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У вересні 2014 р. у м. Перт (Австралія) відбувся 57-й щорічний симпозіум Міжнародної 
асоціації науки про рослинність— «Біорізноманітність і рослинність: структура, процеси, 
збереження». Співорганізатор форуму — Фундація Квонган, заснована в 2006 р. для збереження 
біорізноманіття Австралії. Визначальною рисою цього зібрання була участь багатьох молодих 
дослідників з усього світу, які отримали підтримку від IAVS і мали можливість відвідати віддалену 
Західну Австралію.

270 учених із 34 країн були представлені на симпозіумі. Вони працювали в чотирьох 
паралельних секціях за такими головними темами: великомасштабні огляди рослинності, 
функціональні риси, біорізноманітність і охорона, клімат і угруповання, синтаксономія. 
Екоінформатика та бази даних була однією з найважливіших секцій, особливо для дослідників з 
Європи. Компіляція баз даних щодо рослинності на території Європи почалася у березні 1992 р., 
коли фітоценологи з 15 країн континенту зібралися в Римі для здійснення аналізу рослинності 
на європейському рівні. Місія робочої групи (European Vegetation Survey, EVS) полягала в тому, 
щоби створити цілісну картину рослинності Європи. Тоді ж було вирішено зробити огляд 
рослинності континенту спочатку на рівні класів, а згодом — і на нижчих рівнях.

У Європі, як засвідчує огляд, нині існує понад 4.300.000 описів рослинності, серед яких 
1.800.000 комп'ютеризовані. З них 75% зберігаються в центральних базах даних, переважно 
загальнонаціонального рівня, зокрема 60% — у форматі TURBOVEG. Найбільша база даних у 
Європі — це Європейський архів рослинності (European Vegetation Archive, EVA), який містить 
553.228 описів, що вносяться до централізованої загальноєвропейської бази даних. На жаль, 
в Україні національної бази даних щодо рослинності досі немає. Першочерговим завданням 
у цьому напрямку є створення національної фітоценотичної бази даних із використанням 
загальноприйнятого в країнах Європи програмного забезпечення.

Класифікація різних типів рослинності також надзвичайно актуальна для Європи. Тут 
розпочато декілька міжнародних проектів щодо огляду рослинності (WetVegEurope, European Fen 
Vegetation, Floodplain Forest Database, European Forest Habitat Classification, Towards Consistent 
Classification of European Grasslands та ін.).

Південно-Західна Австралія вражає своїм біорізноманіттям. Тут напрочуд багата, з-поміж 
іншої, рослинність середземноморського типу, представлена лісами, вудландами та чагарниками. 
У регіоні виражений середземноморський клімат з вологою зимою та сухим літом. Це одна з 
п'яти областей такого типу на нашій планеті. Рослинність на Південному Заході Австралії 
здебільшого деревна, луки відсутні. Переважають евкаліптові вудланди, маллі-чагарники, де 
домінують чагарничкові форми евкаліптів, і квонган чагарники та пустища, що відповідають 
чапаралю, маторалю і маквісу, які характерні для інших регіонів середземноморського типу. 
Південно-Західна Австралія характеризується бідними на поживні речовини піщаними або 
латеритними ґрунтами, які зумовили вузьку спеціалізацію багатьох видів, адаптованих до 
певних екологічних ніш.

К л ю ч о в і  с л о в а: симпозіум, фітоценологія, тенденції розвитку, типи рослинності, Західна 
Австралія 
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«Біо різ но ма ніт ність і рос лин ність: струк ту ра, про-
це си, збе ре жен ня» — та кою була те ма 57-го що річ-
но го сим по зіу му Між на род ної асо ціа ції нау ки про 
рос лин ність, який 1—5 ве рес ня 2014 р. від був ся в 
Авст ра лії, у м. Перт. Ор га ні за то ра ми сим по зіу му 
ста ли Між на род на асо ціа ція нау ки про рос лин ність 
(IAVS) і фун да ція Квон ган (Kwongan Foundation), 
ор га ні зо ва на в 2006 р. на базі Уні вер си те ту За хід ної 
Авст ра лії з ме тою збе ре жен ня біо різ но ма ніт тя кра-
ї ни (Mucina, 2014). 

Між на род на асо ціа ція нау ки про рос лин ність — 
це між на род на спіл ка нау ков ців і всіх за ці кав ле них 
у тео ре тич них і прак тич них до слі джен нях рос лин-
но го по кри ву. Вона ста ла од ні єю з про від них ор га-
ні за цій, яка від 1939 р. здій снює все біч не вив чен ня 
рос лин ності. Ос нов ною ме тою сим по зіу мів і се сій, 
ор га ні зо ва них Асо ціа ці єю, є впро ва джен ня ін но-
ва цій них ме то до ло гій, роз роб ка кон цеп цій до слі-
джен ня еко ло гіч них особ ли востей рос лин ності 
в просто ро вих і ча со вих ви мі рах. Особ ли ва ува га 
при ді ля єть ся вив чен ню про це сів і чин ни ків, що 
зу мов лю ють рос лин не різ но ма ніт тя та його ди на-
мі ку як у при род них, так і в ан тро по ген них ланд-
шаф тах.

57-й сим по зі ум був при свя че ний про фе со ро ві 
та по чес но му чле ну Асо ціа ції Де ві ду Гу до лу (David 
Goodall), яко му саме в 2014-му ви пов ни ло ся 100 
ро ків. Особ ли вістю цьо го фо ру му було за лу чен ня 
но вої ка те го рії до по ві да чів пле нар них сек цій — 
мо ло дих уче них (Key Note — Young Perspectives) 
з не ор ди нар ни ми по гля да ми на про бле ми до слі-
джен ня рос лин но го сві ту. На кон фе рен ції впер ше 
по ру ши ли пи тан ня про ство рен ня в скла ді Асо ціа-
ції сек ції мо ло дих до слід ни ків — для спри ян ня ко-
му ні ка ції та спів пра ці мо ло дих фі то це но ло гів.

