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Вступ

Національний природний парк (НПП) «Біло
озерський» створений на території Переяслав
Хмельницького рну Київської та Канівсько
горнуЧеркаськоїобластей.Йогозагальнаплоща
7014,44гамаєтакуадміністративноорганізаційну
структуру: Білоозерська лісова дача (3660 га) зна
ходиться у ПереяславХмельницькому рні Ки
ївськоїобл.таЛіплявськалісовадача(3356га)—в
Канівському рні Черкаської обл. Територія пар
ку–становить215лісовихкварталіврізноїплощі,
максимальна–126,мінімальна–11га.

За фізикогеографічним районуванням НПП
«Білоозерський» належить до Дніпровського за
плавноборового фізикогеографічного району
ДніпровськоїтерасовоїрівниниПівнічноїЛісосте
пової області ЛівобережноДніпровської лісосте
повоїпровінції(Poryvkin, 1968; Shcherban, 1982).

Загеоботанічнимрайонуванням1977рокутери
торія парку належить до Середньодніпровського
геоботанічного району заплавних лук, дубовосо
снових лісів і низинних боліт БахмацькоКре
менчуцького округу терасових лучних степів, те
расових дубовососнових лісів, заплавних лук,

евтрофних боліт і лучногалофітної рослинності
ЛівобережнопридніпровськоїпідпровінціїСхідно
європейської провінції ЄвропейськоСибірської
лісостепової області (Heobotanichne ..., 1977). За
доповненнямиЯ.П.ДідухатаЮ.Р.ШелягаСосон
ка(Didukh,ShelyagSosonko,2003),територіяНПП
охоплює південнозахідну частину Лівобережно
дніпровськогоокругулиповодубових,грабоводу
бових,соснових(натерасах)лісів,лук,галофільну
таболотнурослинність(намежізПівнічнимПра
вобережнопридніпровськимокругомграбоводубо
вих,дубовихлісів,остепненихлукілучнихстепів).

Першівідомостіпророслинністьпаркузнаходи
моуЮ.Д.Клеопова,якийзапочаткуваввивчення
цьогорегіону.Впродовж1923–1924рр.ученийра
зом ізМ.В.Дубовикдосліджувалилісовурослин
ністьдругоїнадзаплавноїтерасилівобережноїчас
тиниСередньогоПридніпров'я(Kleopov,Dubovyk,
1926).Дубовососновілісидругоїнадзаплавноїте
расиДніпрадослідникивідносятьдосвіжоїгрупи
асоціаційQuercetо-Pineta hylocomiosa.

Соснові ліси Лівобережжя Лісостепу вивчав і
В.К. М'якушко. У своїй статті (Myakushko, 1972)
длядругоїлівоїборовоїтерасиДніправіннаводить
асоціації Pinetum hylocomiosum, Querceto-Pinetum 
pteridiosum.Протягом1980–1994рр.В.І.Мельник
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досліджувавстандубовососновихлісівнаЛівобе
режжіСередньогоПридніпров'я(Melnyk,1994).

Рослинність території НПП «Білоозерський»
відзначається строкатістю та різноманітністю, що
зумовлено чергуванням двох типів ландшафтів –
заплавного та піщаноборового, а також мозаїч
ністю рельєфу. Однією з найприкметніших особ
ливостей території є її велика лісистість (92,4 %).
Лісова рослинність представлена угрупованнями
формацій Pineta sylvestris, Querceta roboris, Alneta 
glutinosae, Betuleta pendulae, Populeta tremulae. За
площею домінують угруповання Pineta sylvestris
субформацій Pineеta sylvestris та Quercetо (roboris)-
Pineta (sylvestris). Найбідніші за умовами місцез
ростання ділянки парку зайняті угрупованнями
чистозвичайнососнових лісів, на багатших екото
пах вирівняних ділянок і знижень сформувалися
фітоценози звичайнодубовозвичайнососнових
лісів. У перезволожених екотопах заплав річок
та озер трапляються ділянки угруповань Alneta 
glutinosae. Надавніхзрубахлісівутворилисяпохід
ні угруповання Betuleta pendulae, Populeta tremulae. 
Значніплощізайнятісосновимилісовимикульту
рами. 

