєнимилюдиною–агроценозамитанаселени
мипунктами(рис.2:25).

Розглянемо загальні риси розподілу основ
них формацій лісової рослинності вздовж доли
ни р. Сіверський Донець. У регіоні досліджень
найпоширенішi угруповання формації Querceta 
roboris.Вониєзональнимидлялісостеповоїчасти
нидолинитапереважаютьтутякзафітоценотич
нимрізноманіттям,такізаплощами.Наційтери
торіївониутворюютьнагірнітазаплавнідіброви.

Звичайнодубові ліси правого, корінного, бере
га Сіверського Дінця приурочені до сірих і тем
носірих суглинистих і глинистих ґрунтів різного
ступеня зволоження – сухі, свіжі, вологі. Найха
рактернішимидляправогоберегарічкидосліджу
ваногорегіонуєфітоценозисубформаційQuerceеta 
roboris, Tilieto (cordatae)-Querceta (roboris), Acereto 
(platanoiditis)-Tilieto (cordatae)-Querceta (roboris).
Порівняноневеликіплощізаймаютьугруповання
субформаційAcereto (platanoiditis)-Querceta (roboris), 
Fraxineto (excelsioris)-Querceta (roboris) та Tilieto 
(cordatae)-Fraxineto (excelsioris)-Querceta (roboris).

Фітоценози субформацій Acereto (campestris)-
Querceta (roboris) та Acereto (campestris)-Fraxineto 
(excelsioris)-Querceta (roboris) на правому березі
представлені зрідка; дещо більші площі вони за
ймають у НПП «Гомільшанські ліси» на ділянці
долинипоблизумежілісостеповоїтастеповоїзон.

Для заплавної тераси річки в межах лісостепої
частини характерні такі субформації звичайно
дубових лісів: фітоценози Ulmeto (laevis)-Querceta 
(roboris), Ulmeto (laevis)-Fraxineto (excelsioris)-
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Querceta (roboris) — переважно для прирусло
вої частини заплави та Querceеta roboris, Acereto 
(campestris)-Fraxineto (excelsioris)-Querceta (roboris)
і Fraxineto (excelsioris)-Querceta (roboris) — здебіль
шогодляїїцентральноїчастини.Наведеніугрупо
ваннязвичайнодубовихлісівформуютьсянадобре
зволоженихлучнихслабосолонцюватихважкосуг
линистих ісірихлісовихнамитихґрунтах,підсте
ленихпіскамитасупісками.

На прикладі субформації Querceеta roboris нами
виявлені виражені зональні особливості розпо
ділу лісових рослинних угруповань долини р. Сі
верський Донець. Так, для лісостепової частини
долини річки є звичайними типові угруповання,
що належать до групи асоціацій Querceta (roboris) 
coryloso (avellanae)-stellariosa (holosteae) та Querceta 
(roboris) stellariosa (holosteae). На рівні НПП «Го
мільшанські ліси» долина Сіверського Дінця пе
ретинаєпівденнумежупоширеннязвичайнодубо
вих лісів ліщинововолосистоосокових Q. coryloso 
(avellanae)-caricosum (pilosae)таволосистоосокових
Q. caricosum (pilosae), головнімасивиякихзосере
дженінаЛівобережжі(ShelyahSosonko,1974).

До лісостепової частини долини приурочена
північна межа поширення звичайнодубових лісів
татарськокленових, які є рідкісними для регіону.
Цілісидужерізнятьсязасвоїмрозподіломуздовж
долиниузв'язкузмежамипоширеннядомінантів
трав'яногоярусу.Так,щодохарактерноїдляпівден
ної частини лісостепової зони асоціації Q. aceroso 
(tatarici)-caricosum (pilosae), то долина річки пере
тинаєводночас і їїпівнічну (лісовімасивиуВов
чанськомурні),іпівденнумежіпоширення(НПП
«Гомільшанські ліси»). Крім того, на північній
межі ареалу виявлені такі асоціації: Quercetum 
(roboris) aceroso (tatarici)-aegopodiosum (podagrariae), 
Q. aceroso (tatarici)-caricosum (rhizinae), Q. aceroso 
(tatarici)-convallariosum (majalis), Q. aceroso (tatarici)-
aegonychonosum (purpureocaerulei), Q. aceroso 
(tatarici)-caricosum (michelii). Найпівнічніші пози
ціїцихасоціаційвідзначенідляВовчанськогорну
Харківськоїобл.(ShelyahSosonko,1974).

