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ЕКОЛОГО-фЛОРИСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
фОРМУВАННя СПОНТАННОЇ РОСЛИННОСТІ 

ПАРКОВОЇ ЗОНИ М. МЕЛІТОПОЛя

Анотація. Стаття присвячена еколого-флористичному дослідженню рослинності паркової зони м. Мелітополя з 
розробкою класифікаційної схеми її синтаксонів. На процеси формування зелених насаджень досліджуваної території 
в умовах степової зони України впливають складні едафо-кліматичні умови території. Практично всі зелені насадження 
міста, в тому числі і паркові деревно-чагарникові фітоценози, створені штучно в післявоєнні роки. Природна 
рослинність в різних частинах м. Мелітополя збереглася лише невеликими острівцями. Оскільки природні фітоценози 
майже відсутні, а вивченням спонтанної рослинності території дослідження українські науковці не займалися, для її 
дослідження нами було використано еколого-флористичний метод з використанням «дедуктивного» підходу К. Копецкі та 
С. Гейни.
В результаті вивчення встановлено, що спонтанна рослинність паркової зони м. Мелітополя представлена п’ятьма 
класами: Robinietea Jurko ex Hadac et Sofron 1980 (міська спонтанна деревна рослинність), Chenopodietea Вг.-ВІ. 
1951 em Lohm., J. et R.Tx. 1961 ex Matsz. 1962 (угруповання початкових стадій відновлюваних сукцесій), Querco – 
Fagetea Br. – Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 (угруповання мезофільних та мезоксерофільних широколистяних листопадних 
лісів на багатих ґрунтах), Festuco–Brometea Br.-Bl. et R. Tx. In Br.- Bl. 1949 (ксеротермні та напівксеротермні трав’янисті 
угруповання), Agropyretea repentis Oberd., Th.Mull. et Gors in Oberd, et al. 1967 (рудеральні угруповання з переважанням 
багаторічних злаків). Таким чином, отриманий нами розподіл виявлених синтаксонів в парковій зоні міста характеризує 
певний ступінь антропогенного навантаження в різних його частинах. Вивчення рудеральних угруповань паркових 
насаджень міста являється необхідним етапом для створення наукової основи при проведенні моніторингу порушених 
людиною земель, що дозволяє підвищити ефективність заходів по оптимізації міської рослинності.
Ключові слова: спонтанна рослинність, паркова зона, урбоекосистема, синтаксономічна схема, еколого-флористичний 
метод.
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Аннотация. Статья посвящена эколого-флористическому исследованию растительности парковой зоны г. Мелитополя 
с составлением классификационной схемы ее синтаксонов. На процессы формирования зеленых насаждений 
исследуемой территории в условиях степной зоны Украины влияют сложные эдафо-климатические условия территории. 
Практически все зеленые насаждения города, в том числе и парковые древесно-кустарниковые фитоценозы, созданы 
искусственно в послевоенные годы. Естественная растительность в разных частях г. Мелитополя сохранилась лишь 
небольшими островками. Так как естественные фитоценозы почти отсутствуют, а изучением спонтанной растительности 
территории исследования украинские ученые не занимались, поэтому для ее исследования нами было использовано 
эколого-флористический метод с использованием «дедуктивного» подхода К. Копецки и С. Гейни. В результате 
изучения установлено, что спонтанная растительность парковой зоны г. Мелитополя представлена пятью классами: 
Robinietea Jurko ex Hadac et Sofron 1980 (городская спонтанная древесная растительность), Chenopodietea Вr.-Вl. 
1951 em Lohm., J. et R.Tx. 1961 ex Matsz. 1962 (сообщества начальных стадий возобновляемых сукцесий), Querco - 
Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 (сообщества мезофильных и мезоксерофильных широколиственных листопадных 
лесов на богатых почвах), Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl. 1949 (ксеротермные и полуксеротермные 
травянистые сообщества), Agropyretea repentis Oberd., Th. Mull. et Gors in Oberd, et al. 1967 (рудеральные сообщества 
с преобладанием многолетних злаков). Таким образом, полученное нами распределение выявленных синтаксонов в 
парковой зоне города характеризует определенную степень антропогенной нагрузки в его разных частях. Изучение 
рудеральных сообществ парковых насаждений города является необходимым этапом для создания научной основы 
при проведении мониторинга нарушенных человеком земель, что позволяет повысить эффективность мероприятий по 
оптимизации городской растительности.
Ключевые слова: спонтанная растительность, парковая зона, урбоэкосистемы, синтаксономическая схема, эколого-
флористический метод.
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ECologICal aND floRIStIC fEatuRES of thE foRmatIoN of SPoNtaNEouS VEgEtatIoN 
PaRKlaND IN mElItoPol
Abstract. The article focuses on the research of ecological and floristic vegetation of Melitopol parkland with the development 
of the classification scheme of plant communities. It is presented in four parks belonging to the Nature Reserve Fund of 
Ukraine. Their area is about 75.5 hectares. These are such parks as the «Gorky Park,» the «Lisopytomnyk», the «Park 
near the railway station» and the «Park of the Institute of irrigation gardening.» Green area of Melitopol is 2.2 hectares. 
Wood plantations of the town consist mainly of exotic species. On the development of green spaces of the researched 
area on the conditions of the steppe zone of Ukraine influence difficult edafo-climatic conditions of the territory. Almost all 
green areas of the city, including parks and tree- shrub phytocoenoses are created artificially in the postwar years. Natural 
vegetation in different parts of the city of Melitopol preserved only in small spaces. Since natural phytocoenoses are almost 
absent, and Ukrainian scientists were not involved to the study of a spontaneous vegetation, so to it research we used the 
ecological and floristic method using « deductive « approach of K. Kopecky and S. Heine. As a result, the study founds that 
spontaneous vegetation of Melitopol parkland is represented by five classes: Robinietea Jurko ex Hadac et Sofron 1980 
(city spontaneous woody vegetation), Chenopodietea Br.-Bl. 1951 em Lohm., J. et R.Tx. 1961 ex Matsz. 1962 (grouping 
of the first stages of succession renewable), Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 (group of mesophilic and 
mesoxerophilnic broadleaf deciduous forests on rich soils), Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl. 1949 (xerothermic 
and semi-xerothermic herbaceous species), Agropyretea repentis Oberd., Th. Mull. et Gors in Oberd, et al. 1967 (ruderal 
species with a predominance of perennial grasses). The article presents syntaxonomic vegetation schemes for each of the 
objects. Thus, we obtained the distribution of plant species identified in the park area of the city characterized by a certain 
degree of anthropogenic impact in its different parts. The research of ruderal communities in the parkland of the city is a 
necessary step for a scientific basis for monitoring of land which is affected by human, thus elevates the effectiveness of 
measures to optimize urban vegetation.
Keywords: spontaneous vegetation, park, urboecosystem, syntaxonomic scheme, ecological and floristic method.