Об'єкти та ме то ди до слі джень

Основоюнашихдослідженьсталиматеріалипольо
вих робіт, проведених протягом 2009–2014 рр. із
використанняммаршрутнопольовихметодів.Гео
ботанічнийаналіз здійсненозадомінантноюкла
сифікацією рослинності і загальноприйнятими
методаминапробнихділянкахплощею0,25га.За
основукласифікаціїрослинностідосліджуваноїте
риторії взятопринципикласифікаціїрослинності
України(Afanasyevetal.,1956).Назвисинтаксонів
наведено за «Продромусом рослинності України»
(ShelyagSosonko et al., 1991). Пробні ділянки за
кладалися з урахуванням площі виявлення фіто
ценозу,їхописувалиіззазначеннямзатакимипа
раметрами: порядковий номер, дата, географічне
положення, рельєф, тип ґрунту, умови зволожен
ня,наявністьантропогенноговпливу, зімкненість
крон,вік,висота,бонітетідіаметрстовбуріведифі
катора, зімкненість підліску, загальне проективне
покриття трав'яночагарникового і мохового яру
сівтапроективнепокриттякожноговиду(увідсот
ках).Основнимитаксономічнимиодиницямикла
сифікації є група асоціацій, асоціація, формація і
типрослинності.

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

Загальна площа лісів НПП «Білоозерський» ста
новить 6481,7 га, або 92,4 % усієї території парку.
Природнілісиохоплюють30%загальноїпокритої
лісамиплощі.Середнійвікнасаджень–65років.
Ліси НПП мають такі вікові групи у відсотково
му вимірі: молодняки – 14,5 %, середньовікові –
68,8%,пристигаючітастиглі–7,5%,перестійні–
9,2%.

Як уже зазначалося, за площею переважають
звичайнососновіліси(близько70%території).Це
зумовленодомінуваннямнаборовійтерасідрібно
та середньозернистих пісків, знизу – воднольо
довикового,зверху–алювіальногопоходження.У
місцяхборовоїтераси,перекритихлесоподібними
суглинками, трапляються ділянки звичайнодубо
вихлісів.

Природних звичайнососнових лісів збереглося
мало,значнучастинустановлятьсосновікультури
різноговіку.УгрупованняформаціїPineta sylvestris
ростутьнарівниннихділянкахабоневисокихпід
вищеннях, займаючи екотопи різного ступеня
зволоження. Ґрунти дерновопідзолисті. Фітоце
нози групи асоціацій Pineta (sylvestris) hylocomiosa
трапляються часто по всій території парку. Вони
приуроченідопологихгрядабопагорбівізслабко
підзолистими ґрунтами. Одноярусний деревостан
(0,7–0,8)формуєPinus sylvestrisL.І–ІІкласівбоні
тету,якаувіці50–60роківсягаєзаввишки20–22м,
середнійдіаметр їїстовбурів–30см.Якдомішка
удеревостанітрапляєтьсяBetula pendulaRoth. Під
лісок зазвичай не виражений. Трав'яночагарнич
ковий ярус розріджений (10–20 %), його основу
становлятьConvallaria majalisL.(місцямидомінуєз
покриттям20–25%),Pteridium aquilinum (L.)Kuhn,
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, Calamagrostis 
epigeios (L.) Roth та ін. Добре виражений мохо
вий ярус із проективним покриттям 40–60 %. У
ньому домінує здебільшого Pleurocium schreberi
(Brid.) Mitt. із значною участю Dicranum polysetum
Sw. та домішкою Polytrichum commune Hedw. Ці
ліси представлені угрупованнями асоціацій
Pinetum (sylvestris) hylocomiosum, Pinetum (sylvestris) 
convallarioso (majalis)-hylocomiosum.