У сим по зіу мі взя ли участь 270 нау ков ців з 
34 кра ї н, у тому числі Україну представляла 
Л.М. Борсукевич. Пра цю ва ли чо ти ри па ра лель ні 
сек ції. Учас ни ки фо ру му об го во рю ва ли такі важ-
ли ві тео ре тич ні та прак тич ні пи тан ня: син так со-
но мія, струк ту ра рос лин ності, ре гіо наль ні (мас-
штаб ні) до слі джен ня рос лин ності, кар ту ван ня, 
ди на мі ка рос лин ності та вплив на неї клі ма ту, дис-
тан цій не вив чен ня рос лин ності, ди на мі ка ніш, ек-
спе ри мен таль на та функ ціо наль на фі то це но ло гія, 
еко ін фор ма ти ка, від нов лен ня та збе ре жен ня біо-
різ но ма ніт тя, ен де мізм, ін ва зив ні види та під зем-
на еко ло гія. За га лом на сим по зіу мі за слу ха ли 145 
до по ві дей, ок рім ус них, було представ ле но ще й 63 
пос тер них.

Над зви чай но ін фор ма тив ни ми та ці ка ви ми були 
до по ві ді Гре га Кірі (Greg Keighrey) та Де ві да Кіта 
(David Keith), які роз по ві ли про фло ру та рос лин-
ність За хід ної Авст ра лії та го лов ні ета пи її до слі-
джен ня (Keighrey, Keith, 2014). Най біль ше вра зи ло 
те, що фло ра Авст ра лії на рів ні ви дів вив че на ще 
до во лі слаб ко. На віть те пер нові для нау ки так со ни 
мож на знай ти за яки хось 50 км від м. Пер та. Тому 
ни ні вель ми ак ту аль ні муль ти дис ци п лі нар ні до слі-
джен ня, на сам пе ред на рів ні за по від них те ри то рій, 
що про во дять ся як з ме тою сис те ма тич но го вив-
чен ня рос лин ності, так і для ство рен ня ре пре зен-
та тив ної ме ре жі ре зер ва тів.

Од ні єю з най важ ли ві ших на сим по зіу мі, зок-
ре ма для представ ни ків єв ро пейських кра їн, була 
сек ція еко ін фор ма ти ки та баз да них. Як і на по пе-
редньо му фо ру мі, учас ни ки зі бран ня до по ві да ли 
про ус пі хи в ство рен ні на ціо наль них і за галь но єв-
ро пейських баз да них щодо рос лин ності. © Л.М. БОРСУКЕВИЧ, 2015

Рис.1. Xanthorrhea preissii Endl. — ендем Південно-
Західної Австралії, «візитівка» квонганів (фото автора)

Fig. 1. Xanthorrhea preissii Endl., endemic to Southwest 
Australia. A typical species of kwongans (photo by the author)



274 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2015, 72(3)

Ак тив ний по шук у цьо му на прям ку в Єв ро-
пі роз гор ну ла ро бо ча гру па «European Vegetation 
Survey», за сно ва на 1992 р. у Римі. Представ ни ки 15 
єв ро пейських кра їн зі бра ли ся тоді з ме тою на ла-
го джен ня спів пра ці до слід ни ків рос лин ності в за-
галь но єв ро пейсько му мас шта бі. Тоді ж ви рі ши ли 
зро би ти ог ляд рос лин ності Єв ро пи, спер шу на рів-
ні кла сів, а піз ні ше — і на ниж чих рів нях (Rodwell et 
al.,1997). З по чат ку 1990-х у ба гатьох кра ї нах Єв ро-
пи роз гор ну ли ся но віт ні гео бо та ніч ні до слі джен ня 
та було за про по но ва но низ ку на ціо наль них про ек-
тів. Ці про ек ти мали та кі спіль ні риси: ре ві зія по-
пе редньо опи са них оди ниць рос лин ності шля хом 
кри тич но го оп ра цю ван ня знач них ма си вів фі то-
со ціо ло гіч них да них; до ку мен ту ван ня при йня-
тих асо ціа цій із ви ко ристан ням таб лиць ви до во го 
скла ду; де таль на ре ві зія но менк ла ту ри рос лин них 
оди ниць від по від но до по ло жень Між на род но го 

ко дек су фі то со ціо ло гіч ної но менк ла ту ри; скла дан-
ня карт по ши рен ня фі то со ціо ло гіч них асо ціа цій 
у ме жах до слі джу ва ної те ри то рії (Kuzemko, 2011). 
За цими проектами було розроблено продромуси 
рослинності майже всіх країн Європи. Тоб то 
в ба гатьох єв ро пейських кра ї нах роз ви ток фі-
то со ціо ло гії до сяг ста дії ін дук тив но го під хо ду, 
коли всі на яв ні опи си рослинності зберігаються 
в національних фітосоціологічних базах даних і 
дослідники здій сню ють ревізію описаних раніше 
асоціацій, а також синтаксонів вищого рангу на 
основі загальної сукупності ві до мостей.

Зок ре ма, за ре зуль та та ми опи ту ван ня, про ве-
де но го впро довж 2008–2009 рр., у Єв ро пі на той 
час уже іс ну ва ло по над 4.300.000 опи сів рос лин-
ності (Schaminee et al., 2009), се ред яких 1.800.000 
були комп’ютеризованими. З них 75 % міс ти ли ся в 
цен траль них ба зах да них, зде біль шо го за галь но на-

Рис. 2.  Національний парк «Намбунг». Пустеля Піннаклз (фото автора)

Fig. 2. Nambung National Park. Pinnacles Desert (photo by the author)
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ціо наль но го рів ня, в тому чис лі 60 % — у фор ма ті 
TURBOVEG — уні вер саль но го про грам но го за без-
пе чен ня, ство ре но го гол ландськи ми до слід ни ка ми 
для збе рі ган ня та ме недж мен ту фі то со ціо ло гіч них 
баз да них. 

