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Вступ

Лі во бе реж на час ти на Се ред ньо го При дніп ров'я 
до не дав на на ле жа ла до регіону, в яко му були від-
сут ні об’єкти при род но-за по від но го фон ду най ви-
що го ка те го рі аль но го ран гу — на ціо наль но-при-
род ні пар ки (НПП). Для по ліп шен ня цієї си туа ції 
у 2009 р. був ви да ний Указ Пре зи ден та Ук ра ї ни за 
№ 1048/2009 «Про ство рен ня на ціо наль но го при-
род но го пар ку "Бі ло озерський"». До його скла ду 
мали ввій ти зем лі Дер жав ної ор га ні за ції "Лі со ве 
гос по дарст во «Бі ло озерське»", що роз та шо ва ні в 
Пе ре яс лав-Хмель ни цько му р-ні Ки ївської обл. та 
Ка нівсь ко му р-ні Чер каської обл., за галь ною пло-
щею 7014,44 га. 

До ціль ність ство рен ня НПП «Бі ло озерський» 
зу мов ле на не об хід ністю збе ре жен ня й охо ро ни 
фло ри та рос лин ності бо ро вої те ра си Дніп ра, які 
від зна ча ю ть ся ба гатст вом біо різ но ма ніт ності та  

значною со зо ло гіч ною цін ністю (Фе до рон чук, Ан-
д рі єн ко, Про то по по ва, Ше ве ра, 2004).

Ін вен ти ри за ція фло ри та її ана ліз є од ним із 
най важ ли ві ших зав дань у до слі джен ні рос лин но го 
сві ту будь-яко го ре гіо ну. Нами про ана лі зо ва но гео-
гра фіч ну струк ту ру фло ри пар ку.

Під гео гра фіч ною струк ту рою ро зу мі ють спектр 
гео гра фіч них еле мен тів (ареа ло гіч них груп) пев-
ної те ри то рії. Ос тан ні ви ді ляю ть ся на ос но ві 
об’єднання ви дів, ареа ли яких по діб ні в просто ро-
во-гео гра фіч но му пла ні. По бу до ва та ана ліз спек т-
ра ареа ло гіч них груп дає змо гу вия ви ти спе ци фі ку 
фло ри, її гео гра фіч ні зв’язки, а та кож, пев ною мі-
рою, й іс то рію її фор му ван ня (Ді дух, 2007; Тол ма-
чев, 1974).

У су час ній гео гра фії рос лин не має єди ної за галь-
но при йня тої кла си фі ка ції гео гра фіч них еле мен тів. 
За леж но від мети вив чен ня кон крет ної те ри то рії 
ви ко ристо ву ють різ ні кла си фі ка цій ні схе ми, ви бір 
яких ви зна ча є ть ся спе ци фі кою са мо го фло ристич-
но го до слі джен ня (Ді дух, 2007).

УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ

Судинні рослини: систематика, 
географія, флора

О.А. ЯРОВА1, М.М. ФЕДОРОНЧУК2

1 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» 

вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл., 08401, Україна

olesyakr@ukr.net
2 Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України

вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01601, Україна

ГЕОГРАФІЧНА СТРУКТУРА ФЛОРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ 
«БІЛООЗЕРСЬКИЙ» 

К  л  ю  ч  о  в  і   с  л  о  в  а :  НПП «Білоозерський», флора, географічна структура, вид, ареал

© О.А ЯРОВА, М.М. ФЕДОРОНЧУК, 2014



297ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 3

Ма те ріа ли та ме то ди до слі джень
За ос но ву про ве де но го гео гра фіч но го ана лі зу фло-
ри ми взя ли схе му бо та ні ко-гео гра фіч но го ра йо ну-
ван ня Зем ної кулі, яка роз роб ле на Г. Мой зе лем зі 
спів ав то ра ми (Meusel, Jäger, Weinert, 1965; Meusel, 
Jäger, 1992). Ця схе ма дає змо гу ана лі зу ва ти по ши-
рен ня ви дів у ши рот но му (зо наль но му), по яс но му 
(океа ніч но-кон ти нен таль но му) та ре гіо наль но му 
ас пек тах і для ви ді лен ня ти пів ареа лів пос лу го ву-
ва ти ся ареа ло гіч ни ми фор му ла ми. 