На багатших ґрунтах (дерновосередньопідзо
листих)частотрапляютьсяфітоценозигрупиасо
ціацій Pineta (sylvestris) convallariosа (majalis). Для
них властивий одноярусний деревостан, сформо
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ванийPinus sylvestris І–ІІкласамибонітетуіззімк
неністю крон 0,6–0,8. У 50–65річному віці вона
заввишки20–22м.Удеревостаніпоодинокорос
тутьBetula pendula та Quercus roburL. Підлісокневи
ражений. Трав'яночагарничковий ярус середньо
густий(30–40%)здомінуваннямConvallaria majalis
(20–30%)тазначноюучастюPolygonatum odoratum 
(3–5%).ПостійнотрапляютьсяPteridium aquilinum,
Melampyrum pratense L., Calamagrostis epigeios, 
Chelidonium majus L., Hypericum perforatum L., 
Erodium cicutarium (L.) L'Her., Milium effusum L., 
Genista tinctoria L. Моховийпокривневиражений,
куртинамифіксуєтьсяPleurozium schreberi.

Надещосухішихділянкахтакихекотопівтрап
ляються угруповання асоціації Pinetum (sylvestris) 
polygonatоsum (odorati)зподібнимидопопередньої
фітоценотичнимихарактеристиками.

У центральній частині парку на незначних за
площеюділянкахсформувалисяугрупованняасо
ціаціїPinetum (sylvestris) pteridiosum (aquilini).Вони
приурочені до вирівняних ділянок чи середніх
частин пологих схилів на дерновосередньопід
золистих піщаносупіщаних ґрунтах, які відріз
няютьсядещобільшимфлористичнимбагатством.
Удеревостані(0,6–0,7),крімPinus sylvestrisзавви
шки20–24м,єпоодинокадомішкаBetula pendula 
та Quercus robur, які дещо пригнічені та заходять
сяуневираженомудругомуярусі.Підлісокчастіше
невиражений,місцяминаявнікущіFrangula alnus
Mill. Трав'яночагарничковий ярус доволі густий
(50–70 %) і чітко диференційований на декіль
ка під'ярусів. Відновлення сосни не відзначено.
У травостої панує Pteridium aquilinum (40–60 %) і
зростаютьнеморальнівидитавидиширокоїеколо
гії(Milium effusum, Genicta tinctoria, Melica nutansL., 
Polygonatum odoratum, Campanula persicifolia L., 
Geranium sanguineum L.).Моховийярусневираже
ний.

На ділянках з дещо розрідженим деревостаном
(0,5–0,6) з помітним антропогенним порушен
нямнавеликихплощахсформувалисясерійніуг
руповання Pinetum (sylvestris) calamagrostidosum 
(epigeioris) таPinetum (sylvestris) rubosum (caesii).

Крім описаних вище асоціацій соснових лісів,
високу фітоценологічну цінність мають ділянки
раритетнихугрупованьасоціаціїPinetum (sylvestris) 
juniperoso (communis)-sparsiherbosum. Деревостан
переважно одноярусний, розріджений (0,4–0,5),

утворений Pinus sylvestris, I–ІІ бонітету, 24–25 м
заввишки.Подекудидеревостандвоярусний(0,6),
другийярус(17–18м)формуєQuercus roburзпооди
нокоюучастюBetula pendula.Яруспідліску(0,2–0,4)
утворенийневисокимидеревцямиабочагарника
ми Juniperus communis L. різної форми. Трав'яно
чагарничковийярусрозріджений(20–30%),його
основу становлять Convallaria majalis, Polygonatum 
odoratum, Agrostis capillaris L., також поодиноко
трапляються Viscaria viscosa (Scop.) Asch., Galium 
verumL.,Veronica spicataL.,Asparagus officinalisL.,
Viola matutinaKlokov,Verbascum lychnitisL.Моховий
покривслабовиражений,куртинамиспостерігаємо
Pleurocium schreberi.

