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Вступ

Лівобережна частина Середнього Придніпров'я
донедавна належала до регіону, в якому були від
сутніоб’єктиприроднозаповідногофондунайви
щого категоріального рангу — національнопри
родніпарки(НПП).Дляполіпшенняцієїситуації
у2009р.буввиданийУказПрезидентаУкраїниза
№1048/2009«Проствореннянаціональногопри
родного парку "Білоозерський"». До його складу
мали ввійти землі Державної організації "Лісове
господарство «Білоозерське»", що розташовані в
ПереяславХмельницькому рні Київської обл. та
КанівськомурніЧеркаськоїобл.,загальноюпло
щею7014,44га.

Доцільність створення НПП «Білоозерський»
зумовлена необхідністю збереження й охорони
флори та рослинності борової тераси Дніпра, які
відзначаються багатством біорізноманітності та

значноюсозологічноюцінністю(Федорончук,Ан
дрієнко,Протопопова,Шевера,2004).

Інвентиризація флори та її аналіз є одним із
найважливішихзавданьудослідженнірослинного
світубудьякогорегіону.Намипроаналізованогео
графічнуструктуруфлорипарку.

Підгеографічноюструктуроюрозуміютьспектр
географічних елементів (ареалогічних груп) пев
ної території. Останні виділяються на основі
об’єднаннявидів,ареалиякихподібнівпросторо
вогеографічномуплані.Побудоватааналізспект
раареалогічнихгрупдаєзмогувиявитиспецифіку
флори,їїгеографічнізв’язки,атакож,певноюмі
рою,йісторіюїїформування(Дідух,2007;Толма
чев,1974).

Усучаснійгеографіїрослиннемаєєдиноїзагаль
ноприйнятоїкласифікаціїгеографічнихелементів.
Залежно від мети вивчення конкретної території
використовуютьрізнікласифікаційнісхеми,вибір
якихвизначаєтьсяспецифікоюсамогофлористич
ногодослідження(Дідух,2007).

УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ

Судинні рослини: систематика, 
географія, флора

О.А.ЯРОВА1,М.М.ФЕДОРОНЧУК2

1ДВНЗ«ПереяславХмельницькийдержавнийпедагогічний

університетіменіГригоріяСковороди»

вул.Сухомлинського,30,м.ПереяславХмельницький,Київськаобл.,08401,Україна

olesyakr@ukr.net
2ІнститутботанікиіменіМ.Г.ХолодногоНАНУкраїни

вул.Терещенківська,2,м.Київ,01601,Україна

ГЕОГРАФІЧНА СТРУКТУРА ФЛОРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ 
«БІЛООЗЕРСЬКИЙ» 

К  л  ю  ч  о  в  і   с  л  о  в  а :  НПП «Білоозерський», флора, географічна структура, вид, ареал

©О.АЯРОВА,М.М.ФЕДОРОНЧУК,2014



297ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 3

Ма те ріа ли та ме то ди до слі джень
Заосновупроведеногогеографічногоаналізуфло
римивзялисхемуботанікогеографічногорайону
ванняЗемноїкулі,якарозробленаГ.Мойзелемзі
співавторами(Meusel,Jäger,Weinert,1965;Meusel,
Jäger,1992).Цясхемадаєзмогуаналізуватипоши
реннявидівуширотному(зональному),поясному
(океанічноконтинентальному) та регіональному
аспектах і для виділення типів ареалів послугову
ватисяареалогічнимиформулами.

Для аналізу флори парку за кліматичними по
казниками — терморежим (Tm), контрасторежим
(Kn),омброрежим(Om)ікріорежим(Cr),щоґрун
тується на оцінці фітоіндикаційних шкал (Дідух,
Плюта,1994;ЕкофлораУкраїни,т.1,2000),миви
користаликомп'ютернубазуданихECODID,роз
роблену у відділі геоботаніки Інституту ботаніки
іменіМ.Г.ХолодногоНАНУкраїни.

Нині флора парку налічує 512 видів судинних
рослин, з яких тут враховані лише дикорослі, ос
кількикультурнівидиминезалучалидогеографіч
ногоаналізу.

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня
ПрирозподілівидівфлориНПП«Білоозерський»
зазональнимихарактеристикамиареалівмивиді
лили16типів(рис.1).