Постановка проблеми. Особливості формування 
рослинності великих міст полягають в трансформації 
структури рослинного покриву та його флорогенезу, 
як результат постійного антропогенного навантаження. 
Кожне рослинне угруповання містить певний видо-
вий склад, який сформувався в процесі його розвит-
ку. Воно складається з потенціалу рослин необхід- 
них для природного заселення екологічних ніш певної 
зони з відповідними екологічними умовами. В межах 
міста існують специфічні екотопи (звалища, пустирі, 
придорожні ділянки, парки, сквери тощо), які мають 
певні екологічні характеристики, що перешкоджають 
природному поновленню рослинності. В даному ви-
падку цю роль відіграють адвентивні види з широкою 
екологічною амплітудою толерантності, які витісняють 
аборигенні рослини. За даними  В.В. Протопопової, в 
Україні нараховується 646 таких видів [10]. Російськими 
вченими з метою вивчення еколого-біологічних особли-
востей, кількості та історичного і сучасного поширення 
найбільш агресивних адвентів для подальшого створення 
основи для моніторингу та розробки конкретних заходів 
щодо перешкоджання вторгнення іноземних видів в рос-
линний покрив була створена «Чорна книга» [3]. 

Таким чином, на порушених антропогенних еко-
топах відбувається поступова заміна природних рос-
линних угруповань на культурні або напівкультурні, в 
проникненні в них інвазійних видів та в подальшому в 
формуванні спонтанних угруповань. Для низки південних 
районів України спонтанні угруповання (без врахуван-
ня агрофітоценозів та лісосмуг) – це єдиний репрезен-
тативний тип рослинності [12]. Головною особливістю 
спонтанних угруповань є їх надзвичайна динамічність. 
Тривалість їх існування визначається підтриманням 
того режиму, який сприяв їх формуванню. Саму спон-
танну рослинність можна розглядати як поєднання 
нестійких за своєю природою серійних угруповань, які в 
разі постійного порушення з боку людини залишаються 
“хронічно-серіальними” [11]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У біль-
шості міст Європи практично повністю досліджено не 
тільки флору, а й їх рослинність. Причому типологічні 
ланки ландшафту – окремі міські райони, лісові маси-
ви, парки тощо – нині вивчаються дуже активно і мають 
найбільшу бібліографію [4]. Українські вчені багато уваги 
приділяють вивченню синантропної рослинності країни, 

а саме дослідженню окремих міст, районів та України в 
цілому. Лише окремі флористичні роботи присвячені вив-
ченню паркових зон, а саме переважно західних міст. На-
водимо деякі із них. Л.М. Цап’юк вивчала спонтанну фло-
ру парків та скверів м. Івано-Франківська. Вона провела 
систематичний та екологічний аналіз флори, зробила 
порівняння їх флорокомплексів [13]. У роботі О.І. Каспрук 
не лише подано оцінку сучасного флористичного складу 
деревно-чагарникової рослинності історичної частини м. 
Львова, а й розглянуто основні екологічні фактори, які 
впливають на формування садово-паркових насаджень 
міста [6]. Н.А. Імшенецька вивчала фітоценотичну струк-
туру паркових насаджень Львівщини та розробила шляхи 
щодо її вдосконалення [5]. Звідси виникає необхідність 
приділення більше уваги вивченню рослинності різних 
типів ландшафтів міських територій інших зон України.

Метою статті є наведення фітоценотичних даних 
з синтаксономії рослинності урбанізованих територій 
м. Мелітополя для подальшої розробки рекомендацій 
щодо оптимізації міського середовища. 

Методика дослідження. В основу даної роботи по- 
кладено результати досліджень, проведених нами упро-
довж 2010-2013 рр. на території паркової зони м. Меліто-
поля з наступною камеральною обробкою їх на кафедрі 
ботаніки і садово-паркового господарства Мелітопольсь-
кого педагогічного університету ім. Б. Хмельницького та в 
Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Для 
дослідження спонтанної рослинності нами було обрано 
еколого-флористичний метод з використанням «дедук-
тивного» методу К. Копецкі та С. Гейни [15]. Вибір саме 
цього методу пояснюється тим, що він поєднує в собі 
принципи однаковості, інформативності, доступності та 
оптимальності, що дає можливість класифікувати будь-
яку рослинність [8]. Збір та обробка матеріалу проводи-
лися за стандартною геоботанічною методикою – описи 
зроблено у відповідності з основними методами за допо-
могою пакетів програм: Turboveg 2.0, Juice 7.0, MS Excel 
(Windows 7). Описи рослинних угруповань виконувалися 
на стандартних ділянках, які відповідають мінімальному 
ареалу [16] – від 4-9 м2 до 50-100 м2 у трав’янистих 
фітоценозах та від 100 (200) м2 до 625 м2 у паркових і 
лісопаркових насадженнях. Їхня конфігурація корегува-
лася з урахуванням меж природних фітоценозів.

Основні результати дослідження. Паркова зона 
м. Мелітополя є важливою складовою урбоекосистеми 
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міста. Вона представлена чотирма парками, які нале-
жать до природно-заповідного фонду України.  Площа їх 
становить приблизно 75,5 га. Це такі парки, як  «Парк 
імені Горького», «Лісопитомник», «Парк біля залізничної 
станції» та «Парк Інституту зрошувального садівництва» 
[2]. 

Площа зелених насаджень м. Мелітополя становить 
2,2 тис. га. Деревні насадження міста складаються пе-
реважно із інтродуцентів [2]. Такі види, як робінія зви-
чайна (Robinia pseudoacacia L.), клен ясенелистий (Acer 
negundo L.), айлант найвищий (Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle), верба вавілонська (Salix babylonica L.), каталь-
па бігнонієвидна (Catalpa bignoniodes Walt.), маслин-
ка вузьколиста (Elaeagnus angustifolia L.), шовковиця 
чорна (Morus nigra L.), євроамериканські види тополь 
(Populus L.), ялівець віргінський (Juniperus virginiana L.), 
широкогілочник східний (Platygladus orientalis (L.) Franco) 
входять до паркових ансамблів не тільки м. Мелітополя, 
але й  Херсона, Бердянська та Маріуполя [7]. 

