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Вступ

Ча гар ни ко ві уг ру по ван ня ві ді гра ють важ ли ву роль 
в ор га ні за ції та функ ціо ну ван ні еко систем і роз
гля да ють ся як зв'язуюча лан ка в те ри то рі аль но
му роз по ді лі та ча со во му роз ви тку, що за без пе чує 
змі ну аку му ля ції енер гії від пе до сфер но го бло ку 
в біо тич ний (ліг ноз ний), а від так – кар ди наль ну 
змі ну ре гу ля тор них про це сів, кру го обі гу ре чо вин, 
тоб то ма ють клю чо ве зна чен ня в ста бі лі за ції еко
систем в ході змі ни від ди на міч но го до ста біль но го 
типу. Такі уг ру по ван ня трак ту ва ли ся гео бо та ні ка
ми як по хід ні, вто рин ні, ко рот ко ча со ві сук це сій ні 
лан ки або як де кум ба тив ні яру си пі сля зни щен ня 
де ре воста ну, тому прак тич но за ли ша ли ся поза ува
гою до слі джень, а їх ній кла си фі ка ції при ді ля ла ся 
не на леж на ува га. В до мі нант ноце но тич ній кла
си фі ка ції син так со ни ча гар ни ко вих уг ру по вань 
фак тич но від сут ні або роз гля да ли ся у скла ді ін
ших ти пів рос лин ності, на прик лад у кла си фі ка ції 
"Рос лин ності Ук ра ї ни" ви ді ля ли ся як ча гар ни ко ві 
сте пи (Bilyk, 1973), а у кла сич них ро бо тах з еко ло
гофло ристич ної кла си фі ка ції – як ок ре мі кла си 

(Salicetea herbaceae, Rhamno-Prunetea). Ча гар ни ко ві 
уг ру по ван ня час ті ше роз гля да ли ся на рів ні ниж
чих син так со но міч них ран гів (по ряд ків, сою зів) 
у скла ді ін ших кла сів: Mulgedio-Aconitetea (Pado-
Sorbetum, Salicetum lapponum, Pulmonario-Alnetum 
viridis), Alnetea glutinosae (Salicetum pentandro-
cinereae), Vaccinio-Piceetea (Rhododendro-Vaccinion) 
тощо. Про те в ос тан ні де ся ти літ тя їх ній син
так со но міч ний ранг знач но під ви ще но. В но во
му зве ден ні з рос лин ності Єв ро пи (Mucina et al., 
2016 ), де ак цент змі ще ний на біо мор фо ло гіч ний 
ста тус до мі ную чих ви дів, ви зна но 10 кла сів ча
гар ни ко вої рос лин ності: Loiseleurio procumbentis-
Vaccinietea (Rhododendro ferruginei-Vaccinietalia) 
Crataego-Prunetea, Lonicero-Rubietea plicati, Salicetea 
arenariae, Salicetea purpureae, Franguletea, Calluno-
Ulicetea, Rhododendro hirsutae-Ericetea carnae, Roso 
pensulinae-Pinetea, Betulo carpaticae-Alnetea viridis. 
Ряд кла сів було опи са но та ви зна но в ос тан ні де
ся ти літ тя. При цьо му уг ру по ван ня віч но зе ле них 
хвой них та лис то пад них ча гар ни ків роз по ді ле ні 
по різ них кла сах. Дея кі ча гар ни ко ві уг ру по ван
ня роз гля да ють ся у скла ді де рев ної (хо ча і не ти
по вої лі со вої) рос лин ності Robinietea (Sambucetalia © Я.П. ДІДУХ, 2017
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Salicion capreae. Така роз біж ність трак ту вань по яс
ню єть ся тим, що кла си фі ка ція біо то пів, на від мі ну 
від кла си фі ка ції рос лин ності, не ґрун ту єть ся на 
чіт ких кри те рі ях по ді лу, а їхня ос но ва за ли ша єть
ся не ви зна че ною та різ но пла но вою. Зок ре ма, у 
кла си фі ка ції EUNIS (Cythia et al., 2004; Hill et al., 
2004) за про від ни ми оз на ка ми біо то пу ви ді ляють ся 
10 ти пів: вод не се ре до ви ще та ви со ка об вод не ність 
(А, С, D), ди на міч ність субстра ту (В), ви хо ди від
сло нень та оси пи скель них по рід (Н), пе ре ва жаю
ча біо мор фа рос лин них уг ру по вань – луки, сте пи, 
пус ти ща, ча гар ни ки, ліси (E, F, G), сфор мо ва ні в 
ре зуль та ті гос по дарської ді яль ності лю ди ни (I, J). 
Тоб то в ос но ву по ді лу по кла де но ту про від ну еко
ло гіч ну оз на ку, яка ви зна чає спе ци фі ку струк ту ри 
еко систе ми та її функ ціо ну ван ня. Од нак у ба гатьох 
ви пад ках такі оз на ки різ но пла но ві, тому не за до
воль ня ють ло гіч но го пра ви ла од но тип ної ос но ви 
по ді лу. Хоча кла си фі ка ція має іє рар хіч ну струк ту
ру, однак і вер ти каль ний роз по діл, тоб то рі вень іє
рар хії, тут не ви три му єть ся. Але, це не оз на чає, що 
така кла си фі ка ція не нау ко ва і не пот ріб на. Вона 
бу ду єть ся, ви хо дя чи із прак тич них зав дань оцін ки 
різ но ма ніт тя біо то пів, за сво єю сут тю є ти по ло гі єю 
і ві доб ра жає пев ний рі вень знань на да но му ета пі. 
До ви ді ле них по зи цій (еко так со нів) да ють ся від
по від ні по яс нен ня, ко мен та рі, на пов ню єть ся їх
ній зміст. Зок ре ма, в ос тан ніх ва рі ан тах на во дять ся 
ді аг ностич ні види рос лин та син так со ни, тому за
хід но єв ро пейські фі то це но ло ги тут беруть ак тив ну 
участь (Rodwell et al., 1998, 2002, 2013). Оче вид но, 
це най більш ра ціо наль ний і про дук тив ний шлях 
роз роб ки кла си фі ка ції еко систем на да но му ета пі.

