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Abstract. The ecological-cenotic characteristics of rare species of plants in deciduous forests (56 species) and meadow steppes 
(78 species) in the Vorskla River basin are provided. The forest species belong to 5 associations, 4 unions of Carpino-Fagetea 
class, the steppe ones – to 18 associations, 5 unions of Festuco-Brometea class. It is detected that most of the rare species grow in 
cenoses of unions Scillo sibericae-Quercion roboris (26 species, аs. Stellario holosteae-Aceretum platanoidis) and Carpinion betuli 
(22 species, аs. Galeobdolono lutei-Carpinetum),  which are characterized by optimal edaphic  conditions. Sozologically the most 
valuable among steppe cenoses are associations of unions Festucion valesiacae (40 species) and Fragario viridis-Trifolion montani 
(37 species), which are located in xerophytic ecotopes with  high carbonate percentage. Among rare plants of Astragalo-Stipion 
union, a significant part of the species on their range borders has been noticed (12 from 32 species). The indicators of edaphic 
and climate factors of phytocenoses were also analyzed. Limiting factors for distribution of the rare forest and steppe plant 
species are reported. 
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Вступ

В умо вах ан тро по ген ної транс фор ма ції та фраг-
мен та ції рос лин но го по кри ву Ук ра ї ни нау ко во об-
ґрун то ва ним є ви ко ристан ня ба сей но во го під хо ду 
для за без пе чен ня ці ліс ності охо ро ни при род них 
еко систем у на ціо наль ній та ре гіо наль ній еко ме-
ре жах як осе ред ків біо різ но ма ніт ності та рід кіс них 
ви дів.

Те ри то рія ба сей ну р. Вор ск ла (да лі – БВ), яка 
є лі вою при то кою Дніп ра, роз та шо ва на у Лі-
состе по вій зоні, її пів ніч на час ти на – у ме жах 
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Се редньо ро сійської ви со чи ни та її від ро гів, цен-
траль на – Пол тавської рів ни ни, пів ден на – При-
дніп ровської ни зо ви ни. Пло ща БВ ста но вить 
14700 км2, зок ре ма в Ук ра ї ні – 12590 км2 (у ме жах 
Сумської, Хар ківської та Пол тавської обл.), у Ро-
сійській Фе де ра ції – 2001 км2 (Бєл го родська обл.). 
У пів ден но-схід ній час ти ні БВ про хо дить межа із 
Сте по вою зо ною. Ро зо ра ність те ри то рії БВ скла-
дає 76%. Зо наль ні еко систе ми за йма ють най мен ші 
пло щі: ши ро ко лис тя ні ліси (ШЛ) – до 1,5%, за-
лиш ки луч них сте пів (ЛСт) на схи лах ба лок і річ ко-
вих до лин – до 1% пло щі при род ної рос лин ності. 
Впро довж ос тан ніх 25 ро ків у при вор ск лянських 
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лі сах і сте пах було ви яв ле но чи ма ло рід кіс них ви-
дів рос лин у ме жах Пол тавської (Bajrak, Stetsjuk, 
2005), Сумської (Zapovidni skarby…, 2001) та Бєл го-
родської (Krasnaya knyga…, 2004) об лас тей. 

Нами скла де но спи сок рід кіс них рос лин зо наль-
них еко систем БВ на ос но ві ори гі наль них до слі-
джень, лі те ра тур них і гер бар них да них, який вклю-
чає 134 види (56 ви дів ШЛ, 78 – ЛСт). До рід кіс них 
ви дів від не се но рос ли ни, які ма ють різ ний охо рон-
ний ста тус: з Чер во но го спи ску МСОП (2013) – 3 
види, Єв ро пейсько го Чер во но го спи ску (2011) – 
20, До дат ку ІІ Кон вен ції CITES – 10, До дат ку І 
Бернської кон вен ції – 4, Чер во ної кни ги РФ – 12, 
Чер во ної кни ги Ук ра ї ни – 31, до спи ску рід кіс них 
ви дів Бєл го родської обл. – 55 ви дів (36 сте по вих, 
19 – лі со вих), Хар ківської – 57 (40/16), Сумської – 
46 (26/20) та Пол тавської – 65 (43/22) ви дів (Bajrak, 
Shaparenko, 2014). 

Для з'ясування при чин рід кіс ності лі со вих і сте-
по вих рос лин важ ли вим є вив чен ня їх ніх еко ло-
го-це но тич них особ ли востей. Це в свою чер гу дає 
змо гу вра ху ва ти весь спектр еко ло гіч них чин ни ків 
для вста нов лен ня за ко но мір ностей по ши рен ня 
рід кіс них ви дів, з'ясувати по каз ни ки еко ло гіч них 
ам п лі туд та оп ти маль ні умо ви їхньо го іс ну ван ня з 
ме тою за без пе чен ня по даль шої охо ро ни. 

Тому зав дан ням до слі джен ня було з'ясувати 
особ ли вості еко ло го-це но тич ної ди фе рен ціа ції 
рід кіс них ви дів рос лин зо наль них еко систем на те-
ри то рії ба сей ну р. Вор ск ла.

Ма те ріа ли та ме то ди

В ос но ву ро бо ти по кла де ні ма те ріа ли польо-
вих до слі джень, про ве де них ав то ра ми впро довж 
2008–2014 рр. на те ри то рії БВ у різ них час ти нах 
її те чії (Бєл го родська обл. Ро сійської Фе де ра ції, 
Сумська та Пол тавська обл. Ук ра ї ни). Фі то це но-
тич на ха рак те ристи ка рос лин них уг ру по вань, в 
яких рос туть рід кіс ні види, здій сне на на ос но ві 326 
пов них гео бо та ніч них опи сів. Для по бу до ви син-
так со но міч ної схе ми рос лин ності засто со ва но па-
кет про грам FICEN 2 (Kosman et al., 1991; Sirenko, 
1996). Для іден ти фі ка ції ви ді ле них син так со нів 
ви ко ристо ву ва ли ро бо ти ук ра їнських фі то це но-
ло гів (Korotchenko, Didukh, 1997; Bajrak, 1998а; 
Solomakha, 2008; Onyshschenko, 2009). Но менк ла-
ту ра син так со нів лі со вої рос лин ності на во дить ся 
за ро бо тою В.А. Они щен ка (Onyshschenko, 2009), 
а сте по вої рос лин ності за ро бо тою І.А. Ко рот чен-
ко й Я.П. Ді ду ха (Korotchenko, Didukh, 1997) зі 