На великих площах представлені звичайносос
нові культури різного віку, створені в різних еко
топах, з відмінностями рельєфу. Для них властиві
одноярусніодновидовігустідеревостани(0,8–0,9)
з рядами дерев. У них часто формується підлі
сок із Sambucus racemosa L., S. nigra L., Euonymus 
verrucosus Scop. У трав'яночагарничковому ярусі
пануютьRubus caesiusL.таImpatiens parvifloraDC. 
Флористичну основу становлять рудеральні види
тавидиширокоїекології:Urtica dioica L., Hypericum 
perforatum, Artemisia vulgaris L., Arctium lарра L.,
Polygonum aviculare L., Galinsoga parviflora Cav.,
Erodium cicutariumтаін.

Серед звичайнодубовозвичайнососнових лісів
мивиділилитакіасоціації:Quercetо (roboris)-Pinetum 
(sylvestris) convallariosum (majalis), Quercetо (roboris)-
Pinetum (sylvestris) ruboso (caesii)-convallariosum 
(majalis), Quercetо (roboris)-Pinetum (sylvestris) 
rubosum (caesii), Quercetо (roboris)-Pinetum (sylvestris) 
calamagrostidoso (epigeioris)-hylocomiosum. 

Серед лісової рослинності значні площі за
ймають ліси субформації Quercetо (roboris)-Pineta 
sylvestris, які ростуть на дещо багатших, аніж зви
чайнососновіліси,ґрунтахзрізнимрівнемзволо
ження. Характерною особливістю цих лісів є на
явність двоярусного деревостану та флористично
багатого трав'яночагарничкового ярусу, в якому
поєднані бореальні, неморальні та види широкої
екології. Вони ростуть на дерновопідзолистих,
глинистопіщанихісупіщанихґрунтахізпрошар
ками суглинків. Займають вирівняні ділянки та
підніжжясхилів.Найпоширенішимиєфітоценози
групи асоціацій Quercetо (roboris)-Pineta (sylvestris) 
convallariosа (majalis).Першийярусцихлісівфор
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муєPinus sylvestris, аQuercus roburпереважноутво
рює другий ярус деревостану. В цьому ярусі по
одиноко трапляються Betula pendula та Populus 
tremula L. Підлісок несформований, поодиноко
представлені Frangula alnus, Crataegus rhipidophylla
Gand.(=C. curvisepalaLindm.),Corylus avellanaL.та
Berberis vulgarisL.

Угруповання асоціації Quercetо (roboris)-Pinetum 
(sylvestris) convallariosum (majalis) маютьдеревостан
зімкнутістю0,7–0,8,депершийярусформуєPinus 
sylvestris ІІ–ІІІ класів бонітету віком 65–70 ро
ків, заввишки 25–30 м, другий ярус утворений
Quercus roburвіком50–55роківзаввишки15–17м,
зімкнутість крон – 0,5–0,6, подекуди трапляєть
ся Tilia cordataMill.Підлісокзазвичайневираже
ний, є поодинокі дерева Frangula alnus, Crataegus 
rhipidophylla.Трав'яночагарниковийярус іззагаль
нимпроективнимпокриттям65–70%,йогоосно
вустановлятьConvallaria majalis (місцямидомінує
з покриттям 4045 %), Polygonatum odoratum, Iris 
hungaricaWaldst.&Kit.,такожтрапляютьсяGalium 
aparine L., Viola matutina, Euphorbia cyparissias L.,
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woł.) Klásková.
Моховийпокривневиражений.

У подібних екологічних умовах на незначних
за площею ділянках часто трапляються асоціації
Quercetо (roboris)-Pinetum (sylvestris) ruboso (caesii)-
convallariosum (majalis). Перший ярус утворений
Pinus sylvestris віком 45–50 років, заввишки 17–
20м,I–ІІкласибонітету,зімкнутістькрон–0,3–
0,4.Відновленнясоснинеспостерігається.Другий
яруссформованийQuercus roburвіком50–55років,
заввишки 15–17 м, зімкнутість крон – 0,5–0,7. У
невираженому ІІІ ярусі поодиноко росте Pyrus 
communis L. У ярусі підліску трапляються Acer 
tataricum L., Frangula alnus, Crataegus rhipidophylla,
Sambucus nigra.Трав'яночагарниковийярусзавви
шки35–50смсередньогустий(30–35%), іздомі
нуваннямConvallaria majalis(15–20%)тазначною
участю Rubus caesius (10%),щостелитьсяпозем
лі.ПостійнозростаютьUrtica dioica,Dryopteris filix-
mas(L.)Schott.,Impatiens parviflora,Galium aparine,
Chelidonium majus, Erodium cicutarium, Dactylis 
glomerataL.Моховийпокривневиражений.