Узональномуспектріхорологічнихгрупперева
жаютьтемператносубмеридіональнівиди,якіста
новлять26,4%флори(133види),щоєхарактерним
для рівнинних помірно широтних флор. До цієї
групи належать, зокрема, Aristolochia clematitis L., 
Geum urbanum L., Lamium maculatum L., Sambucus 
nigra L.таіншівиди.

Доволізначнаучастьвидівізтемператномери
діональними (77 видів, 15,0 % — Acer negundo L., 
Amorpha fruticosa L., Ballota nigra L., Betonica 
officinalis L. та ін.), а також бореальномеридіо
нальними(69,13,5%—Elytrigia repens (L.)Nevski, 
Oenothera biennisL., Dactylis glomerataL.іт.д.)ареа
лами.

Порівняно подібною кількістю видів представ
лені бореальносубмеридіональна група (67, 13,1
% — Sedum acre L., Stellaria graminea L., Bidens 
tripartitaL.таін.)ітемператна(61,11,9%— Anemone 
ranunculoidesL., Quercus roburL., Tilia cordata Mill.
таін.).

Незначна частка в досліджуваній флорі видів
субмеридіональної (23 види або 4,5 % — Clematis 
rectaL., Artemisia austriacaJacq.,Adonis vernalisL.та
ін.)йарктичномеридіональної(8,1,6%—Pyrola 
minor L., Equisetum arvense L. та ін.) хорологічних
груп.

Рис.1.Розподілвидівфлорипаркузазональнимитипамиареалів

Fig.1.Distributionofspeciesoftheparkflorabyzonaltypesofranges
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Такимчином,дляфлориНПП«Білоозерський»
характерним є переважання видів температної —
291(56,8%)табореальної—169(33,0%)зон.

Успектрірегіональниххорологічнихгрупфло
ри домінують види євразійської групи 206 (40,2
%), у складі якої 116 (22,6 %) європейськоза
хідноазіайських (Asparagus officinalis L., Artemisia 
austriaca Jacq., Helichrysum arenarium (L.) Moench 
та ін.). Євразійський ареал має 81 вид (15,8 % —
Glechoma hederacea L., Pinus sylvestris L., Viscum 
albumL., Populus tremulaL.,Chelidonium majusL.та
ін.).Зрідкатрапляютьсятакожвиди,щоналежать
до європейськосхідноазійського ареалу (5, 0,9
% — Convallaria majalis L., Epipactis helleborine (L.)
Crantz та ін.). По одному виду представлені в єв
ропейськопередньоазійській (Elytrigia intermedia
(Host) Nevski) і малоазійській (Impatiens parviflora
DC.)групах.

Численнугрупустановлятьвидизєвропейським
ареалом,їх136видів(26,6%—Carex hirtaL.,Carpinus 
betulusL., Quercus roburL.,Campanula persicifoliaL.,
Vinca minorL.таін.),а2види(Senecio borysthenicus 
(DC.) Andrz. ex Czern., Otites chersonensis (Zapał.)
Klokov)маютьсхідноєвропейськийареал.

Дещо поступаються першим двом групам за
кількістювидівциркумполярні(75,14,7%—Urtica 
dioica L., Veronica serpyllifolia L., Pyrola minor L.,
Poa nemoralis L., Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
та ін.), а також види з євросибірським ареалом
(56, 10,9 % — Carex acuta L., Angelica sylvestris L., 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Betula pubescens
Ehrh. та ін.). Більшу частину останньої станов

лятьєвропейськозахідносибірські(43,8,4%)види
(Betula pendula Roth., Agrostis capillaris L., Pilosella 
officinarum F. Schult. et Sch. Bip., Coccyganthe flos-
cuculi(L.)Fourrтаін.).

Доситьсвоєрідноюєпівнічноамериканськахо
рологічнагрупа,яканалічує25видів(4,9%).Вона
представленатакимивидами:Amorpha fruticosaL., 
Acer negundo L., Conyza canadensis (L.) Cronq.,
Quercus rubraL.таін.Незначнурольуформуванні
досліджуваноїфлоривідіграютьвидикосмополіти
(14,2,7%),середякихEleocharis palustris (L.)Roem.
et Schult., Lemna minor L., Spirodella polyrrhiza (L.)
Schleid. таін.