змі на ми. Ана ліз еко ло гіч них умов міс цез ростань 
ра ри тет них ви дів про во ди ли ме то дом син фі то-
ін ди ка ції із засто су ван ням уні фі ко ва них фі то ін-
ди ка цій них шкал (Didukh, Plyuta, 1994; Didukh, 
2011). Розрахунок бальних показників провідних 
екологічних факторів здій сню ва ли за допомогою 
програми ECODID на основі виконаних 
геоботанічних описів. Усього проаналізовано 
дев'ять екологічних факторів: кислотність ґрунту 
(Rc), сольовий режим (Sl), вміст азоту в ґрунті 
(Nt), вміст карбонатів (Ca), вологість ґрунту (Hd), 
терморежим (Tm), континентальність (Kn), омбро- 
(Om) та кріорежими (Cr). На зви ви дів рос лин по-
да но за так со но міч ним зве ден ням (Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999). 

Ре зуль та ти та об го во рен ня 

До слі дже ні рід кіс ні види ши ро ко лис тя них лі сів 
БВ рос туть у п'яти асо ціа ці ях, які на ле жать до чо-
тирьох сою зів по ряд ку Fagetalia sylvaticae Pawłowski 
1928 кла су Carpino-Fagetea Passarge et G. Hofmann 
1968.

Най більш по ши ре ни ми на до слі джу ва ній те ри-
то рії є уг ру по ван ня сою зу Scillo sibericae-Quercion 
roboris Onyshchenko 2009, які вклю ча ють ти по-
ві для Лі во бе реж но го Лі состе пу кле но во-ли по-
во-ду бо ві ліси. Саме у скла ді двох асо ціа цій цих 
уг ру по вань ви яв ле но най біль шу кіль кість ра ри-
тет них ви дів. Про від ну по зи цію за кіль кістю рід-
кіс них ви дів рос лин за ймає асо ціа ція Stellario 
holosteae-Aceretum platanoidis Bajrak 1996 em 
Onyshchenko et Sidenko 2002 – 26 ви дів, які є ти-
по ви ми представ ни ка ми не мо раль но го ядра, зок-
ре ма Actaea spicata L., Allium ursinum L., Campanula 
persicifolia L., Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) 
Pers., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Hepatica nobilis 
Schreb., Lactuca quercina L., Vinca minor L. та ін. Ці 
ж види при та ман ні й суб асо ціа ції Stellario holosteae-
Aceretum platanoidis caricetosum pilosae Onyshchenko 
2009. Знач но мен ше рід кіс них ви дів (3) від мі че но 
у скла ді уг ру по вань асо ціа ції Tulipo quercetorum-
Quercetum roboris Onyshchenko 2009: Dentaria 
quinquefolia M. Bieb., Scilla siberica Haw., Tulipa 
quercetorum Klokov & Zoz. 

Дру ге міс це за чи сель ністю (22 види) ра ри тет на 
фрак ція має в це но зах асо ціа ції Galeobdolono lutei-
Carpinetum Shevchyk et al. 1996 em Onyshchenko et 
Sidenko 2002 (со юз Carpinion betuli Issler 1931). Ці 
уг ру по ван ня ре пре зен ту ють гра бо во-ду бо ві ліси, 
що спо ра дич но по ши ре ні в ре гіо ні до слі джень, на 
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не знач них пло щах, ос кіль ки спів до мі нан том у них 
є цен траль но-єв ро пейський вид Carpinus betulus L., 
який по до ли ні р. Вор ск ла має пів ден но-схід-
ну межу сво го ареа лу (Ivaschin et al., 1988). Згід-
но з ори гі наль ни ми да ни ми у скла ді цієї асо ціа-
ції від мі че но такі рід кіс ні види: Cerasus avium (L.) 
Moench, Carpinus betulus, Convallaria majalis L., 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Dentaria bulbifera L., 
D. quinquefolia, Fritillaria ruthenica Wikstr., Scilla 
siberica, Tulipa quercetorum, Corydalis cava (L.) 
Schweigg. & Korte, Scrophularia vernalis L., Vinca 
minor. 

Знач но мен шу кіль кість рід кіс них ви дів рос-
лин (9 ви дів) ви яв ле но в уг ру по ван нях асо ціа ції 
Aegonycho-Quercetum robori Bajrak 1996 (со юз Querco 
roboris-Tilion cordatae Bulokhov et Solomeshch in 
Bulokhov et Semenishchenkov 2015), які ма ють об ме-
же не по ши рен ня у лі сах пів ден ної та се редньої час-
ти ни БВ. Такі ви ди, як Aconitum nemorosum M. Bieb. 
ex Rchb., Aegonychon purpureocaeruleum (L.) Holub, 
є ді аг ностич ни ми для да ної асо ціа ції, дея кі інші 
тра п ляють ся в скла ді ін ших син так со нів (зок ре ма, 
Fritillaria ruthenica, Campanula persicifolia та ін.).

У це но зах сою зу Alno-Ulmion Br.-Bl. et Tx. 1943, 
до яко го на ле жать пе ре зво ло же ні ши ро ко лис тя ні 
ліси, від мі че но 7 рід кіс них ви дів в уг ру по ван нях 
од ні єї асо ціа ції Ficario-Ulmetum minoris Knapp 1942 
em. J. Matuszkiewicz 1976: Allium ursinum, Convallaria 
majalis, Corydalis marschalliana, Dentaria bulbifera, 
D. quinquefolia, Scilla siberica та Listera ovatа (L.) R. Br. 

Ана ліз по каз ни ків еда фіч них і клі ма тич них фак-
то рів до зво ляє вста но ви ти особ ли вості по ши рен ня 
рід кіс них ви дів рос лин у зо наль них лі сах на те ри-
то рії БВ. За да ни ми фі то ін ди ка ції вста нов ле но еко-
ло гіч ні фак то ри ши ро ко лис тя них лі сів, у це но зах 
яких рос туть рід кіс ні види рос лин (табл. 1). 