При під го тов ці по пе редньої кла си фі ка ції біо
то пів Ук ра ї ни (Didukh, ShelyagSosonko, 2001, 
Didukh, Kuzemko, 2005), а по тім Лі со вої та Лі
состе по вої зон (Didukh et al., 2011) була ок ре мо 
ви ді ле на ка те го рія F – Біо то пів, сфор мо ва них ха
ме фі та ми (на пів ку щи ка ми, ку щи ка ми, на пів ку ща
ми) та на но фа не ро фі та ми (не ви со ки ми ку ща ми). 
Про те знач на кіль кість біо то пів ча гар ни ко во го 
типу бу ла роз мі ще на в ка те го рії G – При род них 
та штуч них лі сів, ча гар ни ків. При під го тов ці кла
си фі ка ції біо то пів Гірсько го Кри му (Biotopes…, 
2016) ми від мо ви ли ся від та ко го по ді лу й біо то пи 
ча гар ни ко во го типу ви ді ли ли в ок ре му ка те го рію. 
Від по від но до ка те го рії F нами пе ре мі ще но F3.122 
за мість G1.35 – Ме зо ніт ро філь ні за рос ті бу зи ни; 
F3.313 – за мість G1.33 – Ме зо ксе ро філь ні тер но
ві за рос ті; F3.123 за мість G1.31 – Ме зо ніт ро філь ні 

raсеmosae, Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae), 
Junipero-Pinetea (Juniperitalia hemisphaericae). Інші 
асо ціа ції та сою зи з до мі ну ван ням ча гар ни ків були 
пе ре не се ні із кла сів трав'яної рос лин ності до ча
гар ни ко вої – на прик лад Elytrigio nodosae-Rhuion 
coriariae (Didukh, Mucina, 2014). В.Б. Го луб (Golub, 
2011) на ма гав ся ви ді ли ти в ок ре мий клас уг ру по
ван ня сте по вих ча гар ни ків Amygdalietea, од нак це 
не зна йшло під трим ки. 

Хоча ча гар ни ко ві уг ру по ван ня ма ють різ ну син
так со но міч ну під по ряд ко ва ність, за струк ту рою 
вони не мо жуть бути зве де ні ні до лі со во го, ні до 
трав'яного типу і за слу го ву ють на са мостій ність, що 
ві доб ра же но в кла си фі ка ції біо то пів. У ній біо то пи 
ча гар ни ків, що вклю че ні до До дат ку І Осе лищ ної 
Ди рек ти ви і є ос но вою для ви ді лен ня те ри то рії 
єв ро пейської еко ме ре жі NATURA 2000, роз гля да
ють ся як ок ре мий тип (4010–4090). Од нак ці лий 
ряд біо то пів роз по ді ле но се ред ін ших ти пів та ким 
чи ном: 2160 – Дюни із Hippophae ramnoides; 2170 – 
Дюни із Salix repens sp. argentea (Salicion arinariae); 
2250 – Уз бе реж ні дюни із Juniperus sp.; 2260 – Дюни 
скле ро філь них ча гар ни ків Cisto-Lavanduletalia; 
3230, 3240 – Уг ру по ван ня вздовж гірських рі чок із 
Myricaria germanica та Salix elaeagnos; 5110 – Ста біль
ні ксе ро терм ні фор ма ції Buxus sempervirens на ске
лястих схи лах (Berberidion sp.); 5130 – Уг ру по ван ня 
із Juniperus sp. на пус ти щах або вап ня ко вих субстра
тах; 5210 – Мат то раль із Juniperus тощо. У кла си
фі ка ції біо то пів ЕUNIS (Cynthia et al., 2004) блок 
ча гар ни ко во го типу (F) знач но по туж ні ший (11 ка
те го рій дру го го і 41 – третьо го ран гу). При цьо му 
ми спос те рі гає мо ана ло гіч не, на прик лад до типу 
В від не се но B1.6 – Ча гар ни ки при бе реж них дюн 
із Hippophae ramnoides, Salix repens, Juniperus sp. та 
Cisto-Lavanduletalia. Та кий са мий під хід було засто
со ва но при роз роб ці кла си фі ка ції біо то пів Лі со вої 
та Лі состе по вої зон Ук ра ї ни (Didukh et al., 2011), 
де ок ре мі біо то пи ча гар ни ко вої рос лин ності роз
гля да ли ся у скла ді лі со во го типу, хоча ба га то з них 
ма ють ана ло ги в кла сі F (G:1.114{F9.21} – Вер бо
ві за рос ті стоя чих вод Salicion cinereae: Salix cinerea, 
S. aurita, S. pentandra; G:1.31 {F3.1} – Berberidion; 
G:1.32 {F3.24, G1.7A1224} – Ме зо тер мо філь ні кле
но ві за рос ті Lamio purpureae-Acerion tatarici; G:1.33 
{F3.11} – Ме зо ксе ро філь ні тер но ві за рос ті Prunion 
spinosae; G:1.34 {F3.112} – Ме зо ксе ро філь ні за рос
ті ро зо вих Crataegus sp., Rosa sp., Prunus sp., Pyrus 
communis, Malus praecox; G:1.35 {F3.1} – Ме зо ніт
ро філь ні за рос ті ча гар ни ків Sambuco racemosae-
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et Dihoru 1963. У ба гатьох ро бо тах (Dubyna et al., 
2004; Solomakha et al., 2015) уг ру по ван ня з до мі
ну ван ням Tamarix ramosissima від не се ні до кла су 
Nerio-Tamaricetea, який вва жа єть ся се ред зем но
морським (Mucina et al., 2016). 