Для ана лі зу фло ри пар ку за клі ма тич ни ми по-
каз ни ка ми — тер мо ре жим (Tm), кон трасто ре жим 
(Kn), ом бро ре жим (Om) і кріо ре жим (Cr), що ґрун-
ту є ть ся на оцін ці фі то ін ди ка цій них шкал (Ді дух, 
Плю та, 1994; Екоф ло ра Ук ра ї ни, т. 1, 2000), ми ви-
ко риста ли комп'ютерну базу да них ECODID, роз-
роб ле ну у від ді лі геоботаніки Інсти ту ту бо та ні ки 
іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни. 

Нині фло ра пар ку на лі чує 512 ви дів су дин них 
рос лин, з яких тут враховані лише ди ко рос лі, ос-
кіль ки куль тур ні види ми не за лу ча ли до гео гра фіч-
но го ана лі зу.

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня
При роз по ді лі ви дів фло ри НПП «Бі ло озерський» 
за зо наль ни ми ха рак те ристи ка ми ареа лів ми ви ді-
ли ли 16 ти пів (рис. 1).

У зо наль но му спек трі хо ро ло гіч них груп пе ре ва-
жа ють тем пе рат но-суб ме ри діо наль ні види, які ста-
нов лять 26,4 % фло ри (133 види), що є ха рак тер ним 
для рів нин них по мір но ши рот них флор. До цієї 
гру пи на ле жать, зок ре ма, Aristolochia clematitis L., 
Geum urbanum L., Lamium maculatum L., Sambucus 
nigra L. та інші види.

До во лі знач на участь ви дів із тем пе рат но-ме ри-
діо наль ни ми (77 видів, 15,0 % — Acer negundo L., 
Amorpha fruticosa L., Ballota nigra L., Betonica 
officinalis L. та ін.), а та кож бо ре аль но-ме ри діо-
наль ни ми (69, 13,5 % — Elytrigia repens (L.) Nevski, 
Oenothera biennis L., Dactylis glomerata L. і т. д.) ареа-
ла ми. 

По рів ня но подібною кіль кістю ви дів представ-
ле ні бо ре аль но-суб ме ри діо наль на гру па (67, 13,1 
% — Sedum acre L., Stellaria graminea L., Bidens 
tripartita L. та ін.) і тем пе рат на (61, 11,9 % — Anemone 
ranunculoides L., Quercus robur L., Tilia cordata Mill. 
та ін.). 

Не знач на част ка в до слі джу ва ній фло рі ви дів 
суб ме ри діо наль ної (23 види або 4,5 % — Clematis 
recta L., Artemisia austriaca Jacq., Adonis vernalis L. та 
ін.) й арк тич но-ме ри діо наль ної (8, 1,6 % — Pyrola 
minor L., Equisetum arvense L. та ін.) хо ро ло гіч них 
груп. 

Рис. 1. Розподіл видів флори парку за зональними типами ареалів

Fig. 1. Distribution of species of the park flora by zonal types of ranges
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Та ким чи ном, для фло ри НПП «Бі ло озерський» 
ха рак тер ним є пе ре ва жан ня ви дів тем пе рат ної — 
291 (56,8 %) та бо ре аль ної — 169 (33,0 %) зон.

У спек трі ре гіо наль них хо ро ло гіч них груп фло-
ри до мі ну ють види єв ра зійської гру пи 206 (40,2 
%), у скла ді якої 116 (22,6 %) єв ро пейсько-за-
хід но азі айських (Asparagus officinalis L., Artemisia 
austriaca Jacq., Helichrysum arenarium (L.) Moench 
та ін.). Єв ра зійський аре ал має 81 вид (15,8 % — 
Glechoma hederacea L., Pinus sylvestris L., Viscum 
album L., Populus tremula L., Chelidonium majus L. та 
ін.). Зрід ка тра п ляю ть ся та кож види, що на ле жать 
до єв ро пейсько-схід ноа зійсь ко го ареа лу (5, 0,9 
% — Convallaria majalis L., Epipactis helleborine (L.) 
Crantz та ін.). По од но му виду представ ле ні в єв-
ро пейсько-пе ред ньоа зійській (Elytrigia intermedia 
(Host) Nevski) і ма ло азійській (Impatiens parviflora 
DC.) гру пах. 