Най біль шою ам п лі ту дою (2 бала) від різ ня єть ся 
вміст кар бо на тів, який має мак си маль ні по каз ни-
ки на вер хів ках схи лів пра во го ко рін но го бе ре га. 
Цей по каз ник (Ca – 5,3–7,3) є дещо ви щим по рів-

ня но із да ни ми для те ри то рії Лі во бе реж но го При-
дніп ров'я (Ca – 5,2–6,6 бала) (Bajrak, 1998b). Знач ні 
ам п лі ту ди вмісту азо ту (Nt – 1,5 бала) і ки слот ності 
(Rc – 0,9 бала) обу мов ле ні як при род ни ми, так і ан-
тро по ген ни ми чин ни ка ми. 

Най час ті ше їх ній під ви ще ний вміст у ґрун ті є 
на слід ком ан тро по ген но го впли ву (руб ки, ви пас, 
по си ле на рек реа ція), що ви кли кає збід нен ня фло-
ристич но го скла ду уг ру по вань та ви па дан ня ти по-
во го ядра не мо раль них ви дів, зок ре ма й рід кіс них.

Більш ста лим еда фіч ним по каз ни ком для ши-
ро ко лис тя но лі со вих це но зів ре гіо ну до слі джень є 
во ло гість (ам п лі ту да 11,2–12,2 бала) та троф ність 
ґрун тів (6,3–6,7 бала). Ос тан ній фак тор має най-
мен шу ам п лі ту ду і є лі мі тую чим для по ши рен ня 
ши ро ко лис тя но лі со вих еко систем у ме жах Лі во бе-
реж но го Лі состе пу Ук ра ї ни, зок ре ма на те ри то рії 
БВ. 

Се ред клі ма тич них фак то рів біль шою ам п лі-
ту дою від різ няють ся мо роз ність (Cr – 1,5 бала) та 
кон ти нен таль ність (Kn – 1,2) клі ма ту, дещо мен-
шою – тер мо ре жим (Tm – 0,9) і ом бро ре жим (Om – 
0,7 бала). 

Ва рію ван ня зна чень про від них по каз ни ків еда-
фіч но го ре жи му ви зна чає син так со но міч ні межі 
(для фло ристич ної кла си фі ка ції) і за га лом це но-
тич ний ряд для рід кіс них ви дів ре гіо ну. Саме то-
му гра ді єн ти всіх фак то рів уг ру по вань асо ціа ції 
Stellario holosteae-Aceretum platanoidis, що на бли же ні 
до за галь них для ши ро ко лис тя них лі сів ре гіо ну до-
слі джень (най біль ші ам п лі ту ди усіх фак то рів), обу-
мов лю ють, з од но го боку, її най біль ше по ши рен ня 
на те ри то рії БВ, з ін шо го, – на яв ність у ній май же 
50% рід кіс них ви дів рос лин. 

Знач но мен ші ам п лі ту ди еда фіч них і клі ма тич-
них фак то рів ха рак тер ні для асо ціа ції Galeobdolono 
lutei-Carpinetum, вони обу мов лю ють ло каль не по-
ши рен ня її уг ру по вань (зде біль шо го се ред ня те-
чія Вор ск ли) і ви со ку кон цен тра цію ре лік то вих 
та по гра нич но-аре аль них ви дів рос лин. В умо вах 

Таблиця 1. Синфітоіндикаційні показники екологічних факторів місцезростань рідкісних видів рослин лісових екосистем 
басейну р. Ворскла

Table 1. Synphytoindication indices of ecological factors for habitats of rare plants in forest ecosystems of the Vorskla River basin

Союз
Кількість 

видів

Екологічні фактори / їхні амплітуди в балах

Rc Sl Nt Ca Hd Tm Kn Om Cr

Scillo sibericae-Quercion roboris 27 7,7–8,6 6,3–6,7 5,8–7,1 5,3–7,3 11,3–12,2 8,6–9,4 7,8–9,0 7,6–8,3 7,6–9,0

Alno-Ulmion 7 7,9–8,4 6,4–6,6 6,5–7,2 6,3–6,5 11,9–12,2 8,5–9,0 8,0–8,7 7,9–8,1 8,1–8,8

Carpinion betuli 22 7,9–8,4 6,4–6,6 6,3–7,0 5,8–6,4 11,8–12,1 8,6–9,1 7,9–8,3 7,8–8,1 8,2–9,0

Querco roboris-Tilion cordatae 9 7,9–8,5 6,4–6,6 6,2–7,0 6,1–7,4 11,2–11,7 8,6–9,4 7,8–9,0 7,6–8,2 7,7–9,0
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ма лих ам п лі туд про від них еко ло гіч них фак то рів 
при най ви щих по каз ни ках во ло гості ґрун ту (11,9–
12,2 бала) рос туть рід кіс ні види у скла ді асо ціа ції 
Ficario-Ulmetum minoris. 

Вузька це но тич на при уро че ність (рос туть в уг ру-
по ван нях од ні єї асо ціа ції) ха рак тер на для восьми 
лі со вих рід кіс них ви дів (Actaea spicata, Aconitum 
nemorosum, Aegonychon purpureocaeruleum, Corydalis 
cava, Hepatica nobilis, Scrophularia vernalis, Lactuca 
quercina, Paris quadrifolia L.). Про від ни ми фак то-
ра ми, які зу мов лю ють їхнє по ши рен ня, є во ло-
гість і кар бо нат ність ґрун ту. Ві сім ви дів рос туть у 
скла ді уг ру по вань двох асо ціа цій (Allium ursinum, 
Corydalis marschalliana, Campanula persicifolia, 
С. trachelium L., Cystopteris fragilis, Cerasus avium, 
Epipactis helleborine та Tulipa quercetorum). Vinca 
minor є до мі нан том у трьох асо ціа ці ях, Dentaria 
bulbifera та D. quinquefolia – у чо тирьох. Це но тич на 
ва ріа бель ність рід кіс но го виду пря мо про пор цій-
но ко ре лює зі зна чен ня ми ам п лі ту ди по каз ни ків 
еда фіч них фак то рів: чим шир ша ам п лі ту да – тим 
біль ший це но тич ний ряд. Так, Scilla siberica є до мі-
нан том вес ня них си ну зій у всіх чо тирьох асо ціа ці-
ях, Convallaria majalis – асек та то ром усіх асо ціа цій. 