Crataego-Prunetea Tx. 1962 nom. conserv. Propos, 
Prunetalia spinosae Tx. 1952, Berberidion vulgaris 
Br.Bl. ex Tx. 1952 nom. conserv. propos.; Astrantio-
Corylion avellanae Passarge 1978; Brachypodio pinnati-
Juniperion communis Mucina et al., 2016; Prunion 
fruticosae Tx. 1952; Lamio purpureae-Acerion tatarici 
Fitsailo 2007; Paliuretalia Trinajstić 1978; Eryngio 
campestris-Paliurion spinae-christi (Jovanović, 1985) 
Matevski et al. 2008; Asparago verticillati-Crataegion 
tauricae Korzhenevskiy et Kliukin 1990; Elytrigio 
nodosae-Rhuion coriariae Korzhenevskii et Ryff ex 
Didukh et Mucina 2014. Ме зо фіт ні уг ру по ван ня ас. 
Pado-Coryletum, Roso vosagiacae-Coryletum, Sambuco-
Prunetum, від не се ні Т.В. Фі цай ло (Fitsailo, 2016) до 
сою зу Berberidion vulgaris, на наш по гляд, слід роз
гля да ти у скла ді Astrantio-Corylion avellanae. 

Ononido-Rosmarinetea Br.-Bl. in A. Bolòs y Vayreda 
1950, Cisto-Micromerietalia julianae Oberd. 1954. Ти
по ві уг ру по ван ня цьо го се ред зем но морсько го кла
су від сут ні в Кри му, про те на яв ні це но зи з до мі ну
ван ням Сistus tauricus, син так со но мія яких не роз
роб ле на. Од нак, від не сен ня нами їх до кла су Cisto-
Micromerietea julianae було по мил ко вим (Didukh, 
Fitsailo, 2016).

Robinietea Jurko ex Hadač et Sofron 1980, 
Sambucetalia racemosae Oberd. ex Doing 1962; 
Sambuco-Salicion capreae Tx. et Neumann ex Oberd. 
1957; Chelidonio-Robinietalia pseudoacaciae Jurko 
ex Hadač et Sofron 1980; Aegopodio podagrariae-
Sambucion nigrae Chytrý 2013.

Вра хо вую чи ви ще за зна че не, нами про дов жу
єть ся роз роб ка кла си фі ка ції біо то пів Ук ра ї ни та 
удо ско на лен ня по пе ред ніх ва рі ан тів, зок ре ма пе
ре мі щен ня ви ді ле них і оха рак те ри зо ва них ра ні ше 
біо то пів на інші по зи ції. Хоча та ка кла си фі ка ція 
бу ду єть ся за прин ци пом ЕUNIS, од нак вона не 
іден тич на зга да ній вище, тому ви ни кає про бле ма 
спо со бу ві доб ра жен ня цих від мін, тоб то прин ци
пу ви ко ристан ня мне мо ко дів. Ана ло гіч ні пи тан
ня пос та ва ли пе ред до слід ни ка ми ін ших кра їн і 
вони ви рі шу ва ли їх поріз но му. На прик лад, пі
сля кож ної циф ри ста ви ли ся крап ки чи ви би рав
ся ін ший мне мо код. Для кла си фі ка ції біо то пів 
Швей ца рії (Delarze et al., 2015) та Nordic Vegetation 
Classification (Pahlsson, 1994) при йня та циф ро ва 

за рос ті сви ди ни; F3.441 за мість G1.34 – Ме зо ксе
ро фіт ні за рос ті ро зо вих тощо. Ана ло гіч но пе ре мі
ше ні уг ру по ван ня на пів ча гар ни ків, які за функ ціо
ну ван ням ближ чі до та ких трав'яного типу, ніж ча
гар ни ків. Від по від но біо то пи F4.11 – Уг ру по ван ня 
із до мі ну ван ням ви дів роду Alyssum та Schivereckia 
podolica на від сло нен нях щіль них кар бо нат них 
по рід (Alysso-Sedetalia) та F4.12 – Уг ру по ван ня на 
кар бо нат них оси пах та рих лих вап ня ках (Teucrium 
montanum, Thymus pannonicus, Linum flavun, Іnula 
ensifolia) слід пе ре нести до ка те го рії Е2.2. – Тер мо
ксе ро тич ні трав'яні та то мі ляр ні біо то пи на від кла
дах оса до вих та криста ліч них по рід. Саме до цьо
го типу, за на ши ми про по зи ція ми, були від не се ні 
Helianthemo-Thymetea у най но ві шо му ва рі ан ті кла
си фі ка ції ЕUNIS27) E1.13 – Continental dry rocky 
steppic grassland sand dwarfscrub on chalk outcrops.