Чис лен ну гру пу ста нов лять види з єв ро пейським 
ареа лом, їх 136 ви дів (26,6 % — Carex hirta L., Carpinus 
betulus L., Quercus robur L., Campanula persicifolia L., 
Vinca minor L. та ін.), а 2 види (Senecio borysthenicus 
(DC.) Andrz. ex Czern., Otites chersonensis (Zapa .) 
Klokov) ма ють схід но єв ро пейський аре ал.

Дещо пос ту па ю ть ся пер шим двом гру пам за 
кіль кістю ви дів цир кум по ляр ні (75, 14,7 % — Urtica 
dioica L., Veronica serpyllifolia L., Pyrola minor L., 
Poa nemoralis L., Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
та ін.), а та кож види з євроси бірським ареа лом 
(56, 10,9 % — Carex acuta L., Angelica sylvestris L., 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Betula pubescens 
Ehrh. та ін.). Біль шу час ти ну ос тан ньої ста нов-

лять єв ро пейсько-за хід но си бірські (43, 8,4 %) види 
(Betula pendula Roth., Agrostis capillaris L., Pilosella 
officinarum F. Schult. et Sch. Bip., Coccyganthe flos-
cuculi (L.) Fourr та ін.).

До сить своє рід ною є пів ніч но аме ри канська хо-
ро ло гіч на гру па, яка на лі чує 25 ви дів (4,9 %). Вона 
представ ле на та ки ми ви да ми: Amorpha fruticosa L., 
Acer negundo L., Conyza canadensis (L.) Cronq., 
Quercus rubra L. та ін. Не знач ну роль у фор му ван ні 
до слі джу ва ної фло ри ві ді гра ють види-кос мо по лі ти 
(14, 2,7 %), се ред яких Eleocharis palustris (L.) Roem. 
et Schult., Lemna minor L., Spirodella polyrrhiza (L.) 
Schleid. та ін.

На ха рак тер ареа лу впли ває не лише зо наль-
ність, а й океа ніч ність — кон ти нен таль ність клі-
ма ту. Цей параметр ви яв ля є ть ся че рез фор му ван ня 
ареа лів різ них кон фі гу ра цій від по від но до клі ма-
тич них особ ли востей.

Дея кі до слід ни ки (Meusel, Jäger, Weinert, 1965; 
Meusel, Jäger, Rauschert, 1978; Meusel, Jäger, 1992) 
за про по ну ва ли вра хо ву ва ти в ареа ло гіч них ді аг но-
зах оз на ки при уро че ності ареа лів ви дів до поя сів 
океа ніч ності та кон ти нен таль ності клі ма ту. 

За від но шен ням до океа ніч ності — кон ти нен-
таль ності (рис. 3) пе ре ва жа ють види ев рио кеа-
ніч ної гру пи, їх 290 (56,6 %), се ред них, зок ре ма, 
Genista tinctoria L., Trifolium arvense L., Anthericum 
ramosum L., Quercus robur L. та ін.). Дру ге міс це за 
кіль кістю ви дів по сі дає ін ди фе рент на до океа ніч-
ності й кон ти нен таль ності гру па (120, 23,4 % — 
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult., Equisetum 
palustre L., Vicia cracca L. та ін.).

Рис. 2. Розподіл видів флори 
парку за регіональними типами 
ареалів

Fig. 2. Distribution of species of the 
park flora by regional types of ranges
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Знач ну роль у фор му ван ні до слі джу ва ної фло-
ри ві ді грає ев ри кон ти нен таль на гру па (65, 12,7 
% — Anisantha tectorum (L.) Nevski, Lavathera 
thuringiaca L., Calamagrostis epigeios (L.) Roth та 
ін.). Не чис лен ною є ев кон ти нен таль на гру-
па, яка представ ле на 17 ви да ми (3,3 % — Salvia 
nemorosa L., Hylotelephium maximum (L.) Holub, 
Jurinea cyanoides (L.) Rchb. s. l. та ін.).