От ри ма ні дані фі то ін ди ка ції еда фіч них фак то-
рів по яс ню ють об ме же не по ши рен ня дея ких лі-
со вих ви дів. Зок ре ма, Aconitum nemorosum рос те за 
умов мі ні маль ної для ши ро ко лис тя них лі сів во-
ло гості (11,2 бала) при під ви ще ній кар бо нат ності 
(7,0), тому на дає пе ре ва гу уз ліс сям у верх ній час ти-
ні схи лів. Більш по суш ли ві умо ви (Hd – 11,3–11,7 
бала), на від мі ну від біль шості не мо раль них ви дів, 
є оп ти маль ни ми для се ред зем но морсько го виду 
Aegonychon purpureocaeruleum. Actaea spicata зростає 
за умов ви со кої во ло гості (12 ба лів) при низькій 
кар бо нат ності (5,4 бала). Єди не міс це зна хо джен-
ня Scrophularia vernalis ви яв ле но в умо вах ви со кої 
во ло гості (Hd – 12,2 бала) при мак си маль них зна-

чен нях для асо ціа ції Galeobdolono lutei-Carpinetum 
ін ших еда фіч них фак то рів, зок ре ма Ca – 6,4; Nt – 
6,7; Rc – 8,3 бала.

Ана лі зую чи по ши рен ня рід кіс них ви дів у по-
низ зі Вор ск ли, се ред ній та верх ній те чії, ми вста-
новили, що 45% рід кіс них ви дів є спіль ни ми для 
всіх час тин те ри то рії. Про те є низ ка ви дів, які 
рос туть лише в пев ній час ти ні ре гіо ну до слі джен-
ня. Тіль ки в пів ніч ній час ти ні БВ (те ри то рія РФ) 
від мі че но чо ти ри види (Hepatica nobilis, Stellaria 
nemorum L., Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. ex A. DC., 
Festuca altissima All.). У цен траль ній час ти ні (се ред-
ня те чія) єди не міс це зна хо джен ня ма ють п'ять ви-
дів: Digitalis grandiflora Mill., Campanula cervicaria L., 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Scrophularia 
vernalis та Securigera elegans (Pančić) Lassen. Ви-
ключ но в по низ зі Вор ск ли від мі че но міс цез ростан-
ня Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. 

Зо наль ні луч ні сте пи те ри то рії БВ ре пре зен-
ту ють це но зи, які об'єднує клас Festuco-Brometea  
Br.-Bl. et Tüxen ex Soó 1947. Рід кіс ні сте по ві види 
ви яв ле ні у скла ді 18 асо ціа цій 5 сою зів.

Ос нов ним лі мі тую чим фак то ром по ши рен ня 
сте по вих фі то це но зів по від но шен ню до лі со вих 
є де фі цит во ло ги. Се ред при род ної рос лин ності 
БВ сте по ві це но зи за йма ють най мен ші пло щі, що 
обу мов ле но особ ли востя ми еко ло гіч но го ре жи-
му, який є спри ят ли вим нині для роз ви тку сте по-
вої рос лин ності лише на схи лах ба лок та річ ко вих 
до лин. По каз ни ки еко ло гіч них фак то рів міс цез-
ростань рід кіс них сте по вих ви дів БВ на ве де но в 
табл. 2. 

Про від ни ми фак то ра ми, які зу мов лю ють по ши-
рен ня рід кіс них сте по вих ви дів рос лин, є еда фіч ні, 
які обу мов лю ють це но тич ну та фло ристич ну ди-
фе рен ціа цію сте по вих це но зів до слі джу ва ної те-
ри то рії, зок ре ма во ло гість (Hd – 7,3–10,3 бала) та 
вміст кар бо на тів (Ca – 7,0–9,7) у ґрун ті. По рів ня-

Таблиця 2. Синфітоіндикаційні показники екологічних факторів місцезростань рідкісних видів рослин степових екосистем 
басейну р. Ворскла

Table 2. Synphytoindication indices of ecological factors for habitats of rare plants in steppe ecosystems of the Vorskla River basin

Союз
Кількість 

видів

Екологічні фактори / їхні амплітуди в балах

Rc Sl Nt Ca Hd Tm Kn Om Cr

Astragalo-Stipion 32 8,5–9,1 8,0–8,8 4,1–5,2 8,6–9,6 7,3–8,9 8,6–9,4 9,2–10,7 6,4–7,3 7,6–8,3

Fragario viridis-Trifolion montani 37 7,8–9,1 7,2–8,7 4,6–5,5 6,9–9,3 7,9–10,3 8,0–9,2 7,9–9,8 6,1–7,9 6,3–8,7

Festucion valesiacae 40 7,9–8,9 7,2–8,8 3,5–5,3 8,4–9,7 7,1–9,5 7,8–9,4 8,4–10,9 6,2–7,5 7,4–8,4

Artemisio marschalliani-Elytrigion 
intermediae

11 8,3–8,9 7,6–8,2 4,6–5,3 8,7–9,4 8,5–9,6 8,7–9,1 9,1–9,6 7,1–7,5 7,6–8,3

Artemisio-Kochion prostratae 15 8,5–9,1 8,4–9,0 4,4–5,0 9,0–9,4 7,2–8,1 8,6–9,2 9,5–10,4 5,9–6,9 7,5–8,5
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но із сте па ми Лі во бе реж но го При дніп ров'я до слі-
дже ні сте пи ха рак те ри зу ють ся біль шим гра ді єн том 
во ло гості (у ме жах ЛП Hd – 7,2–9,6) та під ви ще-
ним вмістом кар бо на тів у ґрун ті (у ме жах ЛП Ca – 
6,4–9,4). Особ ли востя ми чор но зе мів, на яких фор-
му єть ся сте по ва рос лин ність у ре гіо ні, є не знач ні 
гра ді єн ти по каз ни ків вмісту мі не раль но го азо ту 
(Nt – 4,2–5,5 бала), ки слот ності (Rc – 7,8–9,1) та 
по мір не за со лен ня (Sl – 7,3–9,0 бала). 

