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Досліджена флора нараховує 172 види, що належать до 118 родів, 43 родин та 3 відділів.
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угрупованнях
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trichomanes.
Дослідження флори з позицій системного під
ходу призвело до розвитку структурно-порівняль
ного аналізу, що передбачає зіставлення флор за їх
структурами [1]. Одними з основних структур, що
відображають найбільш суттєві риси флори, є сис
тематична, географічна та біоморфологічна. В цій
статті наводяться результати аналізу названих
структур для флори відслонень кристалічних порід.
Ми проводили порівняльний аналіз у межах
синтаксонів (союзів), що є досить вживаним у прак
тиці Браун-Бланке. Клас Asplenietea trichomanes —
найбільш типовий і характерний саме для відсло
нень і поза їх межами не зустрічається. Він репре
зентує наскельну рослинність і включає два союзи:
Asplenion septentrionalis та Hypno-Polypodion vulgare.
Клас Sedo-Scleranthetea, навпаки, дуже поширений
і за межами відслонень кристалічних порід. Для
угруповань, що формуються саме на кристалічних
відслоненнях, нами виділено два нові союзи: Роо
compressae-Rumion acetosellae та Thymo pulegioidesSedion sexangulare. Клас Festuco-Brometea на від
слоненнях кристалічних порід представлений угру
пованнями лише одного союзу Festucion valesiacae [2].
С и с т е м а т и ч н и й аналіз

ди

вищих

судинних

рослин,

які

належать до

118 родів, 43 родин та 3 відділів. Панівну роль ві
діграють Magnoliophyta (94,8 % видів) і досить по
мітну

частину

Polypodiophyta
Liliopsida

становлять
(4,6 % ) .

припадає

судинні

Серед

17,4 %,

спорові

Magnoliophyta

на

77,3%, що становить пропорцію

Magnoliopsida

—
на
—

1:4,5. Основна

пропорція (родини: р о д и : види) становить 1:2,7:4,0,
тобто середня кількість видів у родині 4, а родо
вий коефіцієнт дорівнює 1,5. Спектр десяти про
відних родин (Asterасеае (13,3 % ) , Роасеае (11 % ) ,
Lamiaceae (7,5 % ) , Rosaceae (7,5 % ) , Caryophyllaceae
(5,8 % ) , Scrophulariaceae (5,2 % ) , Brassicaceae (4,6 % ) ,
Apiaceae (4 %), Fabaceae (4 % ) , Crassulaceae (4 %))
охоплює 116 видів (67 % ) , що свідчить про достат
ню репрезентативність вибірки. Він близький до Се
редземного типу, зокрема угруповань степів, тобто
відображає ксеротичні риси, що виражається у ви
сокому положенні родин Lamiaceae,

Brassicaceae,

Caryophyllaceae, Scrophulariaceae, Apiaceae, Fabaceae,
та у відсутності в спектрі провідних родин бореального типу, наприклад Cyperaceae, Ranunculaceae [3].
У флорі нараховується

118 родів, з них 86

(72,9 %) представлені 1 видом. Кількість родів, рі
вень видової насиченості яких вище середньої

