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На основі гербарних даних, літературних і картографічний джерел, польових досліджень із подальшою 

критично-системною обробкою зібраного матеріалу складено конспект раритетного фіторізноманіття Поділля, 
який включає 369 видів. При дослідженні раритетної флори регіону встановлено її загальний склад, здійснено 

систематичний, біоморфологічний та еколого-ценотичний аналізи.  
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Используя данные гербариев, литературных и картографический источников, полевых исследований с 

последующей критически-системной обработкой собранного материала составлен конспект раритетного 

фиторизнообразия Подолья, который включает 369 видов. При исследовании раритетной флоры региона 
установлен ее общий состав, осуществлен систематический, биоморфологический и еколого-ценотичний 

анализы. 
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On the basis of information of herbariums, literary and cartographic sources, researches of the fields with 

subsequent critically-system treatment of the collected material precissed, which includes 369 kinds fitovariety Podillya 

of rarity. At research of flora of rarity of region its general composition is set, the systematic is carried out, 

bіоmоrfоlоgied and ecologo-tsenotichniy analyses. 
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ВСТУП 

Інвентаризація рідкісної флори, її структурно-порівняльний аналіз є одним з 
пріоритетних природоохоронних завдань при дослідженні і збереженні раритетного 
фіторізноманіття та формуванні екологічної мережі будь-якого регіону.  

ОБ’ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Структурно-порівняльний аналіз раритетної флори судинних рослин Поділля, що 

потребують певних заходів охорони, проведено на основі архівних і гербарних даних, 

картографічних і літературних джерел, польових досліджень з подальшою критично-

системною обробкою зібраного матеріалу. Опрацьовані матеріали національного гербарію 

України (Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України), гербарні фонди 

Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка НАН України, Державного 

природознавчого музею України, Національного науково-природничого музею НАН 

України, краєзнавчих музеїв Поділля (Тернопільщини, Хмельниччини, Вінниччини), 

Літописи природи природного заповідника «Медобори», національного природного парку 
(НПП) «Подільські Товтри», наукові обгрунтування на створення НПП «Дністровський 

каньйон», «Данилів град», «Мале Полісся», «Верхнє Побужжя», «Кармелюкове Поділля», 

регіональних ландшафтних парків (РЛП) «Мурафа», «Середнє Побужжя», «Дністер», 

«Подільське Полісся». Відбір раритетних видів грунтувався на комплексі критеріїв, зокрема 
таксономічних, хорологічних (особливості поширення і загальний ареал, особливо 

вузькоареальних ендеміків, реліктів і таких, що знаходяться на межі свого ареалу), 
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популяційних (чисельність, щільність, віковий спектр, відтворення, динаміка та структура 
популяцій, тенденції змін популяційних параметрів), еколого-ценотичних (види, що 
приурочені до рідкісних біотопів, яким загрожує знищення), флорогенезисних (реліктовість 
видів), онтогенетичних (складний цикл розвитку, симбіотичні зв’язки з іншими 

організмами), естетичних (декоративні види, які масово знищуються у природі), 
прагматичних (види, які мають практичне значення: генофонд для виведення нових 

культурних сортів, лікарські, технічні тощо) [1-18].  

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Конспект раритетного фіторізноманіття судинних рослин Поділля включає 369 видів, 
що складає 21,4% від їх загальної кількості та 60,3% від загальної кількості червонокнижних 

судинних рослин України (611 видів) [18]. До раритетного фіторізноманіття віднесено 
судинні рослини, які занесені до Червоного списку Міжнародного Союзу охорони природи 

та природних ресурсів (1988), Європейського Червоного списку рослин і тварин, що 

перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі (1991), Конвенціі про охорону 
дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979), Конвенції про 
міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення 
(СІTES, Вашингтон, 1973), Червоної книги України (2009), регіонально-рідкісні види, що 

знаходяться на території Поділля (Тернопільської, Хмельницької, Вінницької областей) 

[2,4,5,10-13,18].  