Сут тє ву роль у по ши рен ні ксе ро фіт них це но-
зів на те ри то рії БВ ві ді гра ють клі ма тич ні фак то ри: 
кон ти нен таль ність клі ма ту та тер мо ре жим, по каз-
ни ки яких збіль шу ють ся з пів но чі на пів день (Kn – 
7,4–10,7, Tm – 6,9–9,4). 

Най чис лен ні ша ра ри тет на фрак ція сте по вих 
ви дів (37 і 40 ви дів від по від но) ви яв ле на в уг ру-
по ван нях сою зів Fragario viridis-Trifolion montani 
Korotchenko et Didukh 1997 (5 асо ціа цій) та Festucion 
valesiacae Klika 1931 (6 асо ціа цій), які ре пре зен ту-
ють ти по ві різ но трав но-зла ко ві луч ні сте пи ре гіо ну 
до слі джень. 

Най ви щою со зо ло гіч ною цін ністю від різ няють-
ся асо ціа ції Salvio nemorоsae-Festucetum valesiacae 
Korotchenko et Didukh 1997 та Festuco valesiacae-
Stipetum capillatae Sillinger 1930 (со юз Festucion 
valesiacae), фло ристич но ба га ті уг ру по ван ня яких 
фор му ють ся на во ло гих чор но зем них ґрун тах. У 
їхньо му скла ді ви яв ле но від по від но 29 і 27 ра ри тет-
них ви дів, се ред яких об ме же не по ши рен ня ма ють 
по гра нич но-аре аль ні (Adonis volgensis Steven ex DC, 
Astragalus dolichophyllus Pall., Bellevalia sarmatica (Pall. 
ex Georgi) Woronow, Caragana frutex (L.) K. Koch, 
Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch., Linum perenne L.) 
та інші сте по ві (Linum flavum L., Oxytropis pilosa (L.) 
DC., Ornithogalum kochii Parl., Inula ensifolia L.). Слід 
від мі ти ти, що пе ре важ на біль шість рід кіс них ви дів 
у скла ді вка за них та ін ших асо ціа цій є асек та то ра-
ми і зде біль шо го утво рю ють ма ло чи сель ні по пу ля-
ції.

В уг ру по ван нях асо ціа цій Plantagini stepposae-
Stipetum pulcherrimae V. Sl. 1995, Botriochloetum 
ischaemii (Krist. 1937) І. Pop 1977 та Melico 
transsilvanici-Stipetum capillatae Korotchenko et 
Fitsailo 2003, які ма ють об ме же не по ши рен ня в 
пів ден ній та пів ден но-схід ній час ти ні ре гіо ну, ви-
яв ле но по 11 рід кіс них ви дів (у пер ших двох), у 
тре тій – 14 ви дів. У це но зах вка за них син так со нів 
ви яв ле но чи сель ні по пу ля ції Galatella villosa (L.) 
Rchb. f., Caragana frutex, Stipa pulcherrima K. Koch, 
Centaurea orientalis L. – пер ша асо ціа ція; Astragalus 

dolichophyllus, Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 
Hyacinthella leucophaea (K. Koch) Schur – дру га 
асо ціа ція; Centaurea sumensis Kalen., C. orientalis, 
Linum perenne, Goniolimon tataricum (L.) Boiss., Vinca 
herbacea Waldst. & Kit. – тре тя асо ціа ція. Ра ри тет-
на гру па суб асо ціа ції Festuco valesiacae-Stipetum 
capillatae caricetosum praecocis Korotchenko et Fitsailo 
2003 вклю чає 16 ви дів, се ред яких до мі нан том є Stipa 
capillata L., спів до мі нан том – Galatella linosyris (L.) 
Rchb. f., асек та то ра ми – Astragalus dasyanthus Pall., 
Centaurea sumensis, Hyacinthella leucophaea, Linum 
flavum, Oxytropis pilosa. 

На еко ло го-фло ристич ну ди фе рен ціа цію уг ру-
по вань сою зу Festucion valesiacae, які зде біль шо го 
фор му ють ся на схи лах пів ден ної ек спо зи ції та на 
їх ніх вер хів ках у ре гіо ні до слі джень, вка зу ють по-
каз ни ки еда фіч них фак то рів: Hd – 7,1–9,5 бала, 
до сить ви со кий вміст кар бо на тів (Ca – 8,4–9,7, се-
ред нє зна чен ня 9,1) при знач но му вмісті мі не раль-
них ре чо вин (Sl – 7,2–8,8) та ки слот ності ґрун тів 
(Rc – 7,9–8,9), низьких зна чен нях Nt – 3,5–5,3 
бала (се ред нє зна чен ня 4,4).