Слідпідкреслити,щовлісостеповійчастинідо
лини р. Сіверський Донець представлені найпів
денніші локалітети звичайнодубових лісів ведме
жоцибулевих. Власне, на території НПП «Гоміль
шанськіліси»виявленаасоціаціяTilieto (cordatae)-
Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) alliosum 
(ursini). Дещо більші площі звичайнодубові ліси

ведмежоцибулевізаймаютьубалках,приурочених
додолинир.СіверськийДонець(Yarotska,2011).

ПодекудинамісцікоріннихлісівQuerceta roboris
унагірнихізаплавнихдібровахутворилисяпохід
нілісовірослинніугрупованняформаційFraxineta 
excelsioris, Tilieta cordatae, Acereta platanoiditis, 
Acereta campestris, Ulmeta laevis. Такі тенденції зу
мовлені поступовим вилученням дерев Quercus 
robur L. у процесі лісогосподарської діяльності, а
також гіршим поновленням виду та помітнішим
відпадом, порівняно з іншими видами деревного
ярусу(Bukshaetal.,2010).

Доволірізноманітніврегіоніугрупованняфор
маціїPineta sylvestris,якіздебільшогопредставлені
наборовійтерасівдолиніСіверськогоДінця.Од
нак їхні природні угруповання збереглися лише
на невеликих площах в окремих лісових масивах:
МалинівськійлісовійдачітаНПП«Гомільшанські
ліси» (Чугуївський i Зміївський рни Харківської
обл.).Значніплощівмежахборовоїтерасидолини
займаютькультуриP. sylvestris різноговіку.

Звичайнососнові ліси приурочені здебіль
шого до свіжих дерновоопідзолених піща
них ґрунтів. Це, наприклад, такі типові асоціа
ції, як Pinetum (sylvestris) hylocomiosum, Pinetum 
(sylvestris) pteridiosum (aquilini)таPinetum (sylvestris) 
calamagrostidosum (epigeioris). Дещо меншу роль
у межах лісостепової частини долини відіграють
сухі типи, зокрема Pinetum (sylvestris) cladinosum, і
штучнінасадженняPinus sylvestrisіздомінуванням
Festuca beckeri та Koeleria sabuletorum. Слід відзна
чити,щовмежахНПП«Гомільшанськіліси»збе
реглисясубори,депредставленіугрупованнясуб
формаціїQuerceto (roboris)-Pineta (sylvestris).

Ліси формації Alneta glutinosae визначаються
локальним характером розташування в долині
р.СіверськийДонецьізаймаютьневеликіплощів
їїлісостеповійчастині.Вонизростаютьзазвичайна
перезволожених ділянках на мулуватоболотних,
глейовоболотних і торфовоболотних ґрунтах у
межахзаплавноїтераси,упритераснійчастиніза
плавинамежізборовоютерасою.Найбільшафіто
ценотичнарізноманітністьдляцієїформаціївдо
сліджуваномурегіонізафіксовананаМалинівській
лісовійдачі(Чугуївськийрн)івЗадінецькомуліс
ництвівоколицяхс.Камплиця(Зміївськийрн).

Повислоберезові та пухнастоберезові ліси
(*Betuleta pendulae та *Betuleta pubescentis), а також
молоді за віком осикові колки представлені в лі
состеповійчастинідолини,наареннихзниженнях,
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надерновихслабоопідзоленихісередньоопідзоле
них,добрезволоженихіперезволоженихґрунтахіз
посиленимоглеєнням.Ціфітоценозиєпохідними
угрупованнямитаформуютьсянамісцізнищених
сосновихлісівіболіт,щовисихають(Roslynnist...,
1971). Повислоберезові та пухнастоберезові ліси
трапляютьсянаневеликихділянках і здебільшого
представленінаМалинівській іСкрипаївськійлі
совихдачах(Чугуївськийрн).

Прируслову частину та прибережні ділянки
озерстариць поряд із лучною рослинністю пе
реважно займають асоціації формації верби білої
(Saliceta albae),подекудиїхсупроводжуютьугрупо
вання,утворенітополеюбілою(Populеta albae).Бі
ловербовітабілотополевіугрупованняформуються
наалювіальнихпіщаномулистихілучнодернових
ґрунтах.Вонипредставленілокальновлісостепо
війчастинідолини,наїїокремихфрагментах.Фі
тоценозиформаціїPopuleta nigrae відзначенізрідка
взаплавір.СіверськийДонець.

Осиковіліси(Populeta tremulae)умежахлісосте
повоїчастинидолинир.СіверськийДонецьпере
важно зростають дуже близько до звичайнодубо
вихлісівуцентральнійчастинізаплави.Налівому
березі осикові ліси зрідка представлені на Мали
нівській,СкрипаївськійлісовихдачахівНПП«Го
мільшанські ліси» у притерасній частині заплави,
насвіжихівологихлучноболотнихґрунтах.Угру
пованняPopuleta tremulaeмитакожвиявилинаво
логихлучнолісовихґрунтахпозниженняхсхилів
правогоберегарічки.