При вивченні раритетної флори встановили її загальний склад, здійснили 

систематичний, біоморфологічний, еколого-ценотичний аналізи видів. Усі таксони подано за 
системою S.L. Mosyakin, M.M. Fedoronchuk, які наведеною в «Vascular plants of Ukraine» [19].  

Систематичний аналіз. Раритетна флора вищих судинних рослин Поділля нараховує 
369 видів, що належать до 214 родів, 73 родин та 5 відділів. Здійснений аналіз дозволяє 
зробити загальні висновки щодо її особливостей та належності до певного типу. 
Систематичний аналіз раритетної флори представлений у таблиці 1. Судинні спорові і 
голонасінні відіграють незначну роль у формуванні раритетної флори, складаючи лише 28 

видів (7,6%). 

 

Таблиця 1 – Таксономічна структура раритетної флори Поділля 

Родини Роди Види 
Відділ 

к-сть % к-сть % к-сть % 

Lycopodiophyta 2 2,7 4 1,9 5 1,4 

Equisetophyta 1 1,4 1 0,5 2 0,5 

Polypodiophyta 9 12,4 13 6,1 19 5,1 

Pinophyta 2 2,7 2 0,9 2 0,5 

Magnoliophyta 59 80,8 194 90,6 341 92,4 

У т.ч.: 

Liliopsida 

Magnoliopsida 

 

16 

43 

 

21,9 

58,9 

 

55 

139 

 

25,7 

64,9 

 

117 

224 

 

31,7 

60,7 

Всього: 73 100 214 100 369 100 

 

Розподіл родин за кількістю видів та родів у флорах Поділля має таку закономірність, 
яка подана у таблиці 2. Основну частину раритетного флористичного спектра складають 10 

провідних родин, які відображають основні властивості флори [8, 16]. У родинному спектрі 
три перші місця займають Orchidaceae – 40 видів (10,8%), Ranunculaceae – 26 видів (7,0%), 
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Asteraceae – 22 види (5,9%). Три провідні родини містять 23,8% загальної кількості видів, що 
менше ніж у флорі України в цілому (34,5%). Десять провідних родин охоплюють 198 видів 
(53,6 %) і 99 родів (46,3 %). На дещо «південний» характер флори вказують значна роль 
видів родин Rosaceae, Caryophyllaceae та Fabaceae. Таким чином, флора, яку досліджували 

за основними показниками систематичної структури відображає специфічні риси в 
основному з розташуванням регіону. Поєднання аридних родин з бореальними у родинному 
спектрі підтверджує її перехідний характер між флорами Середземноморської та Бореальної 
флористичних областей. 

 

Таблиця 2 – Провідні родини раритетної флори Поділля 

Кількість родів Кількість видів 
Ранг Родина 

абс. % абс. % 

1 Orchidaceae 19 8,9 40 10,8 

2 Ranunculaceae 13 6,1 26 7,0 

3 Asteraceae 15 7,0 22 5,9 

4 Fabaceae 11 5,1 22 5,9 

5 Cyperaceae 4 1,9 22 5,9 

6 Rosaceae 12 5,6 18 4,9 

7 Poaceae 7 3,3 14 3,8 

8 Lamiaceae 6 2,8 13 3,5 

9 Caryophyllaceae 5 2,3 11 3,0 

10 Boraginaceae 7 3,3 10 2,7 

У 3-ох провідних родинах 47 21,9 88 23,8 

У 10-ти провідних родинах 99 46,3 198 53,6 

 

Біоморфологічний аналіз. У ході пристосування до умов довкілля історично 
формуються життєві форми, які є наслідком тривалої еволюції, закріплені спадково і 
відображають використання рослинами навколишнього середовища та умов зростання через 
специфіку вегетативних органів. Нині виділяють два основних напрями класифікації 
життєвих форм: еколого-морфологічний та біоморфологічний [15]. 