По ло ви ну ви дів ра ри тет ної фрак ції ви яв ле-
но в уг ру по ван нях сою зу Fragario viridis-Trifolion 
montani, асо ціа ції яко го від різ няють ся від по пе-
редньо го шир шою ам п лі ту дою во ло гості ґрун ту, 
мен шим вмістом кар бо на тів (се ред ній по каз ник 
8,2 бала), під ви щен ням Nt (5,0 бала). Тому йо го 
асо ціа ції утво рю ють еко ло гіч ний ряд із різ ни ми 
по каз ни ка ми во ло гості. Най ви щи ми по каз ни-
ка ми во ло гості від різ ня єть ся асо ціа ція Betonico 
officinalis-Trifolietum montani Popova in Popova et al. 
1986 (Hd – 9,1–10,2 бала), у скла ді якої ви яв ле но 
15 рід кіс них ме зо фіт них і ксе ро ме зо фіт них ви-
дів (Adonis vernalis L., Linum austriacum L., Lathyrus 
pannonicus (Jacq.) Garcke, Salvia betonicifolia Etl. 
та ін.). Її уг ру по ван ня за йма ють пле ска ті ші ді лян-
ки при ос но ві схи лів і тра п ляють ся спо ра дич но в 
цен траль ній час ти ні те ри то рії БВ. Асо ціа ції Salvio 
pratensis-Poetum angustifoliae Korotchenko et Didukh 
1997 (18 ви дів) та Thymo marschalliani-Caricetum 
praecocis Korotchenko et Didukh 1997 (16 ви дів) ха-
рак те ри зу ють ся біль шою ва ріа бель ністю по каз-
ни ків во ло гості ґрун ту в бік ксе ро фі ти за ції (Hd – 
7,9–9,3 бала), тому за леж но від ек спо зи ції схи лу 
на во ло гі ших ді лян ках рос туть ме зо фіт ні види 
(Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.) Spreng., Crocus 
reticulatus Steven ex Adams, Clematis integrifolia L., 
Muscari neglectum Guss. ex Ten., Ornithogalum kochii, 
Pulsatilla pratensis (L.) Mill.), в умо вах по каз ни ків 
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Hd до 9 ба лів – ме зо ксе ро фіт ні та ксе ро фіт ні види 
(Hyacinthella leucophaea, Astragalus dolichophyllus, 
Jurinea arachnoidea Bunge та ін.). Най ксе ро фіт ні ші 
умо ви від мі че ні для уг ру по вань асо ціа цій Veronico 
austriacae-Chamaecytisetum austriaci Korotchenko et 
Didukh 1997 (Hd – 8,1–9,3) та Medicago romanicae-
Poetum angustifoliae (Hd – 8,2–9,0). Саме то му іхня 
ра ри тет на скла до ва (від по від но 17 і 12 ви дів) вклю-
чає ме зо фіт ні, ме зо ксе ро фіт ні та ксе ро фіт ні види, 
зок ре ма Centaurea orientalis, Iris pumila L., Bellevalia 
sarmatica, Astragalus dolichophyllus. Два ос тан ніх 
види са ме у скла ді асо ціа ції Veronico austriacae-
Chamaecytisetum austriaci ма ють най пів ніч ні ше міс-
це зна хо джен ня (бал ка на пра во му бе ре зі р. Вор ск-
ла уз довж при то ки р. По лу зір'я).

В умо вах дещо ниж чо го по каз ни ка во ло гості 
(Hd – 8,5–9,6) та під ви ще но го вмісту кар бо на-
тів (Ca – 8,7–9,4) менш чи сель на ра ри тет на гру-
па (11 ви дів) ви яв ле на у скла ді асо ціа ції Astragalo 
dasyanthi-Elytrigietum intermediae Korotchenko et 
Didukh 1997 (со юз Artemisio marschalliani-Elytrigion 
intermediae Korotchenko et Didukh 1997), уг ру по ван-
ня якої в ре гіо ні до слі джен ня по ши ре ні пе ре важ но 
на кру тих ле со вих схи лах різ ної ек спо зи ції. Ра ри-
тет на скла до ва цих це но зів представ ле на та ки ми 
ви да ми, як Astragalus dasyanthus, Adonis vernalis, 
Centaurea sumensis, Linum flavum, Muscari neglectum, 
Stipa capillata та ін.

Слід від мі ти ти, що це но зи сою зів Fragario viridis-
Trifolion montani та Festucion valesiacae у ме жах ре-
гіо ну до слі джень ха рак те ри зу ють ся не тіль ки це-
но тич ною ва ріа бель ністю, а й ма ють най біль ше 
по ши рен ня на те ри то рії БВ. Уг ру по ван ня сою зу 
Astragalo-Stipion (4 асо ціа ції) дещо пос ту па ють-
ся двом по пе ред нім сою зам за кіль кістю ви дів 
ра ри тет ної гру пи (32) при ло каль но му по ши рен-
ні в пів ден ній та пів ден но-схід ній час ти ні те ри-
то рії та від різ няють ся ксе ро фіт ні ши ми умо ва ми 
(Hd – 7,3–8,9) та під ви щен ням по каз ни ків кар-
бо нат ності ґрун ту (Ca – 8,6–9,6). Ко ви ло ві це но-
зи Stipetum lessingianae Soó 1948 за йма ють еко то-
пи з най мен ши ми по каз ни ка ми во ло гості (Hd – 
7,3–8,3), Stipetum pennatae R. Jovanovic 1957 (Hd – 
7,5–8,5) при ви со ких зна чен нях кар бо нат ності 
(від по від но Ca – 9,2–9,5; 9,0–9,5). Їхня ра ри тет на 
гру па вклю чає по 16 ви дів. Уг ру по ван ня асо ціа ції 
Stipetum lessingianae фло ристич но збід не ні по рів-
ня но з ін ши ми асо ціа ція ми цьо го сою зу та син-
так со на ми луч них сте пів. Вони є міс цем зростан ня 
чи сель них по пу ля цій ксе ро фіт них по гра нич но-

аре аль них ви дів, які ви зна ча ють їхню фло ристич-
ну спе ци фі ку (Astragalus pubiflorus DC., Bellevalia 
sarmatica, Caragana frutex, Hyacinthella leucophaea, 
Iris pumila, Stipa lessingiana Trin. & Rupr. та ін.). Це-
но зи асо ціа ції Stipetum pennatae в до слі джу ва но му 
ре гіо ні ха рак те ри зу ють ся низьки ми по каз ни ка ми 
Nt (4,5–4,7 бала). Ра ри тет на гру па вклю чає види, 
які тра п ляють ся і в ін ших асо ціа ці ях цьо го сою-
зу (Anemone sylvestris L., Centaurea orientalis, Iris 
pumila, Linum perenne та ін.). Особ ли вістю асо ціа-
цій Vinco herbaceae-Caraganetum fruticis Korotchenko 
et Didukh 1997 та Thymo marschalliani-Crinitarietum 
villosae Korotchenko et Didukh 1997, які за йма ють 
ксе ро фіт ні еко то пи вер хі вок схи лів ба лок та річ-
ко вих до лин, є знач на участь по гра нич но-аре аль-
них ви дів, що пе ре бу ва ють на пів ніч ній межі сво-
го по ши рен ня: Amygdalus nana L., Adonis volgensis, 
Astragalus dolichophyllus, Caragana frutex, Centaurea 
orientalis, Iris pumila, Goniolimon tataricum та Stipa 
pulcherrima.