Хоча оди ни ці син так со нів та біо то пів не спів па
да ють (Rodwell et al., 2002), але ос но вою ви ді лен ня 
ос тан ніх на ви зна чаль но му 3–4 рів ні є син так со но
мія рос лин ності, в пер шу чер гу на рів ні сою зів, ос
кіль ки вони най пов ні ше ві доб ра жа ють еко ло гіч ні 
умо ви. Ниж че на во дить ся син так со но міч на кла си
фі ка ція рос лин ності ча гар ни ків .

Loiseleurio procumbentis-Vaccinietea Eggler ex 
Schubert 1960, Rhododendro ferruginei-Vaccinietalia 
Br.Bl. in Br.Bl. et Jenny 1926, Rhododendrion 
myrtifolii de Foucault ex Theurillat et Mucina all. nov. 
hoc loco; Vaccinio microphylli-Juniperetalia nanae 
RivasMart. EtM. Costa 1998, Juniperion nanae Br.Bl. 
in Br.Bl. et al. 1939.

Roso pendulinae-Pinetea mugo Theurillat in Theurillat 
et al. 1995, Junipero-Pinetalia mugo Boşcaiu 1971, 
Pinion mugo Pawłowski et al. 1928.

Betulo carpaticae-Alnetea viridis Rejmánek ex Boeuf, 
Theurillat, Willner, Mucina et Simler in Boeuf et al. 
2014, Alnetalia viridis Rüubel ex Karner et Willner in 
Willner et Grabherr 2007, Аlnion viridis Schnyder 1930.

Franguletea Doing ex Westhoff in Westhoff et Den 
Held 1969, Salicetalia auritae Doing 1962, Salicion 
cinereae T. Müller et Görs ex Passarge 1961.

Salicetea purpureae Moor 1958, Salicetalia 
purpureae Moor 1958, Salicion eleagno-daphnoidis 
(Moor 1958) Grass 1993; Salicion triandrae T. Műller 
et Gőrs 1958; Rubo caesii-Amorphion fruticosae 
Shevchyk et V. Solomakha in Shevchyk et al. 1996; 
Artemisio dniproicae-Salicion acutifoliae Shevchyk et 
V. Solomakha in Shevchyk et al. 1996; Tamaricetalia 
ramosissimae Borza et Boşcaiuex Dolţu et al. 1980; 
Artemisio scopariae-Tamaricion ramosissimae Simon 
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не гус ті низько рос лі лег ко про хід ні (Caragana frutex, 
Juniperus sabina), або бути роз рі дже ни ми чи утво рю
ва ти ок ре мі кур ти ни (Crataegus, Rosa), мати ку лясту 
(Astracantha arnacantha, Cistus tauricus, Tamarix) чи 
ко ну со по діб ну (Juniperus) фор му. Особ ли ву гру пу 
ста нов лять ви ткі ліа но по діб ні за рос ті, що ма ють 
зде рев'яніле (Clematis vitalba) або трав'яне (Rubus, 
Parthenocissus) стеб ло. У на шій рос лин ності від сут
ні справж ні ери ко їд ні фор ми ча гар ни ків, од нак до 
цьо го типу на бли жа ють ся за рос ті хвой них Juniperus 
deltoides. 

Че рез на яв ність пе ре хід них до лі со вих та 
трав'яних ти пів це но зів за верх ню межу ми при
йма ли ви со ту ку щів та де рев до 4–5 м, де ди фе рен
ціа ція вер ти каль но го яру су де ре востою від сут ня, а 
ниж ню – 80 см, тому за рос ті низько рос лих ку щів 
та на пів ку щів (на но фа не ро фі тів, ха ме фі тів) типу 
Genista albida, Onosma, Ptilostemon echinocephalum 
тощо, нами від не се но до ін ших ти пів. 

У скла ді да но го типу на ми ви ді ле но сім груп: F1 – 
Біо то пи, що фор му ють ча гар ни ко ві це но зи на над
мір но зво ло же них глеє вих та торф'янистих ґрун тах, 
тоб то в гід ро ген них умо вах (із вклю чен ням до цієї 
гру пи суб аль пійських це но зів (Duschekia viridis); 
F2 – Біо то пи ви тких (ліа но по діб них) фа не ро фі тів; 
F3 – Біо то пи лис то пад них фа не ро фі тів дос татньо
го або слаб ко го зво ло жен ня умо вах (ав то ген них 
ґрун тів); F4 – Біо то пи се ред зем но морських віч но
зе ле них ку щів типу ма к віс, мат то раль, що фор му
ють ся в умо вах по суш ли во го і те п ло го се ред зем но
морсько го клі ма ту; F5 – Біо то пи дріб но лис тя них 
фа не ро фі тів (Salix sp., Myricaria sp., Tamarix sp.), 
що фор му ють ся в умо вах різ коз мін но го зво ло жен
ня (на піс ках, гра вії); F6 – Біо то пи хвой них віч но
зе ле них фа не ро фі тів (Juniperus sp.); F7 – Біо то пи 
фри га но їд но го типу (ко люч ко по душ ко по діб ні тра
га кант ни ки). На пер ший по гляд зда єть ся, що при 
та ко му по ді лі не ви три му єть ся єди на ос но ва, але 
такі на зви є умов ни ми і біо то пи кож ної гру пи за 
струк ту рою, функ ція ми, від но шен ням до умов зо
внішньо го се ре до ви ща фор му ють еко систе ми пев
но го типу ор га ні за ції. 