Ви снов ки

Розподіл лісової рослинності в долині р. Сі
верський Донець має виражені закономірності. У
статті проаналізовані загальні риси розподілу ос
новних формацій лісової рослинності вздовж Сі
верськогоДінцявмежахлісостеповоїзони.Залеж
ність поширення лісових рослинних угруповань
відзмінирельєфувідображаютьекологоценотич
ніпрофілі,закладенічерездолинурічки.

У регіоні переважають ліси формації Querceta 
roboris,приуроченідобагатшихґрунтівправогобе
регадолинитаїїзаплави.Дляборовоїтерасихарак
терні лісові угруповання формації Pineta sylvestris,
для заплави – Alneta glutinosae, Populeta tremulae, 
Saliceta albae. Уздовждолинирічкиспостерігаєть
сяпоступовазмінаасоціаційзвичайнодубовихлі
сів:низкатиповихдлялісостеповоїзониасоціацій
опиняєтьсянапівденніймежіпоширення,асоціа

ціїзвичайнодубовихлісів,більшепритаманністе
повійзоні,тутзнаходятьсяпереважнонапівнічній
межіареалу.
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ЯроцькаМ.А.1,ЯроцькийВ.Ю.2Територіальний розподіл 
лісової рослинності долини р. Сіверський Донець у межах 
Лісостепової зони.–Укр.ботан.журн.,2016,73(4):367–377.
1Національнийприроднийпарк«Гомільшанськіліси»
вул.Курортна,156,с.Задонецьке,Зміївськийрн,
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2УкраїнськийНДІлісовогогосподарствата
агролісомеліораціїім.Г.Н.Висоцького
вул.Пушкінська8,м.Харків,61024,Україна

Сіверський Донець – найбільша річка Лівобережної
України.Розподіллісовоїрослинностівдолинірічкимає
вираженізакономірності.Устаттіпроаналізованізагаль
ні риси розподілу основних формацій лісової рослин
ності вздовж Сіверського Дінця в межах Лісостепової
зони.Залежністьпоширеннялісовихрослиннихугрупо
ваньвідзмінирельєфувідображаютьекологоценотичні
профілі, закладенічерездолину.Урегіоніпереважають
ліси формації Querceta roboris, приурочені до багатших
ґрунтів правого берега долини та її заплави. Для боро

вої тераси долини характерними є лісові угруповання
формації Pineta sylvestris,длязаплави–Alneta glutinosae, 
Populeta tremulae, Saliceta albae. Уздовждолинирічкиспо
стерігаєтьсяпоступовазмінаасоціаційформаціїзвичай
нодубових лісів: низка типових для Лісостепової зони
асоціацій опиняються на південній межі поширення,
асоціації звичайнодубових лісів, більш характерні для
Степової зони,тутзнаходятьсяпереважнонапівнічній
межіареалу.

Ключові слова:лісоварослинність,СіверськийДонець,
Лісостеп,домінантнакласифікація,формація,еколого
ценотичнийпрофіль
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распределение лесной растительности долины 
р. Северский Донец в пределах Лесостепной зоны. – Укр.
ботан.журн.–2016.–73(4):367–377.
1Национальнийприроднийпарк«Гомольшанськие
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ул.Курортная,156,с.Задонецкое,Змиевскойрн,
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Северский Донец – самая большая река Левобереж
ной Украины. Распределение лесной растительности
в долине реки имеет выраженные закономерности. В
статье проанализированы общие черты распределения
основных формаций лесной растительности вдоль до
лины Северского Донца в пределах Лесостепной зоны.
Зависимость распространения лесных растительных
сообществ в зависимости от смены рельефа отобража
ют экологоценотические профили, заложенные через
долину.ВрегионепреобладаютлесаформацииQuerceta 
roboris, приуроченные к более богатым почвам правого
берегадолиныиеепоймы.Наиболеехарактернымидля
боровой террасы долины являются лесные сообщества
формацииPineta sylvestris,дляпоймы–Alneta glutinosae, 
Populeta tremulae, Saliceta albae.Вдольдолинынаблюдает
сяпостепенноеизменениеассоциацийформацииобык
новеннодубовых лесов: ряд типичных для Лесостепной
зоны ассоциаций оказываются на южной границе рас
пространения, а ассоциации обыкновеннодубовых ле
сов, более характерные для Степной зоны, здесь нахо
дятсяпреимущественнонасевернойграницеареала.

Ключевые слова:леснаярастительность,Северский
Донец,Лесостепь,доминантнаяклассификация,
формация,экологоценотическийпрофиль