Най ксе ро фіт ні ші уг ру по ван ня до слі джу ва но-
го ре гіо ну з мі ні маль ни ми по каз ни ка ми во ло гості 
ґрун ту (Hd – 7,2–8,1) з ви со ким вмістом мі не-
раль них ре чо вин (Sl – 8,4–9,0) та кар бо нат ності 
(Ca – 9,0–9,4) ви яв ле ні у скла ді двох асо ціа цій 
(Agropyro pectinato-Kochietum prostratae Zolyomi 1958 
corr. Soó 1959, Artemisio austriacae-Poetum bulbosae 
Pop 1970) сою зу Artemisio-Kochion prostratae Soó 
1964. Вони по ши ре ні вузьки ми сму га ми на кру-
тих вер хів ках схи лів пів ден ної, рід ше схід ної екс-
по зи цій на бід них і су хих зми тих чор но зе мах 
(Solomakha, 2008) в по низ зі р. Вор ск ла. Ра ри тет на 
скла до ва цих асо ціа цій представ ле на 12 і 7 рід кіс-
ни ми ви да ми від по від но. Особ ли вістю цих син так-
со нів є пе ре ва жан ня у скла ді їхньо го фло ристич но-
го ядра ви дів ксе ро фіт но го ряду та знач ної част ки 
ра ри те тів, які пе ре бу ва ють на пів ніч ній межі ареа-
лу: Ephedra distachya L., Goniolimon tataricum, Jurinea 
multiflora, Iris pumila та Stipa pulcherrima.

По оди но кі (рід ше гру пи) осо би ни рід кіс них 
сте по вих ви дів (Adonis vernalis, Crocus reticulatus, 
Bulbocodium versicolor, Muscari neglectum) від мі че ні 
в пів ден ній час ти ні ре гіо ну в ан тро по ген но змі не-
них уг ру по ван нях кла су Robinietea Jurco ex Hadač et 
Sofron 1980, які утво ри ли ся внас лі док за ліс нен ня 
сте по вих схи лів ро бі ні єю. 

Ок ре мі зна хід ки як сте по вих, так і лі со вих ви дів 
від мі че ні у скла ді ру де раль них ме зо ксе ро фіт них 
уг ру по вань асо ціа ції Convolvulo arvensis-Elytrigietum 
repentis Felföldy 1943 (клас Agropyretea intermedio-
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repentis Müller et Görs 1969, по ря док Agropyretalia 
intermedii-repentis Oberdorfer, Müller et Görs in Müller 
et Görs 1969, союз Convolvulo arvensis-Agropyrion 
repentis Görs 1966), яка від різ ня єть ся від сте по вих 
це но зів най ви щи ми по каз ни ка ми во ло гості грун-
ту (Hd – 8,3–11,0 бала). По пу ля ції сте по вих ви-
дів (Adonis vernalis, Allium sphaerocephalon L., Crocus 
reticulatus, Muscari neglectum) у це но зах цієї асо ціа-
ції зде біль шо го ма ло чи сель ні, ма ють при гні че ний 
стан че рез під ви ще ний вміст азо ту в грун ті Nt (се-
ред ній по каз ник 5,6 бала).

Се ред ра ри те тів у ре гіо ні до слі джень 18 ви дів 
про я ви ли це но тич ну сте но топ ність. Із них най-
мен шу кіль кість міс це зна хо джень (1–3) ма ють 
види, які ви яв ле ні у скла ді од ні єї (рід ше двох) асо-
ціа цій, зок ре ма, по гра нич но-аре аль ні Amygdalus 
nana, Aster bessarabicus Bernh. ex Rchb., Astragalus 
pubiflorus, Bellevalia sarmatica, Ephedra distachya, 
Jurinea multiflora, Salvia aethiopis L., Stipa lessingiana. 
Для них лі мі тую чи ми фак то ра ми, ок рім во ло гості 
та кар бо нат ності ґрун тів, є клі ма тич ні фак то ри 
(змен шен ня по каз ни ків кон ти нен таль ності та тер-
мо клі ма ту з пів дня на пів ніч). 

Знач ний від со ток сте по вих ра ри те тів ви яв ляє 
це но тич ну ге те ро топ ність, тоб то ви яв ле ні у скла ді 
від 5 до 9 асо ціа цій. Най шир шу це но тич ну ам п лі-
ту ду в цьо му ре гіо ні про яв ля ють 8 ви дів, які по ши-
ре ні в уг ру по ван нях біль ше ніж 9 асо ціа цій (по над 
50%) в усіх час ти нах те ри то рії БВ. Це такі ви ди, як 
Anthemis tinctoria L., Centaurea orientalis, Hyacinthella 
leucophaea, Jurinea arachnoidea, Melica transsilvanica 
Schur, Verbascum phoeniceum L., Galatella villosa, 
Salvia nutans L., Stipa capillata. При цьо му в різ них 
асо ціа ці ях вони ма ють зде біль шо го ви со ку чи сель-
ність, а ос тан ні три мо жуть бути до мі нан та ми або 
суб до мі нан та ми в уг ру по ван нях. Від по від но це 
ко ре лює і з їх ні ми еко ло гіч ни ми ам п лі ту да ми (за 
біль шістю фак то рів вони ма ють ши ро кі межі то ле-
рант ності). 

Те ри то рі аль ний роз по діл це но зів 5 сою зів (з 
пів дня на пів ніч і на схід) обу мов ле ний про від ни-
ми еда фіч ни ми та клі ма тич ни ми фак то ра ми. Так, 
в умо вах мак си маль ної кон ти нен таль ності (Kn – 
9,5–10,7 бала) та тер мо ре жи му (Tm – 8,6–9,4), при 
мі ні маль них по каз ни ках во ло гості ґрун ту (Hd – 
7,3–8,9) та ви со кій кар бо нат ності (Ca – 8,6–9,6) ло-
каль не по ши рен ня в пів ден ній та пів ден но-схід ній 
час ти нах ма ють 3 асо ціа ції сою зу Astragalo-Stipion, 