Згідно з класифікацією Крістіана Раункієра проведено еколого-морфологічний аналіз 
флори, в основу якого покладені адаптивні ознаки, пов’язані з поведінкою рослин у 
несприятливий період (табл. 3). У спектрі біоморф раритетної флори переважають трав’яні 
рослини – 183 види (49,6%). Наступну позицію займають криптофіти 121 вид (32,8%), серед 

яких переважають гелофіти 103 види (27,9%). Найменша кількість видів належить до 
геофітів 8 видів (2,2%). Частка деревно-чагарникових видів, тобто фанерофітів та хамефітів у 
раритетній флорі становить – 6,5% і 7,3%.  

Для визначення характерних рис раритетної флори необхідно виділити типи життєвих 

форм видів, які її утворюють. В основу біоморфологічного аналізу покладена лінійна 
система життєвих форм [1], яка надає можливість порівнювати екобіоморфи за будь-якими 

параметрами. У раритетному флористичному спектрі Поділля переважають трав’яні рослини 

– 323 види (87,5%). На першому місці у спектрі знаходяться трав’яні полікарпіки 81,8%, на 
другому місці знаходяться кущі – 7,6% (табл. 4). 
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Таблиця 3 – Диференціація раритетної флори за життєвими формами К. Раункієра 

Кількість видів 
Життєві форми 

абс. % 

Фанерофіти 24 6,5 

Хамефіти 27 7,3 

Гемікриптофіти 183 49,6 

Криптофіти: 121 32,8 

геофіти 8 2,2 

гелофіти 103 27,9 

гідрофіти 10 2,7 

Терофіти 14 3,8 

Всього: 369 100 

 

Загалом, результати біоморфологічного аналізу флори підкреслюють її типовість для 
помірних широт Голарктики і вказують на проміжний характер між європейською 

лісостеповою помірноширотною регіональною флорою, що має неморально-лісові й 

лісостепові термофільні риси та аридною флорою європейсько-азіатського степового типу. 
 

Таблиця 4 – Біоморфологічний спектр раритетної флори Поділля 

Кількість видів 
Життєві форми 

абс. % 

Деревні рослини: 46 12,5 

дерево Ar 5 1,4 

кущ 28 7,6 

кущик 13 3,5 

Трав’яні рослини: 323 87,5 

полікарпіки Pk 302 81,8 

монокарпіки Mka 11 3,0 

малорічники Mkb 10 2,7 

Всього: 369 100 

 

Еколого-ценотичний аналіз. Екологічна структура відображає розподіл видів флори за 
різними екологічними групами залежно від умов навколишнього середовища і норми реакції 
на них організмів, отже, кількісне співвідношення видів флори приурочене до певних 
ценозів.  

Екологічний аналіз дозволяє з’ясувати залежність структури флори від чинників 
середовища. З числа останніх найбільш суттєве значення для з’ясування закономірностей 

формування флори мають вода і ґрунти, точніше, рівень забезпеченості рослин вологою та 
поживними речовинами. За відношенням до цих показників рослини поділяються на певні, 
добре окреслені групи, кількісні співвідношення яких і складають екологічну структуру 
флори. Вона корелює з певними географічними елементами ландшафту, проте лише в 
загальних рисах і в різних флорах види одного і того ж компонента можуть структурно 
розрізнятися.  

Екологічна структура флори виявляє кількісний розподіл видів за нормою реакції на 
вплив екологічних чинників, які виявляються через особливості клімату і рельєфу. 
Наслідком взаємодії видів з екологічними чинниками є формування певної екоморфи, або 

адаптивного типу. Флора проаналізована за відношенням до водного та світлового режиму 
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подана в таблицях 5 і 6. Аналіз екологічного спектра свідчить, що у відношенні до водного 

режиму в дослідженій флорі перше місце посідають ксеромезофіти – 116 видів (31,4%), 

мезоксерофіти займають відповідно друге місце – 104 види (28,2%), третє місце за 
мезофітами – 62 види (16,8 %). Здебільшого ксерофіти 35 видів (9,5%) приурочені до сухих і 
відкритих ділянок лучного та степового типів рослинності. 