F Біо то пи, сфор мо ва ні ча гар ни ка ми
F:1. Біо то пи ча гар ни ко вих це но зів над мір но го 

зво ло жен ня на глеє вих та торф'янистих ґрун тах 
F:1.1. Аль пійсько го та суб аль пійсько го поя сів 

(Betulo carpaticae-Alnetea viridis)
F:1.11. Біо то пи ча гар ни ків суб аль пійсько го поя

су Кар пат
F:1.111. За рості із до мі ну ван ням Alnus viridis 

(Аlnion viridis)

ну ме ра ція, що від ді ля єть ся крап ка ми. У кла си фі
ка ції лі сів Єв ро пи (European forest types) ви ді ле но 
14 ти пів з по даль шою їхньою циф ро вою де та лі
за ці єю (на прик лад, 1 – бо ре аль ні, 3 – аль пійські, 
..., 6 – бу ко ві, … 11 – бо лот ні тощо). Для біо то пів 
Угор щи ни були при йня ті по зна чен ня лі те ра ми 
від А до U (на прик лад, А – вод ні, В – при бе реж
ні (мар ші) та інші, тоб то 22 типи), пі сля яких да
єть ся циф ро ва ну ме ра ція (Magyarország…, 2011). 
Біо то пи Че хії та Сло вач чи ни по зна ча ють ся лі те ра
ми та циф ра ми, од нак, на від мі ну від по пе редньої 
кла си фі ка ції, кіль кість ти пів тут лише 9: V – вод ні; 
М – при бе реж ні; R – луч ні та бо лот ні; S – скель
ні; А – аль пійські; Т – піо нер ні; К – ча гар ни ко
ві; L – лі со ві; Х – дуже по ру ше ні або сфор мо ва ні 
людською ді яль ністю (Chytry et al., 2010). Ана ло
гіч ний прин цип був засто со ва ний при кла си фі ка
ції осе лищ Ук ра їнських Кар пат, де ви ді ле но 9 ти пів: 
Га – га ло філь ні; Пб – при бе реж ні; Ча – ча гар ни ко
ві; Ап – аль пійські; Кс – ксе ро терм ні; Лу – луч
нопа со вищ ні; Бо – бо лот ні; Лс – лі со ві; Ан – ан
тро по ген ні (Catalogue…, 2012). Ос кіль ки нами вже 
при йня то пев ні "пра ви ла гри", то ви хо ди ти з да ної 
си туа ції слід з най мен ши ми втра та ми та по ру шен
ня ми, без ко рін ної лом ки. На наш по гляд, та ким ва
рі ан том є від ме жу ван ня ти пів біо то пів кла си фі ка ції 
ЕUNIS від ук ра їнської за до по мо гою дво кра пок (:). 

Від по від но до та ких прин ци пів та по пра вок 
нами роз роб ле на кла си фі ка ція, що вклю чає 10 ти
пів ЕUNIS, пі сля яких на во дять ся циф ро ві коди, 
що у ба гатьох ви пад ках не спів па да ють з мне мо ко
да ми ЕUNIS, а ві доб ра жа ють при йня ту нами ло
гіч ну схе му до 4–5 іє рар хіч них рів нів.

Та ким чи ном, нами пос тав ле но зав дан ня – роз
ро би ти іє рар хіч ну кла си фі ка цію біо то пів ча гар
ни ко во го типу Ук ра ї ни за прин ци пом кла си фі ка
ції EUNIS на ос но ві су час них до слі джень, оцін ки 
їхньої зна чи мості у струк ту рі за галь но го біо то піч
но го різ но ма ніт тя та їхньої еко ло гогео бо та ніч ної 
спе ци фі ки.

Ре зуль та ти та об го во рен ня

У да ній пуб лі ка ції на ве де на ро бо ча кла си фі ка ція 
біо то пів ча гар ни ко во го типу Ук ра ї ни. До ньо го 
вклю че ні біо то пи ча гар ни ків, у яких до мі нан та
ми верхньо го яру су висту па ють лис то пад ні або 
віч но зе ле ні кущі та де ре ва ви со тою від 0,8–1,0 до 
4–5 м. За струк ту рою це но зів вони мо жуть утво
рю ва ти як су ціль ні важ ко про хід ні зімк ну ті за рос ті 
(на прик лад, Prunus spinosa, Ligustrum vulgare), так і 
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F:3.121. Ніт ро філь ні біо то пи Aegopodio-Sambucion 
nigrae