Сьо го дні в цій га лу зі най біль шою ба зою в Єв ро-
пі є Єв ро пейський ар хів рос лин ності. На тра вень 
2014 р. у ньо му на лі чу ва ло ся 553.228 опи сів, що 
представ ля ли 31 базу да них з 37 кра їн, 87 % із них 
міс тять чіт кі гео гра фіч ні ко ор ди на ти. На жаль, в 
Ук ра ї ні та кої бази до сі не ство ре но, що знач но уск-
лад нює як спів пра цю з єв ро пейськи ми ко ле га ми, 
так і ро бо ту фі то це но ло гів у ме жах на шої кра ї ни. 
Ви ко ристан ня су час них ме то дів фі то со ціо ло гіч них 
до слі джень умож ли ви ло б ви рі шен ня віт чиз ня ни-
ми нау ков ця ми низ ки ак ту аль них зав дань щодо 
вив чен ня рос лин ності Ук ра ї ни. Пер шо чер го вим 

у цьо му на прям ку є ство рен ня на ціо наль ної фі то-
це но тич ної бази да них із ви ко ристан ням за галь-
но при йня то го в кра ї нах Єв ро пи про грам но го за-
без пе чен ня. Тоб то не об хід но ство ри ти базу да них 
усіх на яв них опи сів різ них ти пів рос лин ності з 
усі єї те ри то рії кра ї ни і від так здій сни ти за галь ний 
ана ліз су куп ності ма те ріа лів гео бо та ніч них опи сів. 
Звіс но, ці зав дан ня слід ви рі шу ва ти  на ви со ко му 
нау ко во-ме то дич но му рів ні, адже сьо го дні фі то-
це но ло ги ма ють у своє му ар се на лі по туж ний ме то-
дич ний апа рат, який пе ред ба чає і від по від не про-
грам не за без пе чен ня (Kuzemko, 2011).

Ще ви щим рів нем уза галь нен ня є ши ро ко-
мас штаб ні по рів нян ня, які здій сню ють ся в рам-
ках між на род них про ек тів із за лу чен ням фа хів ців 
і да них з різ них кра їн. Уз го джен ня ре гіо наль них 
кла си фі ка цій них схем про во дить ся за по рів нян-

Рис. 3. Унікальний тип організації рослинності австралійського материка — квонган. Загальний вигляд квонгану — 
австралійського пустища зі склерофітними чагарниками (фото автора)

Fig. 3. Kwongan, a unique vegetation type in Australia. A general view of the kwongan, Australian sclerophyll shrubland  
(photo by the author)
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ням рос лин ності пев них кла сів у єв ро пейсько му 
кон тексті, що нині є ос нов ним зав дан ням єв ро-
пейської фі то со ціо ло гіч ної спіль но ти і реа лі зу-
єть ся зав дя ки ді яль ності ро бо чої гру пи «European 
Vegetation Survey» (Rodwell et al., 1997). Такі до слі-
джен ня да ють змо гу розв’язати низ ку дис ку сій них 
про блем син так со но мії, біо гео гра фії, си не ко ло гії 
та ево лю ції рос лин но го по кри ву. Сьо го дні па ра-
лель но ви ко ну ють ся кіль ка про ек тів, які ма ють 
на меті кла си фі ка цію ок ре мих ти пів рос лин ності 
на за галь но єв ро пейсько му рів ні (WetVegEurope, 
European Fen Vegetation, Floodplain Forest Database, 
European Forest Habitat Classification, Towards 
Consistent Classification of European Grasslands). У 
цій га лу зі з’явилася низ ка нау ко вих пуб лі ка цій, 
фа хів ці з не тер пін ням че ка ють на поя ву но во го 
кон спек ту син так со нів Єв ро пи (EuroVegChecklist). 
Ця фун да мен таль на пра ця охоплює 110 кла сів, 300 
по ряд ків і 1.088 сою зів і є під сум ком ба га то річ ної 
ре ві зії та по рів нян ня по над 10.000 біб ліо гра фіч них 
фі то це но тич них дже рел. 

З представ ле них на сим по зіу мі до по ві дей ви пли-
ває, що су час ний рі вень ме то до ло гії до слі джен ня 
рос лин ності, особ ли во в кра ї нах Єв ро пи, є до во лі 
ви со ким. Тому за га лом просте жу єть ся тен ден ція до 
змен шен ня кіль кості висту пів, що без по се редньо 
сто су ють ся син так со но мії. На то мість біль ше за-
ці кав лен ня ви кли ка ють пи тан ня впли ву різних 
чин ни ків на фор му ван ня та ха рак тер рос лин ності. 
Ви світ лю ють ся про це си, що від бу ва ють ся в рос-
лин но му по кри ві, роз гля да єть ся взає мозв'язок між 
рос лин ністю й абіо тич ним се ре до ви щем. Ак туа-
лі зу ють ся про бле ми від нов лен ня та ре конст рук ції 
рос лин но го по кри ву, вив чен ня впли ву на ньо го 
клі ма тич них змін. Ва го ме міс це по сі да ють та кож 
пи тан ня еко ло гії рос лин них уг ру по вань, з`ясу ван-
ня про від них чин ни ків, які по зна ча ють ся на ба-
гатст ві, ви до во му різ но ма ніт ті, фор му ван ні та ха-
рак те рі фі то це но зів. Зок ре ма на го ло шу єть ся, що 
від нов лен ня по ру ше них і де гра до ва них еко систем 
пот ре бує від по ві дей на низ ку за пи тань. На сам пе-
ред, як іс нує пев на еко систе ма і що пе ре шко джає 
її від нов лен ню, який саме рос лин ний по крив не-
об хід но від нов лю ва ти та які фак то ри зу мов лю ють 
фі то різ но ма ніт тя і за по бі га ють фі то ін ва зі ям. Від-
нов лю валь ні ро бо ти та кож пот ре бу ють ґрун тов них 
знань про струк ту ру та функ ціо ну ван ня кон крет-
них еко систем, про це си їх спон тан ної ре ге не ра ції, 
які ма ють ком плекс ний ха рак тер і від бу ва ють ся 
сто хас тич но. Не од но рід ність умов, що є ти по вим у 