В парках, які належать до природно-заповідного фон-
ду України і проводилися наші дослідження. Нижче наво-
димо синтаксономічні схеми рослинності для кожного із 
досліджуваних об’єктів.

Парк пам’ятка садово-паркового мистецтва загально-
державного значення «Парк імені Горького» розташова-
ний у центральній частині міста на другій надзаплавній 
терасі річки Молочної. Загальна площа парку становить 
31,87 га, зеленими насадженнями зайнято 22,32 га або 
70% території. Він один із основних зон відпочинку 
жителів міста. Звідси рослинний покрив його дуже пору-
шений і представлений переважно синантропними угру-
пованнями, серед яких переважають рудеральні [1].

Cl. Robinietea Jurko ex Hadac et Sofron 1980
Ord.Chelidonio–Robinietalia Jurko ex Hadac et Sofron 
1980

All. Chelidonio-Acerion negundi L. et A.Jsh. 1989
D.с. Celtis occidentalis + Chelidonium majus
Ass. Chelidonio–Aceretum negundi L. et A.Jsh.1989

Balloto nigrae-Robinion Hadac et Sofron 1980
Com. Anisantha  tectorum

Chenopodietea Вr.-Вl. 1951 em Lohm., J. et R.Tx. 1961 
ex Matsz. 1962 

Sisymbrietalia J.Tx. ex Matsz. 1962 em Gors. 1966 
Sisymbrion officinalis R.Tx., Lohm., Prsg. in R.Tx. 
1950 em Hejny et al. 1979

Atriplicetum tataricae Ubrizsy 1949
Пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого зна-

чення «Парк біля залізничної станції» розташований в 
північно-західній частині міста - біля залізничного вокза-
лу. Загальна площа об`єкту природно-заповідного фонду 
місцевого значення становить 2,68 га. Рослинний покрив 
його подібний до попереднього.

Robinietea Jurko ex Hadac et Sofron 1980
Chelidonio–Robinietalia Jurko ex Hadac et Sofron 1980

Chelidonio-Acerion negundi L. et A.Jsh. 1989
D.с. Celtis occidentalis + Chelidonium majus

Пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого зна-
чення «Інституту зрошувального садівництва» розташо-
ваний на площі близько 5 га у північно-східній частині 
міста. 

Robinietea Jurko ex Hadac et Sofron 1980. 
Chelidonio-Robinietalia Jurko ex Hadac et Sofron 1980

Chelidonio-Acerion negundi L. et A.Jsh. 1989
D.с. Celtis occidentalis + Chelidonium majus

Balloto nigrae–Robinion Hadac et Sofron 1980
Com. Anisantha  tectorum
Com. Ballota ruderalis

Останній об’єкт паркової зони, що розташований на 
північно-східній околиці міста і є найбільшим зеленим ма-
сивом міста це парк-пам'ятка садово-паркового мистецт-
ва місцевого значення «Лісопитомник». Загальна площа 
об`єкту природно-заповідного фонду місцевого значення 
становить 36,0 га.

Robinietea Jurko ex Hadac et Sofron 1980.

Chelidonio–Robinietalia Jurko ex Hadac et Sofron 1980
Balloto nigrae-Robinion Hadac et Sofron 1980

D.c. Pinus pallasiana + Celtis occidentalis 
D.c. Torillis japonica + Celtis occidentalis 
Com. Anisantha  tectorum

Querco – Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937
Querco-Carpinetalia betuli (Oberd.) Fuk.1968

Dс. Quercus robur + Fraxinus excelsior
Festuco–Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.- Bl. 1949

Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et. R. Tx. 1943
Festucenion valesiacae Kolbek in Moravec et al. 1983

Festucetum valesiacae Solodkova et al., 1986; 
Tkachenko et al., 1987; Mirkin et al., 1988

Agropyretea repentis Oberd., Th.Mull. et Gors in Oberd, 
et al. 1967 

Agropyretalia repentis Oberd., Th.Mull. et Gors in 
Oberd, et al 1967

Convolvulo-Agropyrion repentis Gors 1966 
Convolvulo-Agropyretum repentis Felf. (1942) 1943