F:3.122. Ніт ро філь ні біо то пи Astrantio-Corylion 
avellanae

F:3.123. Ніт ро філь ні біо то пи ча гар ни ків 
Sambucus nigra Гірсько го Кри му

F:3.13. Ме зо ніт ро філь ні біо то пи ча гар ни ків тер
мо філь но го типу (Cornus mas, Viburnum lantana, Acer 
tataricum)

F:3.131. Тер мо філь ні за рос ті Cornus mas, Viburnum 
lantana Лі состе пу, Сте пу

F:3.132. Уг ру по ван ня (Lamio purpureae-Acerion 
tatarici: Acer tataricum, Ulmus carpinifolia)

F:3.133. Ме зо ніт ро філь ні за рос ті ча гар ни ків тер
мо філь но го типу Гірсько го Кри му (Cornus mas)

F:3.2. Ча гар ни ко ві біо то пи низько рос лих лис
то пад них лис тя них по рід (Crataego-Prunetea, 
Prunetalia spinosae)

F:3.21. Ксе ро ме зо філь ні щіль ні за рос ті ра мет но
го типу (Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Spiraea sp., 
Cotoneaster sp.)

F:3.211. Ксе ро ме зо фіт ні за рос ті Prunion spinosae 
(Prunus spinosa)

F:3.212. Ксе ро ме зо фіт ні за рос ті Prunion spinosae 
(Spiraea sp., Cotoneaster melanocarpa, Rhamnus 
cathartica, R. tinctoria)

F:3.213. Ксе ро ме зо фіт ні за рос ті Prunion spinosae 
Гірсько го Кри му

F:3.214. Ме зо ксе ро фіт ні уг ру по ван ня Cerasus 
mahaleb, Ligustrum vulgare

F:3.22. Ксе ро ме зо фіт ні та ксе ро фіт ні низько рос
лі за рос ті ку щів (Prunion fruticosae)

F:3.221. Ксе ро ме зо фіт ні за рос ті Chamaecytisus sp.
F:3.222. Ме зо ксе ро фіт ні низько рос лі за рос

ті сте по вих ку щів Amygdalus nana, Cerasus fruticosa, 
Rosa gallica, R. spinosissima)

F:3.223. Ксе ро фіт ні за рос ті Caragana frutex
F:3.23. Ге мік се ро фіт ні уг ру по ван ня Cotinus 

coggygria (Fraxino orni-Cotinion) 
F:3.231. Ге мік се ро фіт ні уг ру по ван ня Cotinus 

coggygria Гірсько го Кри му
F:3.3. Ме зо ксе ро фіт ні роз рі дже ні ви со ко рос лі 

уг ру по ван ня ча гар ни ків та де рев (Crataegus sp., Rosa 
sp., Pyrus sp., Rhamnus cathartica, Malus sp., Elaeagnus 
angutifolia)

F:3.32. Ме зо ксе ро фіт ні роз рі дже ні уг ру по ван ня 
(Crataegus sp., Rosa sp., Pyrus sp., Rhamnus cathartica, 
Malus sp.) Лі состе по вої та Лі со вої зон

F:3.33. Ме зо ксе ро фіт ні роз рі дже ні уг ру по вання 
(Crataegus sp., Rosa sp., Pyrus sp., Malus sp., Elaeagnus 
angustifolia) Сте по вої зони

F:1.2. Гіг ро філь ні біо то пи лі со вих поя сів гір та 
рів нин

F:1.21. За рос ті Salicetalia auritae на глеє вих та 
тор фо вих грун тах

F:1.21.1. Уг ру по ван ня ягід них ча гар ни ків 
(Frangula alnus, Prunus padus)

F:1.212. За рос ті бо лот них верб (Salicion cinereae: 
Salix cinerea, S. pentandra)

F:1.213. Уг ру по ван ня із до мі ну ван ням на ту ра лі
зо ва них ад вен тив них ви дів (Rubo caesii-Amorphion 
fruticosae)

F:2. Біо то пи ви тких фа не ро фі тів (лі ан) 
F:2.1. Ліа но по діб ні бор дю ри при род но го типу 

(Lonicero-Rubicion) 
F:2.11. За рос ті ліа но по діб но го типу Кар пат
F:2.111. За рос ті Rubus hirtus, R. nessensis, 

R. plicatus, R. sulcatus та ін. 
F:2.12. За рос ті ліа но по діб но го типу Rubus 

nessensis, R. plicatus, R. caesius рів нин ної час ти ни 
Ук ра ї ни

F:2.13. За рос ті ліа но по діб но го типу, бор дю ри 
Гірсько го Кри му

F:2.131. Ви со ко рос лі бор дю ри (Rubus ulmifolius)
F:2.132. Низько рос лі бор дю ри (Rubus crimaeus та 

ін.)
F:2.2. Ліа но по діб ні бор дю ри де ре во вид но го типу 
F:2.23. Ліа но по діб ні бор дю ри (Clematis vitalba)
F:2.231. Ліа но по діб ні за рос ті (Clematis vitalba) За

кар пат тя
F:2.232. Ліа но по діб ні за рос ті (Clematis vitalba) 

Гірсько го Кри му 
F:2.3. Ліа но по діб ні за рос ті куль ти во ва них ви дів 

Parthenocissus: P. quiquefolia, P. tricuspidata

F:3. Біо то пи лис то пад них ча гар ни ків дос татньо
го та об ме же но го зво ло жен ня (Crataego-Prunetea, 
Robinietea)