у скла ді яких най ви ща кон цен тра ція та най чи сель-
ні ші по пу ля ції біль шості по гра нич но-аре аль них 
ви дів. За по діб них умов дуже рід ко (пів день по-
низ зя р. Вор ск ла) фор му ють ся уг ру по ван ня сою-
зу Artemisio-Kochion prostratae (Kn – 9,5–10,4 бала, 
Tm – 8,6–9,2; Hd – 7,2–8,1; Ca – 9,0–9,4). Ці фак-
то ри є лі мі тую чи ми в по ши рен ні семи по гра нич-
но-аре аль них ви дів, які ви яв ле но лише в пів ден но-
схід ній час ти ні ре гіо ну до слі джень (Adonis wolgensis, 
Astragalus corniculatus M. Bieb., Goniolimon tataricum, 
Astragalus pubiflorus, Salvia aethiopis, Jurinea multiflora, 
Stipa lessingiana), два види – лише в пів ден ній час-
ти ні (Ephedra distachya і Valeriana tuberosа L.). У 
пів ніч ній та пів ніч но-схід ній час ти нах ре гіо ну до-
слі джень рід кіс ні види та кож тра п ляють ся у скла ді 
асо ціа цій сою зу Festucion valesiacae, які при уро че ні 
до вер хі вок схи лів ба лок і ма ють по діб ні по каз ни ки 
еда фіч них і клі ма тич них фак то рів. 

Уг ру по ван ня сою зу Fragario viridis-Trifolion 
montani по ши ре ні в цен траль ній та пів ніч ній час ти-
ні БВ в умо вах ниж чих зна чень кон ти нен таль ності 
(Kn – 7,4–9,8 бала) та тер мо ре жи му (Tm – 8,0–9,2 
бала) при під ви ще них зна чен нях во ло гості ґрун-
ту (Hd –7,9–10,3 бала). Лише в пів ніч ній час ти ні 
ре гіо ну до слі джень зроб ле но зна хід ки та ких ви-
дів, як Aster amellus L., Campanula altaica Ledeb., 
Carex humilis Leys., Prunella grandiflora (L.) Turra та 
Valeriana rossica P.A. Smirn.

Ви снов ки

Отже, біль шість рід кіс них лі со вих ви дів рос лин від-
мі че ні в уг ру по ван нях сою зів Scillo sibericae-Quercion 
roboris і Carpinion betuli кла су Carpino-Fagetea з оп ти-
маль ни ми еда фіч ни ми умо ва ми. На від мі ну від лі-
со вих, сте по ві ра ри те ти про яв ля ють ви со ку це но-
тич ну та еко ло гіч ну ва ріа бель ність і тра п ляють ся в 
скла ді 18 асо ціа цій 5 сою зів кла су Festuco-Brometea. 
Най ви щою со зо ло гіч ною цін ністю від різ няють-
ся асо ціа ції сою зів Festucion valesiacae та Fragario 
viridis-Trifolion montani, які за йма ють ксе ро фіт ні 
еко то пи із ви со ким вмістом кар бо на тів. Най ви ща 
участь по гра нич но-аре аль них ви дів від мі че на в уг-
ру по ван нях син так со нів сою зу Astragalo-Stipion (12 
із 32 ви дів). Біль шість рід кіс них ви дів лі сів ви яв ля-
ють це но тич ну сте но топ ність, сте по вих – ге мі ев-
ри топ ність. Лі мі тую чи ми фак то ра ми в по ши рен ні 
рід кіс них лі со вих ви дів рос лин є во ло гість і троф-
ність, сте по вих – во ло гість і кар бо нат ність ґрун ту.
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Наведена еколого-ценотична характеристика рідкісних 
видів рослин широколистяних лісів (56 видів) та лучних 
степів (78 видів) на території басейну р. Ворскла. Лісові 
види приурочені до угруповань 5 асоціацій 4 союзів кла-
су Carpino-Fagetea, степові – 18 асоціацій 5 союзів класу 
Festuco-Brometea. Встановлено, що більшість рідкісних 
лісових видів ростуть у ценозах союзів Scillo sibericae-
Quercion roboris (26 видів, ас. Stellario holosteae-Aceretum 
platanoidis) і Carpinion betuli (22 види, ас. Galeobdolono 
lutei-Carpinetum), які характеризуються оптимальними 
едафічними умовами. Серед степових ценозів найви-
щу созологічну цінність мають асоціації союзів Festucion 
valesiacae (40 видів) і Fragario viridis-Trifolion montani (37 
видів), які формуються в ксерофітніших екотопах з ви-
соким вмістом карбонатів. Серед рідкісних видів рос-
лин угруповань союзу Astragalo-Stipion відмічено значну 
участь погранично-ареальних видів (12 із 32 видів). Про-
аналізовано показники амплітуд едафічних і кліматич-
них факторів фітоценозів. Визначено лімітуючі фактори 
поширення рідкісних лісових і степових видів рослин. 

Ключові слова: рідкісні види, широколистяні ліси, 
лучні степи, екологічні фактори, синтаксони, 
синфітоіндикація
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Приведена эколого-ценотическая характеристика ред-
ких видов растений широколиственных лесов (56 видов) 
и луговых степей (78 видов) территории бассейна р. Вор-
скла. Лесные виды приурочены к сообществам 5 ассоци-
аций 4 союзов класса Carpino-Fagetea, степные – 18 ассо-
циаций 5 союзов класса Festuco-Brometea. Установлено, 
что большинство редких лесных видов произрастают 
в ценозах союзов Scillo sibericae-Quercion roboris (26 ви-
дов, асс. Stellario holosteae-Aceretum platanoidis) и Carpinion 
betuli (22 вида, асс. Galeobdolono lutei-Carpinetum), которые 
характеризуются оптимальными эдафическими услови-
ями. Среди степных ценозов наивысшей созологичес-
кой ценностью отличаются ассоциации союзов Festucion 
valesiacae (40 видов) и Fragario viridis-Trifolion montani 
(37 видов), которые занимают ксерофитные экотопы с 
высоким содержанием карбонатов. Среди редких рас-
тений сообществ союза Astragalo-Stipion отмечено зна-
чительное участие погранично-ареальных видов (12 
из 32 видов). Проанализированы показатели амплитуд 
эдафических и климатических факторов фитоценозов. 
Определены лимитирующие факторы распространения 
редких лесных и степных видов растений. 

Ключевые слова: редкие виды, широколиственные леса, 
луговые степи, экологические факторы, синтаксоны, 
синфитоиндикация