Висновки. Отже, спонтанна рослинність паркової зони 
м. Мелітополя представлена п’ятьма класами: Robinietea 
Jurko ex Hadac et Sofron 1980 (міська спонтанна дерев-
на рослинність), Chenopodietea Вr.-Вl. 1951 em Lohm., 
J. et R.Tx. 1961 ex Matsz. 1962 (угруповання початкових 
стадій відновлюваних сукцесій), Querco–Fagetea Br.-Bl. 
et Vlieger in Vlieger 1937 (угруповання мезофільних та 
мезоксерофільних широколистяних листопадних лісів 
на багатих ґрунтах), Festuco–Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in 
Br.- Bl. 1949 (ксеротермні та напівксеротермні трав’янисті 
угруповання), Agropyretea repentis Oberd., Th.Mull. et Gors 
in Oberd, et al. 1967 (рудеральні угруповання з перева-
жанням багаторічних злаків). Такий розподіл виявлених 
синтаксонів в парковій зоні міста характеризує певний 
ступінь антропогенного навантаження на природні еко-
системи в різних частинах м. Мелітополя. 

Рудеральні угруповання паркових насаджень міста 
являються їх невід’ємною частиною і є основою при 
проведенні моніторингу порушених людиною земель, що 
дозволяє підвищити ефективність заходів з оптимізації 
міської рослинності.
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ВПРОВАДЖЕННя ІНТРОДУКОВАНИх 
ВИДІВ РОДИНИ CAPRIFOLIACEAE JuSS. 

В ОЗЕЛЕНЕННя НАСЕЛЕНИх МІСЦЬ

Анотація. Стаття присвячена вивченню еколого-біологічних особливостей інтродукованих видів жимолості синьої 
із родини Сaprifoliaceae Juss., вирощуванню садивного матеріалу в умовах Уманського національного університету 
садівництва для впровадження в озеленення населених місць.
Ключові слова: жимолость, інтродукція, регенерація, саджанці, живці.

Л. Г. Варлащенко
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры садово-паркового хозяйства
Уманского национального университета садоводства 
ВНЕДРЕНИЕ ИНТРОДУЦИРОВАННЫх ВИДОВ СAprifoliAceAe JuSS. В ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
НАСЕЛЕННЫх МЕСТ
Аннотация. Рассматриваются возможности внедрения интродуцированных видов семейства Сaprifoliaceae Juss. в 
озеленение населенных мест. Обусловлен подбор и рассмотрены методы ускоренного размножения жимолости синей  
f. Edulis – Lonicera coerula Turcz.), которые есть основой для широкого использования почти во всех регионах 
Украины.
Жимолость синяя (Lonicera coerulea L.) – зимоустойчивая культура. Растения теневыносливые, холодоустойчивые, 
быстро растут, хорошо переносят обрезку, а также городские урбоэкологические условия загазованности воздуха.
В зависимости от назначения объекта озеленения, жимолость может выполнять различные функции: формировать 
архитектурно-художественный образ объекта; вместе с другими растениями способствовать биологической 
рекультивации земель, повышая их рекреационную устойчивость; защищать от пыли и шума; регулировать режим 
влажности и температуры.
Для того, чтобы озеленение наилучшим образом отвечало различным функциональным потребностям, при подборе 
сортов синеплодных жимолостей необходимо использовать их природные особенности: высоту, цвет и форму листьев, как 
вовремя вегетации, так и осенью; цветовую гамму цветков, сроки цветения и плодоношения, их продолжительность. 
В озеленении населенных мест жимолость синеплодную рекомендуем, как декоративное, ароматическое, съедобное и 
лекарственное растение для низкой изгороди, между садовими зонами, укрепления уклонов и обрывов, декорирования 
водоемов.
Для ускоренного выращивания саженцев интродуцированных сортов жимолости синей использовать вегетативный 
способ размножения методом зеленого черенкования.
Ключевые слова: жимолость, интродукция, регенерация, саженцы, побеги.

l. h. Varlashchenko
Ph.D. in Agricultural Sciences, Assistant Professor of Department of Landscape Architecture of Uman National University of 
Horticulture

УДК 712:582.971.1:581.522.4