F:3.1. Ме зо ніт ро філь ні за рос ті ча гар ни ків 
Sambucetalia racemosae (Sambucus sp., Thelycrania 
sanguinea, Cornus mas, Corylus avellana)

F:3.11. Ме зо фіт ні суб ніт ро філь ні за рос ті ча гар
ни ків лі со вої та лі состе по вої зони Sambuco-Salicion 
capreae (Sambucus sp., Thelycrania, Salix caprea, 
Rubus idaeus)

F:3.111. Біо то пи з до мі ну ван ням Sambucus 
racemosa

F:3.112. Біо то пи з до мі ну ван ням Salix caprea
F:3.113. Біо то пи з до мі ну ван ням Rubus idaeus
F:3.12. Ме зо фіт ні ніт ро філь ні за рос ті ча гар ни

ків Aegopodio-Sambucion nigrae, Astrantio-Corylion 
avellanae
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ко змін ним зво ло жен ням на ще бе нистих алю ві аль
них від кла дах Кар пат

F:5.3. Біо то пи ча гар ни ків з лус ко вид ни ми лист
ка ми (Salicetea purpureae: Tamarix sp., Myricaria 
sp.) на алю ві аль них від кла дах річ ко вих до лин та 
морсько го уз бе реж жя

F:5.31. Біо то пи Myricaria germanica на алю ві аль
них від кла дах річ ко вих до лин 

F:5.311. Уг ру по ван ня Salici-Myricarietum: 
Myricaria germanica на не за со ле них алю ві аль них 
від кла дах Кар пат

F:5.32. Біо то пи слаб ко за со ле них алю ві аль них 
від кла дів Tamaricetalia ramosissimae (Tamarix sp.).

F:5.321. Уг ру по ван ня алю ві аль них пі ща них від
кла дів Artemisios copariae-Tamaricion ramosissimae 
Чор но морсько го уз бе реж жя 

F:5.322. Уг ру по ван ня та ма рик сів (Tamarix 
hohenackeri, T. tetrandra) на алю ві аль них га леч
ни ко вопі ща них за со ле них від кла дах Кримсько 
Но во ро сійської під про він ції 

F:6. Біо то пи віч но зе ле них хвой них ча гар ни ко
вих пус тищ

F:6.1. Біо то пи ча гар ни ко вих пус тищ Juniperus sp.
F:6.11. Біо то пи ча гар ни ко вих пус тищ Juniperus 

communis (Brachypodio pinnati-Juniperion communis)
F:6.111. Уг ру по ван ня з до мі ну ван ням Juniperus 

communis по мір ної зони
F:6.12. Біо то пи ча гар ни ко вих пус тищ Juniperus 

oxycedrus s. l.
F:6.121. Уг ру по ван ня з до мі ну ван ням Juniperus 

deltoides Гірсько го Кри му
F:6.2. Біо то пи слан ких хвой них ку щів (Pinus, 

Juniperus sp.)
F:6.21. Біо то пи слан ких со сен (Pinus sp.)
F:6.211. Уг ру по ван ня же реп ня ків Кар пат (Pinion 

mugo: Pinus mugo)
F:6.22. Біо то пи слан ких ялів ців (Juniperus sp.)
F:6.221. Уг ру по ван ня ялів цю (Juniperion nanae: 

Juniperus nana) Кар пат
F:6.222. Уг ру по ван ня ялів ців (Juniperus sabina, 

J. hemisphaerica) Гірсько го Кри му

F:7. Біо то пи фри га но їд но го типу
F:7.1. Біо то пи ко лю че по душ ко вих ви дів 

(Sarcopoterium spinosum, Genista acanthoclada, 
Corydothymus capitatus, Tragacantha arnacantha, 
Bupleurum fruticans)

F:7.11. Ко лю че по душ ко ві уг ру по ван ня Евк
синської про він ції (При чор но мор'я)

F:7. 111. Фраг мен ти біо то пів із до мі ну ван ням 
Tragacantha arnacantha

F:3.34. Ме зо ксе ро фіт ні уг ру по ван ня (Asparago 
verticillati-Crataegion tauricae: Rosa sp., Crataegus sp., 
Pyrus elaeagnifolia, Malus sp.) Гірсько го Кри му

F:3.4 1. Ге мік се ро фіт ні за рос ті Paliuretalia spinae-
christi

F:3.211. Ге мік се ро фіт ні за рос ті Paliurus spina-
christi Гірсько го Кри му

F:3.212. Ксе ро фіт ні уг ру по ван ня Elytrigio nodosae-
Rhuion coriariae: Rhus coriaria, Coronilla emeroides

F:4. Біо то пи се ред зем но морських віч но зе ле них 
лис тя них ча гар ни ків типу ма к віс, мат то раль

F:4.1. За рос ті віч но зе ле них ча гар ни ків (ма к віс)
F:4.11. За рос ті віч но зе ле них ча гар ни ків (псев до

ма к віс) Евк синської про він ції (При чор но мор'я) 
F:4.111. За рос ті Cistus tauricus Пів ден но го бе ре га 