від нов лю валь ній прак ти ці, пе ред ба чає засто су ван-
ня спе ці аль них ме то дик, які вра хо ву ва ти муть ча со-
во-просто ро ві ва ріа ції від нов лю ва ної еко систе ми 
на різ них рів нях.

На сим по зіу мі роз гля да ли ся і пи тан ня ре ін тро-
дук ції су дин них рос лин, ме недж мен ту та кон тро лю 
бур'янів у бан ксіє вих буш лан дах (Ні меч чи на). Ба-
га то ува ги при ді ля ло ся від нов лю валь ним ро бо там 
на міс ці ста рих ко па лень. Зок ре ма, сто сов но зо ло-
тих ко па лень у За хід ній Авст ра лії, то з`ясу ва ло ся, 
що лише 3 % ви дів, які тут зроста ли, мо жуть від-
но ви ти ся са мостій но, ще 9 % — пі сля пе ре не сен ня 
верхньо го шару ґрун ту. Це свід чить про не об хід-
ність ак тив них за хо дів з ре ге не ра ції та ких те ри-
то рій. Вель ми про бле ма тич ним є від нов лен ня ча-
гар ни ків і де рев з дав ніх ен де міч них для квон га нів 
ро дів, де пот ріб но засто со ву ва ти особ ли ві ме то ди. 

Учас ни ки сим по зіу му об го во рю ва ли про бле ми 
спів пра ці фі то це но ло гів, по лі ти ків та ін ших за ці-
кав ле них сто рін. На го ло шу ва ло ся, що гео бо та ні ки 
ві ді гра ють клю чо ву роль у ко му ні ка ції з сус пільст-
вом і під три ман ні зба лан со ва но го роз ви тку від-
нов ле них та охо ро ню ва них еко систем. Зок ре ма, в 
2013 р. у Єв ро пі за по чат ко ва но про ект, по кли ка-
ний за лу чи ти вче них-фі то це но ло гів кон ти нен ту до 
фа хо вої оцін ки за гроз і ство рен ня бази да них при-
род них і на пів при род них рід кіс них осе лищ Єв ро пи 
(European Red List of Habitats).

Ве ли ка ува га на фо ру мі при ді ля ла ся до слі джен-
ням, що сто су ють ся змін клі ма ту. Се ред до по ві да-
чів пе ре ду сім вар то зга да ти проф. Ф. Грай ма (Phil 
Grime), який роз по вів про типи рос лин і ре ак цію 
рос лин ності на коливання кліматичних факторів, 
насамперед температури, у Буксто ні (Анг лія) 
(Grime, 2014). Ав тор ви світ лив ре зуль та ти ек спе-
ри мен таль них до слі джень, що не пе рерв но три ва-
ють від 1993 р. на шес ти луч них ді лян ках (5 по втор-
ностей), де засто со ву ють ма ні пу ля ції з кіль кістю 
опа дів і тем пе ра ту рою. У ході ек спе ри мен ту от ри-
ма но ве ли чез ну базу да них, яка може бу ти ос но вою 
для ін ших до слі джень по діб но го типу. Ба га то з них 
те пер про во дять ся в Нор ве гії, Швей ца рії, Ні меч чи-
ні, ос кіль ки гірські те ри то рії є зруч ни ми об’єктами 
для ек спе ри мен тів щодо змін клі ма тич них гра ді єн-
тів. Вва жа єть ся, що просто ро ві клі ма тич ні гра ді єн-
ти ана ло гіч ні мо де лям ча со вих клі ма тич них змін. 
Нау ков ці дот ри му ють ся кон цеп ції, що просто-
ро ва та ча со ва струк ту ри рос лин них уг ру по вань і 
їхнє функ ціо ну ван ня ви зна ча ють ся нав ко лиш нім 
се ре до ви щем. Тому ек спе ри мен таль ні клі ма тич-
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ні ва ріа ції да ють змо гу пе ред ба чи ти, які рос лин ні 
уг ру по ван ня фор му ва ти муть ся під впли вом ре аль-
них змін клі ма ту. Фа хів ці на сам пе ред вра хо ву ють 
такі фак то ри, як тем пе ра ту ра та кіль кість опа дів. 
З`ясо ва но, що вони по зна ча ють ся на ди на мі ці по-
пу ля цій щля хом змі ни біо тич них чин ни ків. Чи ма-
лий вплив рід кіс ні види від чу ва ти муть не без по се-
редньо, а че рез між ви до ву взає мо дію, внас лі док мі-
гра ції те п ло люб ні ших ви дів, які кон ку ру ва ти муть з 
або ри ген ни ми.

Не від'ємною час ти ною сим по зіу мів, ор га ні зо-
ва них IAVS, є ба га то ден ні ек скур сії в най ці ка ві ші 
ку точ ки сві ту. Під час ро бо ти 57-го фо ру му від бу-
ло ся шість па ра лель них од но ден них ек скур сій і три 
п'ятиденних, які охо пи ли міс ця фак тич но з усі ма 
ти па ми рос лин ності Авст ра лії. 