На характер ареалу впливає не лише зональ
ність, а й океанічність — континентальність клі
мату.Цейпараметрвиявляєтьсячерезформування
ареалів різних конфігурацій відповідно до кліма
тичнихособливостей.

Деякі дослідники (Meusel, Jäger, Weinert, 1965;
Meusel, Jäger, Rauschert, 1978; Meusel, Jäger, 1992)
запропонуваливраховувативареалогічнихдіагно
зах ознаки приуроченості ареалів видів до поясів
океанічностітаконтинентальностіклімату.

За відношенням до океанічності — континен
тальності (рис. 3) переважають види евриокеа
нічної групи, їх 290 (56,6 %), серед них, зокрема,
Genista tinctoria L., Trifolium arvense L., Anthericum 
ramosumL., Quercus roburL. та ін.).Другемісцеза
кількістю видів посідає індиферентна до океаніч
ності й континентальності група (120, 23,4 % —
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult., Equisetum 
palustre L., Vicia craccaL. таін.).

Рис. 2. Розподіл видів флори
парку за регіональними типами
ареалів

Fig.2.Distributionofspeciesofthe
parkflorabyregionaltypesofranges
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Значну роль у формуванні досліджуваної фло
ри відіграє евриконтинентальна група (65, 12,7
% — Anisantha tectorum (L.) Nevski, Lavathera 
thuringiaca L., Calamagrostis epigeios (L.) Roth та
ін.). Нечисленною є евконтинентальна гру
па, яка представлена 17 видами (3,3 % — Salvia 
nemorosa L., Hylotelephium maximum (L.) Holub,
Jurinea cyanoides(L.)Rchb.s.l.таін.).

Базуючисьнахорологіївидів,мипроаналізува
лифлорупаркузатакимикліматичнимипоказни
ками,щоґрунтуютьсянаоцінціфітоіндикаційних
шкал(Дідух,Плюта,1994;ЕкофлораУкраїни,т.1,
2000): терморежим (Tm), контрасторежим (Kn),
омброрежим(Om)ікріорежим(Cr).

Так, за терморежимом, який відображає радіа
ційний баланс, цей показник становить 8,41 бала
йвідповідаєсубмезотермам.Йогоізотермапрохо
дитьчереззонуЛісостепуімайжеповністюзбіга
єтьсязгеографічнимикоординатамипарку(Екоф
лора …, 2000, с. 38). У зоні Північного Лісостепу
розміщуються ізохори інших кліматичних показ
ників:омброрежиму(Om)—11,15бала—субаридо
фітний(лініярозподілузначеньаридності—гумід
ностікліматувмежахУкраїнипроходитьнашироті
м.КорсуньШевченківський—м.Золотоноша)та
кріорежиму(Cr)—7,8бала—субкріофітний(лінія
розподілу—наширотім.Васильків—м.Яготин).
Ілишезаконтрасторежимом—(Kn)—8,29бала—
геміконтинентальний флора парку дещо «вихо
дить»замежілініїнакартосхемірозподілузначень
морозностіклімату(лежитьумежахЗахідногоЛі
состепу—ЗахідногоПолісся).

Отже, окреслена зона кліматичних показників
знаходиться в межах Північного Лісостепу (пів
деньКиївської,північЧеркаської,північнийзахід
Полтавськоїобластей)ідоситьточнохарактеризує
закономірностіорганізаціїгеографічноїструктури
флори, що підтверджує розроблене Я.П. Дідухом
(2008) явище «ефекту мішені» — точки перетину
кліматичнихізохор.

Ви снов ки

Таким чином, географічний аналіз флори парку
НПП «Білоозерський» показав, що в широтному
спектріхорологічнихгрупдомінуютьтемператно
субмеридіональнівиди,якістановлять26,4%фло
ри,щохарактернодлярівниннихпомірноширот
нихфлор.

Успектрірегіональниххорологічнихгрупфло
ри переважають види євразійської групи, з євро
пейським ареалом і циркумполярні, головно по
ширенівтемператнійтабореальнійзонах.Незнач
нурольуформуваннідосліджуваноїфлоривідігра
ютьвидикосмополіти.

За відношенням до океанічності — континен
тальності домінують види евриокеанічної групи
та індиферентнадоокеанічностійконтиненталь
ностігрупа.