Кри му
F:4.112. За рос ті Jasminum fruticans Гірсько го 

Кри му 
F:4.2. За рос ті куль ти во ва них ви дів, що на ту ра лі

зу ва ли ся
F:4.2.2. За рос ті куль ти во ва них ви дів у Гірсько му 

Кри му
F:4.221. За рос ті Bupleurum fruticans Гірсько го 

Кри му
F:4.222. За рос ті Spartium junceum Гірсько го Кри му

F5. Біо то пи дріб но лис тих ча гар ни ків, що фор
му ють ся в умо вах змін но го зво ло жен ня (Salicetea 
purpureae)

F:5.1. Уг ру по ван ня ча гар ни ків за плав різ ко змін
но го зво ло жен ня на пі ща них алю ві аль них від кла
дах Salicetalia purpureae (Salix acutifolia, S. elaeagnus, 
S. triandra, Hippophae rhamnoides, Elaeagnus angustifolia)

F:5.11. Уг ру по ван ня ча гар ни ків у за пла вах 
Salicion triandrae

F:5.12. Уг ру по ван ня ча гар ни ків на пі ща них 
аре нах Salix acutifolia (Artemisio dniproicae-Salicion 
acutifoliae)

F:5.13. Уг ру по ван ня ча гар ни ків на пі ща них при
морських аре нах Calamagrostio epigei-Hippophaetum 
rhamnoidis: Hippophae rhamnoides

F:5.14. Уг ру по ван ня ча гар ни ків на су пі ща
них аре нах та суг ли нистих від кла дах Elaegnetum 
angustifoliae: Elaegnus angustifolia

F:5.2. Біо то пи ча гар ни ків за плав різ ко змін но го 
зво ло жен ня на ще бе нистих алю ві аль них від кла дах 
гірських ре гіо нів 

F:5.21. Уг ру по ван ня ча гар ни ків (Salicion elaeagno-
daphnoidis) на ще бе нистих алю ві аль них від кла дах

F:5.211. Уг ру по ван ня ча гар ни ків (Salicion 
elaeagno-daphnoidis: Salix elaeagnos) у за пла вах з різ
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За про по но ва на схе ма є ро бо чим ва рі ан том, не
об хід ним для оцін ки різ но ма ніт тя біо то пів ча гар
ни ко во го типу. У про це сі на ко пи чен ня ма те ріа
лу, по рів нян ня біо то пів між со бою та з ана ло га ми 
кла си фі ка ції ЕUNIS, CORINE, Palearctic Habitats 
буде ви яв ле на їхня спе ци фі ка та міс це в іє рар хіч
ній струк ту рі, що дасть мож ли вість от ри ма ти пов ну 
кар ти ну кла си фі ка ції біо то пів Ук ра ї ни . Така кла
си фі ка ція пос лу гує ос но вою для по даль шої ім пле
мен та ції ви ді ле них біо то пів у за галь ну сис те му біо
то пів Єв ро пи, спе ци фі ки їхньої струк ту ри, по ши
рен ня й оцін ки їхньої зна чи мості у функ ціо ну ван ні 
еко систе ми.
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Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, Київ 01004, Україна 

Розглянуто значення, місце у просторовій структурі та ха
рактер функціонування чагарникових екосистем, причи
ни недооцінки їхньої значимості при розробці домінант
ноценотичної класифікації рослинності. Відмічено, що 
у процесі розвитку екологофлористичної класифікації 
їхній синтаксономічний ранг підвищується. В сучасній 
версії продромусу рослинності Європи (EuroVegCheklist) 
виділено 10 класів, а окремі порядки та союзи розгля
даються у складі інших класів. У класифікації габітетів 
EUNIS чагарники віднесено до окремого типу (F), що 
включає 11 позицій другого і 41 – третього ієрархічно
го рангу, але ряд габітетів віднесено до інших типів. На 
основі критичного аналізу класифікації рослинності та 
біотопів Європи пропонуються зміни до схеми класи
фікації біотопів України, робочий варіант якої включає 
7 позицій другого рангу. Така схема розроблена до 4–5  
ієрархічних рівнів і є основою для оцінки біорізноманіт
тя біотопів України, а також імплементації їх у європей
ські класифікації. 

Ключові слова: класифікації, біотопи, синтаксон, 
рослинність, чагарники, Україна
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Рассмотрены значение, место в пространственной 
структуре и характер функционирования кустарнико
вых экосистем, причины недооценки их значимости 
при разработке доминантноценотической классифика
ции растительности. Отмечено, что в процессе развития 
экологофлористической классификации их синтаксо
номический ранг повышается и в современной версии 
продромуса растительности Европы (EuroVegCheklist) 
выделено 10 классов, а отдельные порядки и союзы 
рассматриваются в составе других классов. В класси
фикации габитетов EUNIS кустарники отнесены к от
дельному типу (F), включающему 11 позиций второго 
и 41 – третьего иерархического ранга, но ряд габитетов 
отнесен к другим типам. На основе критического анали
за классификации растительности и биотопов Европы 
предлагаются изменения в схеме классификации био
топов Украины, рабочий вариант которой включает 7 
позиций второго ранга. Такая схема разработана до 4–5 
иерархических уровней и является основой для оценки 
биоразнообразия биотопов Украины, а также имплемен
тации их в европейские классификации.

Ключевые слова: классификации, биотопы, синтаксон, 
растительность, кустарники, Украина