Те ма тич на ек скур сія «Об'єкт ЮНЕ СКО — во-
ло гі тро пі ки Пів ніч но го Квінс лен ду, сухі са ва ни 
та па лео тро піч на рос лин ність» (North Queensland 
Wet Tropics World Heritage, dry land savannas and 
palaeotropic vegetation) три ва ла 12—16 ве рес ня в 
пів ніч но-схід ній час ти ні Авст ра лії. Ек скур сан ти 
оз на йо ми ли ся з авст ра лійськи ми до що ви ми лі са-
ми, які за йма ють 8940 км² у шта ті Квінс ленд. Вони 
ста ли об'єктом світової спадщини ЮНЕ СКО від 
1988 р. та охо п лю ють як во ло гі при бе реж ні тро пі-
ки, так і во ло гі скле ро філь ні гірські ліси. Ек скур-
сан ти ог ля ну ли ни зин ні до що ві ліси на мисі Трі бу-
лейшн (Cape Tribulation), які А. Тах та джян у 1971 р. 
в ході ти хо оке анської морської ек спе ди ції на звав 
імовірною бать ків щи ною най при мі тив ні ших по-
кри то на сін них. На за вер шен ня учас ни ки ек скур-
сії від ві да ли один з ост ро вів Ве ли ко го Бар'єрного 
рифу, де оз на йо ми ли ся з уні каль ни ми морськи ми 
та на зем ни ми біо то па ми (Mucina et al., 2014).

Дві інші ек скур сії про во ди ли ся на те ри то рії 
шта ту За хід на Авст ра лія (на пів ніч і пів день від 
м. Перт), ві зи тів кою яко го є пус ти ща — квон га-
ни. Одна з них мала на зву «Лі си та вуд лан ди пів-
ден но-за хід ної час ти ни За хід ної Авст ра лії» (Forests 
and Woodlands of SW Western Australia) (6—10 ве рес-
ня). 62 учас ни ки від ві да ли те ри то рії, роз мі ще ні на 
пів день від від м. Перт, де оз на йо ми ли ся з різ ни ми 
ти па ми лі сів, вуд лан дів і квон га нів. Дру га ек скур-
сія — за мар шру том «Перт — Аку ля ча за то ка: За хід-
на Авст ра лія» (Perth to Shark Bay: Western Australia) 
— від бу ла ся пе ред від крит тям сим по зіу му (27—31 
серп ня). 58 учас ни ків від ві да ли різ ні типи буш-
лан дів, роз та шо ва них у пів ніч но му на прям ку від 
м. Перт. Най ці ка ві шою та най від да ле ні шою точ-

кою ек скур сії була Аку ля ча за то ка (Shark Bay) — 
уні каль на, над зви чай но ба га та еко систе ма, яка є 
об'єктом ЮНЕ СКО від 1991 р. Сво їм біо ло гіч ним 
різ но ма ніт тям за то ка зав дя чує роз та шу ван ню на 
пе ре ти ні трьох клі ма тич них об лас тей і двох бо та-
ніч них зон.

Знач на час ти на За хід ної Авст ра лії, зок ре ма 
м. Перт, на ле жить до Пів ден но-За хід но го авст-
ра лійсько го фло ристич но го ре гіо ну — од но го з 
найста рі ших і фло ристич но най ба гат ших у сві ті. 
Це один із 25 все світ ніх цен трів біо різ но ма ніт тя 
(global biodiversity hot spots) із се ред зем но морським 
ти пом клі ма ту (та ких ре гіо нів усьо го п`ять на пла-
не ті). Рос лин ність тут пе ре важ но де рев на, скле-
ро фіт но го типу. До мі ну ють ев ка ліп то ві ліси, ев ка-
ліп то ве рід ко ліс ся (вуд лан ди) та ча гар ни ки, семі-
арид ні ча гар ни ки (муль га та мал лі типу) і пус ти-
ща — квон га ни. Луки ціл ко ви то від сут ні (Hopper, 
Gioia, 2004).

Біль ша час ти на те ри то рії ре гіо ну роз мі ще на на 
гра ніт но му щиті низько го За хід но авст ра лійсько го 
пла то з се редньою ви со тою близько 400 м над р.м., 
пе ре важ но з семі-арид ним клі ма том та не знач ною 
кіль кістю опа дів. Бе ре го ва рів нин на зона тут ва рі ює 
в ме жах 20—120 км. По над 45 млн ро ків у ре гіо ні не 
від бу ва єть ся жод них знач них про це сів го ро тво рен-
ня чи клі ма тич них змін, що зу мо ви ло збе ре жен ня 
там древ ніх Тре тин них ланд шаф тів. Про це си еро зії 
при зве ли до ви лу го ву ван ня та ви віт рю ван ня дав ніх 
субстра тів — гра ні тів, гней сів і ла те ри тів і фор му-
ван ня За хід но авст ра лійсько го плос ко гір`я. Тому 
су час на міс це ва фло ра є ви со ко спе ціа лі зо ва ною до 
бід них піс ко вих і ла те рит них ґрун тів. 