Ба зую чись на хо ро ло гії ви дів, ми про ана лі зу ва-
ли фло ру пар ку за та ки ми клі ма тич ни ми по каз ни-
ка ми, що ґрун ту ю ть ся на оцін ці фі то ін ди ка цій них 
шкал (Ді дух, Плю та, 1994; Екоф ло ра Ук ра ї ни, т. 1, 
2000): тер мо ре жим (Tm), кон трасто ре жим (Kn), 
ом бро ре жим (Om) і кріо ре жим (Cr). 

Так, за тер мо ре жи мом, який ві доб ра жає ра діа-
цій ний ба ланс, цей по каз ник ста но вить 8,41 бала 
й від по ві дає суб ме зо тер мам. Його ізо тер ма про хо-
дить че рез зону Лі состе пу і май же пов ністю збі га-
єть ся з гео гра фіч ни ми ко ор ди на та ми пар ку (Екоф-
ло ра …, 2000, с. 38). У зоні Пів ніч но го Лі состе пу 
роз мі щу ю ть ся ізо хо ри ін ших клі ма тич них по каз-
ни ків: ом бро ре жи му (Om) — 11,15 бала — суб ари до-
фіт ний (лі нія роз по ді лу зна чень арид ності—гу мід-
ності клі ма ту в ме жах Ук ра ї ни про хо дить на ши ро ті 
м. Кор сунь-Шев чен ківський — м. Зо ло то но ша) та 
кріо ре жи му (Cr) — 7,8 бала — суб кріо фіт ний (лі нія 
роз по ді лу — на ши ро ті м. Ва силь ків — м. Яго тин). 
І лише за кон трасто ре жи мом — (Kn) — 8,29 бала — 
ге мі кон ти нен таль ний фло ра пар ку дещо «ви хо-
дить» за межі лі нії на кар то схе мі роз по ді лу зна чень 
морозності клі ма ту (ле жить у ме жах За хід но го Лі-
состе пу — За хід но го По ліс ся). 

Отже, ок рес ле на зона клі ма тич них по каз ни ків 
зна хо дить ся в ме жах Пів ніч но го Лі состе пу (пів-
день Ки ївської, пів ніч Чер каської, пів ніч ний за хід 
Пол тавської об лас тей) і до сить точ но ха рак те ри зує 
за ко но мір ності ор га ні за ції гео гра фіч ної струк ту ри 
фло ри, що під твер джує роз роб ле не Я.П. Ді ду хом 
(2008) яви ще «ефек ту мі ше ні» — точ ки пе ре ти ну 
клі ма тич них ізо хор. 

Ви снов ки

Та ким чи ном, гео гра фіч ний ана ліз фло ри пар ку 
НПП «Бі ло озерський» по ка зав, що в ши рот но му 
спек трі хо ро ло гіч них груп до мі ну ють тем пе рат но-
суб ме ри діо наль ні види, які ста нов лять 26,4 % фло-
ри, що ха рак тер но для рів нин них по мір но ши рот-
них флор.

У спек трі ре гіо наль них хо ро ло гіч них груп фло-
ри пе ре ва жа ють види єв ра зійської гру пи, з єв ро-
пейським ареа лом і цир кум по ляр ні, го лов но по-
ши ре ні в тем пе рат ній та бо ре аль ній зо нах. Не знач-
ну роль у фор му ван ні до слі джу ва ної фло ри ві ді гра-
ють види-кос мо по лі ти.

За від но шен ням до океа ніч ності — кон ти нен-
таль ності до мі ну ють види ев рио кеа ніч ної гру пи 
та ін ди фе рент на до океа ніч ності й кон ти нен таль-
ності гру па.