Конспект флори відслонень кристалічних по

(2,6), дорівнює 13 (11,3 % ) , вони включають 49 ви

рід Полісся та Лісостепу України включає 172 ви-

дів (28,8 % ) . По 5 видів (2,9 %) мають роди Роа,
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Sedum, Artemisia, Allium. Рід Veronica містить 4 види
(2,3 % ) , роди Potentilla, Thymus, Salvia, Chamaecytisus,
Asplenium, Campanula, Alyssum, Hieracium мають
по 3 види (1,7 % ) . Серед цих родів Potentilla,
Hieracium — бореального походження, Veronica,
Alyssum, Artemisia, Salvia, Thymus та Allium — типо
ві роди Середземномор'я [4].
Аналіз систематичної структури вказує на ксерофітний характер дослідженої флори, спорідне
ність з давньосередземноморським видовим цент
ром. Наявність північних бореальних елементів
суттєво не впливає на родинний спектр, таким чи
ном, на виходах кристалічних порід формуються
специфічні екологічні умови, за яких південні види
проникають далеко на північ.
Біоморфологічний аналіз
У спектрі життєвих форм флори в цілому і
окремих союзів рослинності на першому місці знахо
дяться трав'янисті полікарпіки (66,3 % ) , на друго
му — трав'янисті монокарпіки (16,9 % ) . Кількість
однорічників (7,6 % ) , серед яких більшість — адвен
тивні види, так само як і терофітів, низька в угру
пованнях союзів Festucion valesiacae (4,4 % ) ,
Нурпо — Polypodion vulgarе (5,9 %) та Asplenion
septentrionalis (5 %) і вдвічі зростає в союзах Роо
compressae — Rumion acetosellae (8,2 %) та Thymo
pulegioides — Sedion sexangulare (8,4 % ) . Це свід
чить про дещо нижчий ступінь порушеності, біль
шу сформованість степових угруповань класу
Festuco-Brometea та наскельних класу Asplenietea
trichomanes порівняно з угрупованнями класу
Sedo-Scleranthetea на піщаних рухливих грунтах.
Частка чагарників та чагарничків у досліджуваній
флорі досить висока (відповідно 8,7 та 4 % ) , що
відмічається і в цілому для відслонень Придніп
ровської височини [5].
За типом надземних пагонів значна кількість
видів мають безрозеткові пагони (45,3 % ) , дещо
менша участь напіврозеткових видів (38,3 % ) . Част
ка розеткових видів найбільша у вологих затінених
ценозах під наметом лісу (союз Hypno-Polypodion
vulgarе (29,4 %)) і найменша в ксерофітних трав'я
нистих угрупованнях (союз Festucion valesiacae
(7,8 %)).
Особливості кореневої системи та будова під
земних пагонів корелюють між собою та залежать
від характеру субстрату [4]. В загальному спектрі
переважають стрижнекореневі види (50 %) і види з
кореневищним типом підземних пагонів (47,7 % ) .
Частка довго- і короткокореневищних видів змен
шується в ценозах з більш розвиненим грунтом і
ксерофітнішими умовами, тобто найменша кіль
кість кореневищних видів характерна для союзу
Festucion valesiacae (44,4 % ) . Одночасно в ценозах
цього союзу спостерігається найбільша участь каудексових видів (34,4 % ) . У загальному спектрі ве
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гетативно нерухомі рослини з каудексами станов
лять 25,6 %, з безкореневищною структурою —
22,7 %. Порівняно помітною є роль цибулинних
видів (4 % ) , бульбокореневищні види майже не
представлені (0,6 %) у флорі кристалічних відсло
нень Полісся та Лісостепу України.
Географічний аналіз
В основу виконаного географічного аналізу по
кладена схема ботаніко-географічного районування
земної кулі, розроблена Г. Мойзелем, Е. Єгером,
Е. Вайнертом [6]. У дослідженій флорі панують
види з ареалами в межах температної та меридіо
нальної зон (72 % ) , що свідчить про спорідненість
з давньосередземноморським генетичним цент
ром. Переважають температно-субмеридіональний (29 %) та температно-меридіональний (18,6 %)
типи ареалів. У тропічну та субтропічну зони захо
дять відповідно 3,5 та 1,2 % видів, в арктичну —
1,7 %. В бореальну зону просувається значна кіль
кість видів — 23 %, серед них переважають види з
бореально-меридіональним типом ареалу (13,9 % ) .
Розподіл видів за зональним типом в окремих
союзах відбиває загальні риси флори. В більш ксеротичних
союзах
Thymo pulegioides — Sedion
sexangulare та Festucion valesiacae спостерігається
підвищення кількості видів з субтемператно-субмеридіональним та субмеридіональним типами ареа
лів. Види, що заходять в бореальну зону, тяжіють
до порівняно вологіших умов і зустрічаються в угру
пованнях союзів Asplenion septentrionalis та Роо
compressae — Rumion acetosellae. Угруповання со
юзу Нурпо — Polypodion vulgarе характеризуються
найбільшим серед інших союзів відсотком видів з
температно-меридіональним (41,2 %) та бореальномеридіональним (23,5 %) і незначним — з температно-субмеридіональним (11,8 %) типами ареалу.
За показником океанічності-континентальності
клімату [6] переважають океанічно-субконтинентальні (33,7 % ) , субокеанічно-субконтинентальні
(24,4 %) та субокеанічно-континентальні (20,3 %)
види. Набагато менше видів з субконтинентальним
(14; 8,1 % ) , субконтинентально-континентальним
(8; 4,6 % ) , субокеанічним (7; 4 %) та океанічно-субокеанічним (5; 2,9 %) типами ареалів. Індиферент
ними до показника океанічності-континентальнос
ті є 3 види (1,7 % ) .
На території океанічної області зустрічається
66 (38 % ) , а на території континентальної — 46
(26,7 %) видів. Переважна більшість видів зустрі
чається на території субконтинентальної (70,9 %)
та субокеанічної (51,7 %) областей, що відображає
перехідний характер флори. Таким чином, флора
відслонень кристалічних порід Полісся та Лісосте
пу України, поєднуючи у своєму складі європейсь
кі та азійські флорогенетичні елементи, має пере
важно субконтинентальний характер. У цілому мож-
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НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Том 19. Спеціальний випуск