У ре гіо ні пло щею 356.717 км² (при близ но по ло-
ви на те ри то рії Ук ра ї ни) на лі чу єть ся 7.380 так со нів 
рос лин (6.759 ви дів), із них 3.620 є ре гіо наль ни ми 
ен де мі ка ми. Не що дав ні до слі джен ня по ка за ли, 
що рі вень ен де міз му тут ся гає 79 %. Особ ли вістю 
За хід ної Авст ра лії є над зви чай но ви со ка різ но ма-
ніт ність ви дів ро дин Proteaceae (1.283 так со ни) і 
Myrtaceae (859). Від зна ча ють 10 про від них ро дів ре-
гіо ну: Acacia (Mimosaceae; 502 так со ни), Eucalyptus 
(Myrtaceae; 362), Grevillea (Proteaceae; 229), 
Melaleuca (Myrtaceae; 185), Stylidium (Stylidiaceae; 
170), Leucopogon (Ericaceae; 165), Caladenia 
(Orchidaceae; 162), Verticordia (Myrtaceae; 138), 
Dryandra (Proteaceae; 136) і Hakea (Proteaceae; 105) 
(Hopper, Gioia, 2004).

Є кіль ка чин ни ків уні каль ності й ен де міч ності 
міс це вої фло ри. Пе ре ду сім це її, фак тич но, ост-
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рів на ло ка лі за ція, ос кіль ки з пів дня та за хо ду те-
ри то рія оми ва єть ся океа ном що най мен ше 65 млн 
ро ків. З пів но чі та схо ду вона ото че на пус те лею, 
яка по ча ла фор му ва ти ся 25 млн ро ків тому, хоча 
справж ній арид ний клі мат у цій час ти ні Авст ра лії 
ста бі лі зу вав ся лише 5 млн ро ків тому. Палеодо слі-
джен ня під твер ди ли, що скле ро фіт на рос лин ність 
ви ник ла в не дав ні гео ло гіч ні епо хи внас лі док ари-
ди за ції клі ма ту, який до того мав суб тро піч ний ха-
рак тер. У ті дав ні часи ця рос лин ність тра п ля ла ся 
лише на най бід ні ших субстра тах і за йма ла дуже 
не знач ні пло щі. Ін шою при чи ною ен де міч ності 
фло ри є фор му ван ня в міо це ні/олі го це ні ла те ри-
ту — про дук ту гли бо ко го ви віт рю ван ня алю мо си-
лі кат них по рід за во ло го го му сон но го тро піч но го 
та суб тро піч но го клі ма ту (Maignien, 1984). Еро зія 
та ви віт рю ван ня ла те ри тів в умо вах ари ди за ції клі-
ма ту при зве ли до фор му ван ня бід них піс ків і гра-
вію, на яких по чав роз ви ва ти ся спе ци фіч ний тип 
рос лин ності.

Пів ден но-За хід ний фло ристич ний ре гі он — це 
та час ти на Авст ра лії, де опа ди є лі мі ту валь ним 
фак то ром для рос лин ності. Тому в кож ній із трьох, 
від мін них за рів нем зво ло жен ня зо нах ре гіо ну, до-
мі нує ін ший її тип. 

Зона знач них опа дів, гу мід на зона (800—
1400 мм), охо п лює край ню пів ден но-за хід ну час-
ти ну ре гіо ну. Тут пе ре ва жа ють ліси та рід ко ліс ся, 
в яких до мі ну ють кіль ка ви дів ев ка ліп тів — яр-
рах (Eucalyptus marginata Donn ex Sm.), мар рі 
(E. calophylla R. Br.) і кар рі (E. diversicolor F. Muell.). 
Ев ка ліп то ві рід ко ліс ся (вуд лан ди) — це еко систе-
ми із за галь ним про ек тив ним по крит тям де рев 
не біль ше 30 %. З усіх ти пів рос лин ності За хід ної 
Авст ра лії най ба гат ших ґрун тів пот ре бу ють вуд лан-
ди, які є важ ли вим се ре до ви щем іс ну ван ня для ба-
гатьох ви дів пта хів і тва рин, на сам пе ред ен де міч-
них авст ра лійських ка ка ду.

У семи-арид ній зоні (300—800 мм), біль ша час-
ти на якої тяг неть ся від м. Перт на пів ніч до Аку-
ля чої за то ки, до мі ну ють пус ти ща, рід ко ліс ся та 
ча гар ни ки мал лі типу. Вони фор му ють ся з участю 
ча гар ни ків чи де рев зав ви шки до 10 м із чис лен ни-
ми стеб ла ми, що рос туть із під зем но го ліг но ту бе-
ра і яв ля ють со бою жит тє ву фор му — мал лі. Вона 
най ти по ві ша для дея ких ви дів ев ка ліп тів, не рід ко 
тра п ля єть ся у близькос по рід не них ро дів Corymbia 
й Angophora та зу мов лю єть ся час ти ми тут по же жа-
ми. Мал лі за йма ють пло щу 250.000 км² і ви зна ють-
ся ос нов ним ти пом рос лин ності в Авст ра лії.

Квон ган — най по ши ре ні ший і фло ристич но 
най ба гат ший тип рос лин ності За хід ної Авст ра лії, 
що по кри ває до 25 % її те ри то рії. Це різ но вид пус-
тищ, уні каль ний для уз бе реж жя ре гіо ну, з гус ти ми 
скле ро фіт ни ми ча гар ни ка ми та ізольо ва ни ми не ви-
со ки ми де ре ва ми. Тра п ля єть ся ви нят ко во на дуже 
бід них квар цит них і крем ніє вих піс ко вих ґрун тах 
у ре гіо нах з час ти ми по же жа ми та ха рак те ри зу єть-
ся най ви щим рів нем ен де міз му (92 роди (13 %) з 
711 є ен де міч ни ми). По діб ний до ін ших се ред зем-
но морських ти пів рос лин ності, та ких як ма к віс і 
чап а раль. Най важ ли ві ши ми ро ди на ми є Proteaceae 
(Banksia, Dryandra, Hakea), Myrtaceae (Verticordia, 
Eucalyptus) і Fabaceae (Daviesia, Jacksonia) (Mucina 
et al., 2014).