За роз по ді лом ареа ло гіч них груп у хо ро ло гіч но-
му пла ні до слі джу ва на фло ра ві доб ра жає за галь-
ні особ ли вості струк ту ри флор лі состе по во го ха-
рак те ру се ред ньо єв ро пейських флор із біль шістю 

Рис. 3. Розподіл видів флори парку 
за кліматичними типами ареалів

Fig. 3. Distribution of species of the 
park flora by climatic types of ranges
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го ларк тич них, єв ро пейських і цен траль но єв ро-
пейських ти пів ареа лів.

Ана ліз фло ри пар ку за клі ма тич ни ми по каз ни-
ка ми (тер мо ре жим, кон трасто ре жим, ом бро ре жим 
і кріо ре жим) за свід чив, що ок рес ле на зона цих по-
каз ни ків у ці ло му зна хо дить ся в ме жах Пів ніч но го 
Лі состе пу й до во лі точ но ха рак те ри зує за ко но мір-
ності ор га ні за ції гео гра фіч ної струк ту ри фло ри. 

Ав то ри ви слов лю ють по дя ку за ві ду ва че ві від ді-
лу гео бо та ні ки та еко ло гії фі то систем Інсти ту ту 
бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни, чле ну-
ко рес пон ден ту НАН Ук ра ї ни Я.П. Ді ду ху, док то ру 
біо ло гіч них наук Д.В. Ду би ні та ас пі рант ці від ді лу 
О.О. Чу со вій за кон суль та ції та по ра ди.
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФЛОРЫ НАЦИО-
НАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «БЕЛООЗЕРСКИЙ»

Результаты географического анализа флоры парка НПП 
«Белоозерский», проведенного по схеме ботанико-геогра-
фического районирования, розработанного Г. Мойзелем с 
соавторами, показали, что в широтном спектре хорологи-
ческих групп превалируют температно-субмеридиональные 
виды (26,4 %), и это характерно для равнинных умеренно 
широтных флор Голарктики.

В спектре региональных хорологических групп флоры 
большинство составляют виды евроазиатской группы, 
виды с европейским ареалом и циркумполярные, которые 
распространены, главным образом, в температной и боре-
альной зонах. Незначительную роль в формировании ис-
следуемой флоры играют виды-космополиты.

По соотношению к океаничности — континентальности 
преимущество имеют виды эвриокеанической группы и ин-
дифферентная к океаничности и континентальности груп-
па. Соотношение океанических и континентальных кли-
матипов ареалов в основном подтверждает промежуточный 
характер флоры парка.

В хорологическом отношении исследуемая флора ото-
бражает общие черты структуры флор лесостепного харак-
тера среднеевропейских флор с большинством голарктиче-
ских, европейских и центральноевропейских типов ареалов.

Анализ флоры парка по климатическим показателям 
(терморежим, контрасторежим, омброрежим, криорежим) 
показал, что очерченная зона этих показателей в целом на-
ходится в пределах Северной Лесостепи и достаточно точно 
характеризует закономерности организации географиче-
ской структуры флоры. 

К л ю ч е в ы е с л о в а: НПП «Белоозерский», флора, географи-
ческая структура, вид, ареал.
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THE GEOGRAPHIC STRUCTURE OF THE FLORA OF 
 BILOOZERSKY NATIONAL NATURE PARK

Results of the geographic analysis of the flora of Biloozersky Na-
tional Nature Park according to G. Meusel et al. (1965; 1992) 
demonstrated that in the latitudinal spectrum of chorological 
groups the temperate-submeridional species (26,4 %) prevail. 
This is typical for the flatland temperate-latitude floras of the 
Holarctic region. 

Species of the Eurasian group with European and circumpolar 
ranges, mostly distributed in the temperate and boreal zones, pre-
dominate in the spectrum of regional chorological groups. Cos-
mopolite species play a minor role in the studied flora. 

Estimated by oceanic-continental ratio, the species of Eu-
ryoceanic and indifferent groups prevail. In general, correlation 
between oceanic and continental climate types of ranges confirms 
the intermediate character of the flora of the Park. Thus, the pro-
portion of the range groups in this flora reflects common struc-
tural characters of the forest-steppe of Central European floras. 

K e y w o r d s: Biloozersky National Nature Park, flora, georaphic 
structure, species, area.