на зауважити, що кількість видів, які зустрічаються

геміапофіти (потенційні апофіти) —

на території океанічної та субокеанічної області,

видів. Друге місце з однаковою кількістю видів

17(41,5%)

дещо перебільшена, що пов'язано із завищеною

(12; 29,3 %) поділяють евапофіти (справжні апофі

оцінкою океанічності для території колишнього

ти), анторопогенно порушені місцезростання для
яких стають основними, а в природних умовах трап

СРСР у схемі Г. Мойзеля та ін.
Найбільшою кількістю видів у флорі представ

ляються значно рідше, та нестійкі апофіти -— види,

лені групи з європейським (40,1 % ) , європейсько-

які випадково опинилися в незвичайних і неспри

західноазійським (21,5 % ) , євразійським (28 %) ти

ятливих для них умовах.

пами ареалів. Серед європейсько-азійських типів

Серед адвентивного елементу за часом зане

ареалу переважають європейсько-західноазійські

сення переважають (60 %) археофіти, кенофітів де

(21,5 %) та більш широкі євразійські (16,3 % ) . Знач

що менше (40 % ) . За походженням переважають

ною є кількість видів з циркумполярним поширен

давньосередземноморські види (40 % ) . Це підтвер

ням (8,1 % ) . Група європейсько-сибірського ареа-

джує точку зору про експансію південних видів на

типу (5,8 %) значної ролі у загальному спектрі не

північ.

відіграє. Видів з плюрирегіональним поширенням

Сумарний ефект дії антропогенних чинників

теж небагато (4,6 % ) . Вузькоареальних видів лише

визначається терміном "гемеробія" [8], згідно з якою

З (1,7 %) — з понтичним, сарматським та паннонсь-

види розподіляються на агемероби, олігогемероби,

ким типами ареалу.

мезогемероби, еугемероби, полігемероби, метаге-

У спектрах окремих союзів можна відмітити

мероби. За ступенем гемеробії у флорі відслонень

підвищення участі видів з європейсько-західно-

кристалічних порід переважають мезо- (41,8 %) та

азійським типом ареалу в угрупованнях союзів

еугемероби (36,5 % ) , тобто види, характерні для

Thymo pulegioides — Sedion sexangulare та Festucion

місцезростань із середнім або періодичним пря

valesiacae. Особливістю союзу Нурпо — Polypodion

мим антропогенним впливом та змінених люди

vulgare

є

значна

роль

циркумполярних

видів

(41,2 % ) , переважно папоротей.
У цілому спостерігається значна участь видів
субконтинентальних азійських флорогенетичних
центрів.

складі

та натуралізації (Nat) [9]. В цілому для рослинного
покриву відслонень кристалічних порід процес апофітизації переважає (Ар — 51,7 %, Nat — 48,2 % ) .
Природний стан екотопів зберігається в наскель-

Деякі аспекти синантропізації флори відсло
нень кристалічних порід Полісся та Лісостепу
України
У

ною екотопів. Для проведення порівняльного ана
лізу використовувалися показники апофітизму (Ар)

дослідженої

флори нараховується

56 (32,5 %) синантропних видів. Серед них найчисельнішими є види родин Asterасеае (19,6%) та
Роасеае (12,5 % ) . До родин Fabaceae, Lamiaceae,
Apiaceae належить по 4 (7,1 %) види, до Rosaceae
та Scrophulariaceae — по 3 (5,3 % ) , до інших ро
дин — 20 (35,7 %) видів.
Серед синантропних видів до аборигенних
(апофіти) належить 73,2 %, до заносних (адвентив
ні види) — 26,8 % [7]. Серед апофітів переважають
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