Невеличкі за площею угруповання формації
Quercetа roborisпов'язаніздругоюпіщаноютерасою
Дніпра,девонизаймаютьзниження–улоговиниз
супіщанимиґрунтами.Найхарактернішимиєфіто
ценози асоціацій Quercetum (roboris) convallariosum 

(majalis), Q. caricosum (pilosae), Q. coryloso (avellanae)-
caricosum (pilosae), Q. pteridiosum (aquilini). Угру
повання асоціації Querceum (roboris) pteridiosum 
(aquilini) маютьдеревостанзімкнутістюкрон0,5–
0,7 і складаються здебільшого з Quercus robur, ін
колиєдомішкиBetula pendula.Підлісокнегустий,
зімкнутістю 0,2–0,3, у ньому зазвичай переважа
ютьCorylus avellana,Frangula alnus,місцямитрап
ляєтьсяJuniperus communis.Трав'янийпокривбага
тий(55–60%покриття)тапомітнодвопід'ярусний.
Домінантом є Pteridium aquilinum (35–40 %), крім
орляка, в першому під'ярусі часто трапляються
Anthericum ramosum, Dactylis glomerata (10–15 %),
поодиноко – Athyrium filix-femina, Vincetoxicum 
hirundinaria Medik., Betonica officinalis L. та ін.
У другому під'ярусі переважають Convallaria 
majalis, Melica nutans, Lathyrus vernus (L.) Bernh.,
Asarum europaeum L., Potentilla alba L., Veronica 
chamaedrysL.,Viola matutina.

Інші асоціації формації Quercetа roboris рос
туть у подібних умовах. У них одноярусний дере
востанзімкненістю0,6–0,7,звисотоюстовбурівдо
15–20мідіаметромдо40смутворюєQuercus robur. 
ПоодинокотрапляютьсяFraxinus excelsiorL.,Betula 
pendula.УпідліскуростутьCorylus avellana,Frangula 
alnus і подекуди Juniperus communis. У трав'яному
ярусі домінантами виступають Convallaria majalis, 
Carex pilosa Scop., часто трапляються Trifolium 
montanumL.,Epipactis helleborine(L.)Crantz,Melica 
nutans, Carex leoporina L., Iris hungarica, Veronica 
officinalis L., Fragaria vesca L. та ін. У дубових лі
сах фрагментарно представлені синузії весняних
ефемероїдівізScilla bifoliaL.таCorydalis solida(L.)
Clairv.Уцихугрупованняхтакожростутьбореальні
види–Pyrola minorL.таChimaphila umbellata(L.)W.
Barton.

Ліси асоціацій Betuleto (pendulae)-Quercetum 
(roboris) pteridiosum (aquilini), Betuleto (pendulae)-
Quercetum (roboris) convallariosum (majalis) трап
ляються на території парку лише зрідка. У фор
муванні деревостану зімкнутістю 0,6–0,7 і зав
вишки 18–20 м, окрім Quercus robur, бере участь
Betula pendula. Підлісок несформований, подеку
ди трапляються Frangula alnus і Pyrus communis. У
трав'яномуярусідомінуютьPteridium aquilinum або
Convallaria majalis.Звичайнимивидамицихлісівє
Carex leporina, Polygonatum odoratum, Melica nutans,
Melampyrum nemorosum.
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На давніх зрубах звичайнососнових лісів утво
рилисяпохідніугрупованняPopuleta tremulae. Угру
пованняцієїформаціїтрапляютьсяспорадичнопо
всійтериторіїпаркунаневеликихділянках.