В арид ній зоні, що охо п лює від да ле ніші від 
океа ну ді лян ки та при бе реж ні те ри то рії на пів ніч 
від Аку ля чої за то ки, до мі ну ють ев ка ліп то ве рід ко-
ліс ся, ака ціє ві ча гар ни ки муль га типу та тріо діє ві 
грасс лан ди ку пин ко во го типу. Ча гар ни ки муль-
га типу ха рак тер ні для арид них ре гіо нів Авст ра лії 
(20 % кон ти нен ту). Оп ти маль ни ми для них є те ри-
то рії з се редньою кіль кістю опа дів 200—250 (50—
500) мм, во ло ги ми лі том і зи мою (то му в семі-арид-
них ре гіо нах муль га не тра п ля єть ся). Фор му єть ся з 
участю муль ги (Acacia aneura F. Muell. ex Benth.), 
яка є дуже мін ли вою, ос кіль ки може ство рю ва ти як 
гус ті ліси зав ви шки до 15 м, так і малі ча гар нич ки. 
Муль га ви со ко адап то ва на до авст ра лійської пус те-
лі, має цілу низ ку присто су вань для іс ну ван ня в су-
хо му та га ря чо му клі ма ті й ефек тив но го збе режен-
ня во ло ги. На від мі ну від ев ка ліп то во го рід ко ліс ся 
та квон га нів, муль га не присто со ва на до час тих по-
жеж, тому ли ше небагато ви дів муль га-уг ру по вань 
може від нов лю ва ти ся.

Учас ни ки ек скур сій мали мож ли вість оз на йо-
ми ти ся з усі ма ос нов ни ми ти па ми рос лин ності, а 
та кож з дея ки ми азо наль ни ми, та ки ми як рос лин-
ність гра ніт них ви хо дів, со лон ча ків, при бе реж на 
рос лин ність. Особ ли во ці ка ви ми були ман гро ві 
за рос ті, ут во ре ні Avicennia marina (Forssk.) Vierh., 
які по ши ре ні в Ма лень кій ла гу ні Аку ля чої за то-
ки. В Авст ра лії вони тра п ляють ся лише на за хо ді 
та пів дні ма те ри ка, ос кіль ки іде аль ни ми умо ва ми 
для виду є ес туа рії з со ло ною та пріс ною во дою. 
Як і інші ви ди роду, A. marina має по віт ря ні ко ре ні 
(пнев ма то фо ри) зав дов жки до 20 см. 

Не мож на оми ну ти ува гою і два об'єкти не жи-
вої при ро ди — уні каль ні, най більш вра жаю чі та 
мальов ни чі ку точ ки Авст ра лії. Один із них — пус-
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те ля Пін наклз, що в на ціо наль но му пар ку «Нам-
бунг». На тлі жов то го піс ку пус те лі ви со чі ють ти-
ся чі вап ня ко вих ко лон — пін нак лів. Вони ду же 
різ ні за фор мою, тексту рою, роз мі ром і за барв лен-
ням. Про цес фор му ван ня пін нак лів над зви чай но 
склад ний та до кін ця ще не з’ясований, од нак усі 
вони утво ри ли ся зав дя ки ти ся чо літ ній взає мо дії 
морських че ре па шок, піс ку, рос лин і віт ру (Lipar, 
2009).

У пів ден ній час ти ні Аку ля чої за то ки зна хо дить-
ся бух та Хам ме лін-пул із най біль шим у сві ті фор-
му ван ням стро ма то лі тів, яким май же три ти ся чо-
літ тя. Стро ма то лі ти — це схо жі на кам'яні, ша ру ва-
ті кар бо нат ні на рос ти на дні во дой ми ща, які ма ють 
ви пук лу або не рів ну по верх ню і склад ну внут ріш ню 
ша ру ва тість. Утво рю ють ся зав дя ки ді яль ності ниж-
чих во до рос тей (синьо-зе ле ні та ін.) з до міш ка ми 
хі міч но го та ме ха ніч но го кар бо на ту, що застря гає 
між нит ка ми во до рос тей. За зви чай фор му ють ся в 
зо нах оп ріс нен ня або за со лен ня. Стро ма то лі ти ві-
до мі ще з ар хею, од нак те пер їхнє по ши рен ня дуже 
об ме же не. Вони тра п ляють ся у Пів ніч ній Аме ри ці, 
на Ба гамських ост ро вах і в За хід ній Авст ра лії, саме 
в Аку ля чій за то ці.

Та ким чи ном, зав дя ки про ду ма ній і на си че ній 
про гра мі сим по зіу му його учас ни ки мали змо гу 
по ба чи ти най цін ні ші пам'ятки при ро ди Авст ра лії, 
ба га то з яких є уні каль ни ми в сві то во му ви мі рі. Од-
но знач но мож на ствер джу ва ти, що участь у та ких 
фо ру мах має не аби яке зна чен ня для фор му ван ня 
вче них-бо та ні ків, гео бо та ні ків і фло ристів.
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В сентябре 2014 г в г. Перт (Австралия) состоялся 57-й 
ежегодный симпозиум Международной ассоциации на-
уки о растительности — «Биоразнообразие и раститель-
ность: структура, процессы, сохранение». Соорганиза-
тор этого форума — Фонд Квонган, основанный в 2006 г. 
для сохранения биоразнообразия Австралии. Особенно-
стью этого симпозиума было участие многих молодых 
исследователей со всего мира, получивших поддержку 
от IAVS, что дало им возможность посетить отдален-
ную Западную Австралию.  270  ученых из 34 стран были 
представлены на симпозиуме. Они работали в четырех 
параллельных секциях. Главные темы секций следую-
щие: крупномасштабные обзоры растительности; функ-
циональные черты; биоразнообразие и охрана; климат 
и сообщества; синтаксономия. Экоинформатика и базы 
данных была одной из самых важных секций, особенно 
для участников из европейских стран. Компиляция баз 
данных по растительности на территории Европы нача-
лась в марте 1992 г., когда фитоценологи из 15 стран кон-
тинента собрались в Риме для проведения анализа рас-
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тительности на европейском уровне. Миссия рабочей 
группы (European Vegetation Survey, EVS) состояла в том, 
чтобы создать более целостную картину о растительно-
сти континента — сначала на уровне классов, а позже — 
и на низших уровнях.