Зарозподіломареалогічнихгрупухорологічно
му плані досліджувана флора відображає загаль
ні особливості структури флор лісостепового ха
рактеру середньоєвропейських флор із більшістю

Рис.3.Розподілвидівфлорипарку
закліматичнимитипамиареалів

Fig. 3. Distribution of species of the
parkflorabyclimatictypesofranges
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голарктичних, європейських і центральноєвро
пейськихтипівареалів.

Аналіз флори парку за кліматичними показни
ками(терморежим,контрасторежим,омброрежим
ікріорежим)засвідчив,щоокресленазонацихпо
казниківуціломузнаходитьсявмежахПівнічного
Лісостепуйдоволіточнохарактеризуєзакономір
ностіорганізаціїгеографічноїструктурифлори.

Ав то ри ви слов лю ють по дя ку за ві ду ва че ві від ді-
лу гео бо та ні ки та еко ло гії фі то систем Інсти ту ту 
бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни, чле ну-
ко рес пон ден ту НАН Ук ра ї ни Я.П. Ді ду ху, док то ру 
біо ло гіч них наук Д.В. Ду би ні та ас пі рант ці від ді лу 
О.О. Чу со вій за кон суль та ції та по ра ди.
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФЛОРЫ НАЦИО
НАЛЬНОГОПРИРОДНОГОПАРКА«БЕЛООЗЕРСКИЙ»

Результаты географического анализа флоры парка НПП
«Белоозерский», проведенного по схеме ботаникогеогра
фического районирования, розработанного Г. Мойзелем с
соавторами, показали, что в широтном спектре хорологи
ческихгрупппревалируюттемператносубмеридиональные
виды (26,4 %), и это характерно для равнинных умеренно
широтныхфлорГоларктики.

В спектре региональных хорологических групп флоры
большинство составляют виды евроазиатской группы,
виды с европейским ареалом и циркумполярные, которые
распространены,главнымобразом,втемператнойиборе
альной зонах. Незначительную роль в формировании ис
следуемойфлорыиграютвидыкосмополиты.

Посоотношениюкокеаничности—континентальности
преимуществоимеютвидыэвриокеаническойгруппыиин
дифферентнаякокеаничностииконтинентальностигруп
па. Соотношение океанических и континентальных кли
матиповареаловвосновномподтверждаетпромежуточный
характерфлорыпарка.

В хорологическом отношении исследуемая флора ото
бражаетобщиечертыструктурыфлорлесостепногохарак
терасреднеевропейскихфлорсбольшинствомголарктиче
ских,европейскихицентральноевропейскихтиповареалов.

Анализ флоры парка по климатическим показателям
(терморежим, контрасторежим, омброрежим, криорежим)
показал,чтоочерченнаязонаэтихпоказателейвцеломна
ходитсявпределахСевернойЛесостепиидостаточноточно
характеризует закономерности организации географиче
скойструктурыфлоры.

К л ю ч е в ы е с л о в а: НПП «Белоозерский», флора, географи-
ческая структура, вид, ареал.
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THE GEOGRAPHIC STRUCTURE OF THE FLORA OF
BILOOZERSKYNATIONALNATUREPARK

ResultsofthegeographicanalysisofthefloraofBiloozerskyNa
tional Nature Park according to G. Meusel et al. (1965; 1992)
demonstrated that in the latitudinal spectrum of chorological
groups the temperatesubmeridional species (26,4 %) prevail.
This is typical for the flatland temperatelatitude floras of the
Holarcticregion.

SpeciesoftheEurasiangroupwithEuropeanandcircumpolar
ranges,mostlydistributedinthetemperateandborealzones,pre
dominateinthespectrumofregionalchorologicalgroups.Cos
mopolitespeciesplayaminorroleinthestudiedflora.

Estimated by oceaniccontinental ratio, the species of Eu
ryoceanicandindifferentgroupsprevail.Ingeneral,correlation
betweenoceanicandcontinentalclimatetypesofrangesconfirms
theintermediatecharacterofthefloraofthePark.Thus,thepro
portionoftherangegroupsinthisflorareflectscommonstruc
turalcharactersoftheforeststeppeofCentralEuropeanfloras.
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