На перезволожених екотопах заплав оз. Біле
зафіксовані невеликі ділянки угруповань Alneta 
glutinosae. На дуже обводнених ділянках, у зни
женні рельєфу, вода стоїть плесом 20–30 см. Тут
представлені здебільшого угруповання асоціації
Alnetum (glutinosae) urticosum (dioici). У цих умо
вахAlnus glutinosa(L.)Gaertn. маєвисоту12–14м,
діаметр стовбура – до 20 см і росте за ІІІ кла
сом бонітету. У травостої переважають Thelypteris 
palustrisSchott,Potentilla palustris(L.)Scop.,Lycopus 
europaeusL.,Lysimachia nummulariaL.тощо.

Досліджуючи лісову рослинність НПП «Біло
озерський», ми виявили раритетні асоціації лісо
вої рослинності, які є новими для «Зеленої кни
гиУкраїни» (ZelenaknyhaUkrainy,2009) іPinetum 
(sylvestris) juniperoso (communis) sparsiherbosum 
та Querceto (roboris)-Pinetum (sylvestris) juniperoso 
(communis)-convallariosum (majalis).

Ви снов ки

Загалом територія НПП «Білоозерський», незва
жаючи на його порівняно невелику площу, від
значається різноманітністю лісової рослинності,
яка представлена угрупованнями формацій Pineta 
sylvestris, Querceta roboris, Alneta glutinosae, Betuleta 
pendulae, Populeta tremulae.Заплощеюпереважають
звичайнососновіліси(близько70%),значномен
ше– звичайнодубовозвичайнососновихізвичай
нодубових.

Природних звичайнососнових лісів збереглося
мало, значну частину становлять соснові культу
ри різного віку. Природні звичайнососнові угру
пованняростутьнарівниннихділянкахабоневи
соких підвищеннях, займаючи екотопи різного
ступеня зволоження. Найчастіше представлені
асоціації Pineta (sylvestris) hylocomiosa, часто трап
ляються Pineta (sylvestris) convallariosа (majalis); на
сухіших ділянках – угруповання асоціації Pinetum 
(sylvestris) polygonatоsum (odorati),анавирівняних–
угрупованняасоціаціїPinetum (sylvestris) pteridiosum 
(aquilini).Значніплощіохопленітакожсерійними
угрупованнямиPinetum (sylvestris) calamagrostidosum 
(epigeioris) таPinetum (sylvestris) rubosum (caesii),які 
сформувалися на ділянках з помітними антропо
геннимипорушеннями.

Серед лісової рослинності чималі площі також
займають угруповання Quercetо (roboris)-Pineta 
sylvestris, які формуються на дещо багатших, аніж
звичайнососнові ліси, ґрунтах із різним рівнем
зволоження.Вониростутьнавирівнянихділянках
і підніжжях схилів. Найпоширенішими є Quercetо 
(roboris)-Pinetum (sylvestris) convallariosum (majalis).

ЛісиQuercetа roborisзаймаютьневеликітериторії
іпов'язаніздругоюпіщаноютерасоюДніпра(зни
женіулоговинизсупіщанимиґрунтами).Удубових
лісахфрагментарнопредставленісинузіївесняних
ефемероїдівізScilla bifoliaL.таCorydalis solida(L.)
Clairv.,атакожрідкіснідляцьогорегіонубореаль
нівиди–Pyrola minorL.таChimaphila umbellata(L.)
W.Barton.Надавніхзрубахзвичайнососновихлісів
утворилися похідні угруповання Populeta tremulae. 
Угрупованняцієїформаціїтрапляютьсяспорадич
ноповсійтериторіїпаркунаневеликихзаплощею
ділянках. На перезволожених екотопах заплав оз.
Біле виявлені невеликі ділянки угруповань Alneta 
glutinosae.

По дя ки

Ав тор ви слов лює по дя ку д-ру біол. наук, про від но му 
нау ко во му спів ро біт ни ку від ді лу гео бо та ні ки та еко-
ло гії Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН 
Ук ра ї ни П.М. Ус ти мен ку за кон суль та ції та слуш ні 
за ува жен ня, на да ні в про це сі під го тов ки стат ті до 
дру ку.
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ЯроваО.А.Лісова рослинність Національного природного 
парку «Білоозерський».–Укр.ботан.журн.–2016.–
73(4):355—360.