Как свидетельствует обзор, в Европе сейчас суще-
ствует свыше 4.300.000 описаний растительности, среди 
которых 1.800.000 компьютеризированы. Из них 75% 
хранятся в центральных базах данных, преимуществен-
но общенационального уровня, в том числе 60% — в 
формате TURBOVEG. Самая большая база данных в 
Европе — Европейский архив растительности (Euro-
pean Vegetation Archive, EVA), который включает 553.228 
описаний. Эти описания вносятся в централизованную 
общеевропейскую базу данных. К сожалению, в Украи-
не национальной базы данных до сих пор не существует. 
Первоочередным заданием в этом направлении является 
создание такой базы с использованием общепринятого в 
странах Европы программного обеспечения.

Классификация разных типов растительности также 
очень актуальна для Европы. Начаты несколько между-
народных проектов по обзору растительности, включая 
WetVegEurope, European fen vegetation, Floodplain Forest 
Database, European forest habitat classification, Towards 
consistent classification of European grasslands.

Юго-Западная Австралия поражает биоразнообра-
зием, особенно растительностью средиземноморского 
типа, представленную лесами, вудландами и кустарни-
ками. В регионе выраженный средиземноморский кли-
мат с влажной зимой и сухим летом. Это одна из пяти об-
ластей такого типа на нашей планете. Растительность на 
южном Западе Австралии главным образом древесная, 
луга отсутствуют. Преобладают эвкалиптовые вудлан-
ды, малли-кустарники, где доминируют кустарничковые 
формы эвкалиптов, квонган — кустарники и пустоши, 
которые соответствуют чапаралю, маторалю и маквису, 
характерных для других регионов средиземноморского 
типа. Для юго-запада Австралии типичны бедные пита-
тельными веществами песчаные или латеритные почвы, 
которые обусловили узкую специализацию многих ви-
дов, адаптированных к определенным экологическим 
нишам. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а: симпозиум, фитоценология, 
тенденции развития, типы растительности, Западная 
Австралия.
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«Biodiversity and Vegetation: Patterns, Processes, Conserva-
tion» was a title of the 57-th Annual Symposium of the In-
ternational Association for Vegetation Science (IAVS) held in 

Perth (Australia) in September 2014. The Kwongan Founda-
tion established in 2006 for conservation of Australia's biodi-
versity was a co-organizеr of the Symposium. The 57-th An-
nual Symposium of the International Association for Vegeta-
tion Science was dedicated to Professor David Goodall, who 
celebrated his 100th Anniversary earlier the same year. Par-
ticipation of many young researchers from all over the world 
supported by the IAVS that gave them opportunity to come to 
remote Western Australia was the highlight of the Symposi-
um. 270 scholars from 34 countries participated in the Sym-
posium. There were 4 parallel sessions. The main topics of the 
sessions were: large-scale vegetation surveys, functional traits, 
diversity patterns and drivers, biodiversity and conservation, 
climate and assembly, syntaxonomy. Ecoinformatics and da-
tabases were one of the most important sessions, especially for 
participants from Europe.

Vegetation database compilation within the Europe started 
in March 1992, when phytosociologists from 15 European 
countries gathered in Rome to launch an initiative to encour-
age vegetation surveys at the European level. The mission of 
the working group (European Vegetation Survey shortly EVS) 
was to develop a more coherent picture of vegetation across 
Europe. Within the activities of the EVS, a survey of vegeta-
tion types in Europe was developed, starting at the highest 
level, at the phytosociological class, and then moving down to 
the level of alliances.

The recent survey shows that there are records of more than 
4.300.000 vegetation plots in Europe, more than 1.800.000 of 
which are already computerized. From them, about 75% are 
stored in central databases, mostly of the national level, in-
cluding 60% is in TURBOVEG format. The largest database 
in Europe is the European Vegetation Archive (EVA), which 
includes 553.228 releves. These releves could be located in the 
centralized pan-European database. Unfortunately, the Na-
tional Vegetation Database in Ukraine does not exist so far. 
Creation of such a database in Ukraine using the accepted in 
European countries software is a priority task.

Classification of different types of vegetation is also urgent 
nowadays in Europe. Several international projects on vegeta-
tion surveys started, including WetVegEurope, European Fen 
Vegetation, Floodplain Forest Database, European Forest 
Habitat Classification, Towards a Consistent Classification of 
European Grasslands.

Southwest Australia is a biodiversity hotspot that includes 
the Mediterranean forests, woodlands, and scrub ecore-
gions of Western Australia. The region has a wet-winter and 
dry-summer Mediterranean climat, one of the five such re-
gions in the world. Vegetation in the region is mainly woody, 
with no grasslands. Predominant vegetation types are Euca-
lyptus woodlands, Eucalyptus-dominated Mallee shrublands, 
and kwongan shrublands and heathlands, which correspond to 
the chaparral, matorral, and maquis found in other Mediter-
ranean-type regions. The region has generally nutrient-poor 
sandy or lateritic soils, which has encouraged rich speciation 
of plants adapted to specific ecological niches. 

K e y  w o r d s: symposium, phytocoenology, development 
tendencies, vegetation types, Western Australia.