 

Таблиця 5 – Екологічна структура раритетної флори Поділля за відношенням до 

водного режиму ґрунтів 

Кількість видів 
Екоморфа 

абс. % 

Ксерофіти 35 9,5 

Ксеромезофіти 116 31,4 

Мезоксерофіти 104 28,2 

Мезофіти 62 16,8 

Гігрофіти 35 9,5 

Гідрофіти 17 4,6 

Всього: 369 100 

 

Частка рослин, які зростають у дуже вологих екотопах, становить 14,1%, серед яких 

гігрофітів – 35 видів (9,5%) та гідрофітів – 17 видів (4,6%). Гігрофіти характерні для лучно-

болотних та болотних комплексів. 
 

Таблиця 6 – Екологічна структура раритетної флори Поділля за відношенням до 

світлового режиму 

Кількість видів 
Екоморфа 

абс. % 

Геліофіти 77 20,9 

Геліосціофіти 145 39,3 

Сціогеліофіти 132 35,8 

Сціофіти 15 4,0 

Всього: 369 100 

 

Провідне місце в групі геліосціофітів серед геліоморф пов’язане із переважанням на 
території досліджень відкритих трав’яних типів рослинності над лісовими. Переважання 
геліосціофітів – 145 видів (39,3%), сціогеліофітів – 132 види (35,8%) і геліофітів – 77 види 

(20,9%) указує на наявність екотопів із високим рівнем освітленості. Частка сціофітів 
становить 15 видів (4%) і характерна для лісових та інколи водних ценозів. 

Формування рослинного покриву відбувається залежно від природних 

(геоморфологічних, кліматичних, гідрологічних, грунтових) умов та антропогенних 
чинників. Провідним природним чинником у розподілі раритетних видів флори Поділля 
виступає рівень грунтових вод, за яким виділемо еколого-ценотичні групи флори. Згідно з 
отриманими результатами (табл. 7), провідне місце займає лісова неморальна група – 79 

видів (21,4%), лучно-степова – 66 види (17,9%), лучно-болотна – 53 види (14,4%). Групи 

болотна, водна і прибережно-водна становлять 41%, це відповідно 5,9 %, 3,8 % та 1,4 %. 

Отже, еколого-ценотичний аналіз раритетної флори досить повно відображає специфіку 
рослинного покриву регіону дослідження. Переважання видів лісової неморальнальної, 
лучно-степової та лучно-болотної еколого-ценотичних груп свідчить про відносну 
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збереженність екосистем. У цілому за еколого-ценотичною структурою флора є типовою для 
голарктичних територій з помірним кліматом. 

 

Таблиця 7 – Еколого-ценотична структура флори 

Еколого-ценотичні групи Кількість видів 
% від загальної 
кількості видів 

Псамофітна 3 0,8 

Лучна 24 6,5 

Лучно-степова 66 17,9 

Лучно-болотна 53 14,4 

Узлісна 23 6,2 

Лісова бореальна 39 10,6 

Лісова неморальна 79 21,4 

Лісо-болотна 9 2,4 

Болотна 22 5,9 

Водна 14 3,8 

Прибережно-водна 5 1,4 

Види з широкою екологічною амплітудою 3 0,8 

Петрофітна, вапнякова, крейдяна та ін. 29 7,9 

Усього 369 100 

ВИСНОВКИ 

Загальна характеристика раритеного фіторізноманіття Поділля має особливо важливе 
значення для його оцінки в 64 адміністративних районах, де домінує високий рівень 
антропогенної трансформації рослинного покриву, оскільки репрезентує унікальну флору 
ценозів із різних частин території. Особливості флористичної, біоморфологічної та еколого-

ценотичної структур використовуються для проведення фітосозологічного районування 
території, з’ясування основних напрямів антропогенної трансформації раритетної фітобіоти 

та розробки ефективних шляхів її збереження у структурі регіональної екологічної мережі.  
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