ДВНЗ«ПереяславХмельницькийдержавний
педагогічнийуніверситетіменіГригоріяСковороди»
вул.Сухомлинського,30,м.ПереяславХмельницький,
08401,Київськаобл.,Україна

Узагальнені результати досліджень лісової рослиннос
ті НПП «Білоозерський», яка займає 92,4 % території
парку.Розробленаїїкласифікаціянаосновідомінантної
системи. Лісова рослинність представлена угрупован
нями формацій Pineta sylvestris, Querceta roboris, Alneta 
glutinosae, Betuleta pendulae, Populeta tremulae. Заплощею
переважаютьзвичайнососновіліси(близько70%),зна
чноменшезвичайнодубовозвичайнососновихізвичай
нодубових.Найчастішетрапляютьсясосновілісизелено
мохові.Уподібнихекологічнихумовах,аленабагатших
ґрунтахчасто–асоціаціїPinetum (sylvestris) convallariosum 
(majalis).Значніплощітакожзаймаютьугрупованняасо
ціації Quercetо (roboris)-Pineta sylvestris, які формуються
на вирівняних ділянках і підніжжях схилів. Угрупован

ня формації Quercetа roboris зафіксовані на невеликих
ділянках іпов'язаніздругоюпіщаноютерасоюДніпра.
Вдубовихлісахфрагментарнопредставленісинузіївес
нянихефемероїдівізScilla bifoliaтаCorydalis solida,ата
кож рідкісні для цього регіону бореальні види – Pyrola 
minor і Chimaphila umbellata. На давніх зрубах соснових
лісів утворилися похідні угруповання формації Populeta 
tremulae, які трапляються спорадично по всій території
паркунаневеликихзаплощеюділянках.Наперезволо
жених екотопах заплав озера Біле – невеликі ділянки
угрупованьформаціїAlneta glutinosae.

Ключові слова:Національнийприроднийпарк
«Білоозерський»,лісоварослинність,класифікація,
формація

ЯроваО.А.Лесная растительность Национального 
природного парка «Белоозерский».–Укр.ботан.журн.–
2016.–73(4):355—360.

ДВНЗ«ПереяславХмельницкийгосударственный
педагогическийуниверситетимениГригория
Сковороды»,
ул.Сухомлинского,30,г.ПереяславХмельницкий,
08401,Киевскаяобл.

Обобщенырезультатыисследованийлеснойраститель
ности НПП «Белоозерский», которая занимает 92,4 %
территории парка. Разработана её классификация на
основе доминантной системы. Лесная растительность
представлена группами формаций Pineta sylvestris,
Querceta roboris, Alneta glutinosae, Betuleta pendulae,
Populeta tremulae. По площади преобладают сосновые
леса (около 70 %), значительно меньше дубовососно
выеидубовые.Чащевсегопредставленысосновыелеса
зеленомоховые.Вподобныхэкологическихусловиях,но
наболеебогатыхпочвах,частовстречаютсяассоциации
Pinetum (sylvestris) convallariosum (majalis). Значитель
ные площади также занимают сообщества ассоциации
Quercetо (roboris)-Pineta sylvestris, которые формируются
на выравненных участках и подножьях склонов. Сооб
щества формации Quercetа roboris занимают небольшие
поплощадитерритории,связанныесовторойпесчаной
террасой Днепра. В дубовых лесах фрагментарно пред
ставленысинузиивесеннихэфемероидовScilla bifoliaи
Corydalis solida,атакжередкиедляданногорегионабо
реальныевиды–Pyrola minorиChimaphila umbellata.На
древнихсрубахсосновыхлесовобразовалисьвторичные
растительные сообщества формации Populeta tremulae,
которыевстречаютсяспорадическиповсейтерритории
парка на небольших по площади участках. На переув
лажненных экотопах пойм озера Белое – небольшие
участкиформацииAlneta glutinosae.

Ключевые слова:Национальныйприродный
парк«Белоозерский»,леснаярастительность,
классификация,формация


