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Кількісне та якісне співвідношення між сексуалізацісю квітів та фор
муванню різних типів пагонів обумовлюється еколого-географічними та 
кліматичними умовами. 
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DEVELOPMENT AND FORMING OF GENERATIVE ORGANS 

OF THE OAK ORDINARY. 

Krasnoshtan I.V., Stowhenko O.N. 
Uman vStati Pedagogical University department of geography and ecology 2 

Sadova str., Uman 20300 Ukraine 
Resume 

Many scientist investigated different types of buds and sproimds in the 
period of spring blosson of oaks, that grew in the different ecological and 
geographcal conditions. Their different is stipulated by different climalical 
conditions, namely by the temperature, by the humidity and by the structure of 
soil. 

УДК 581.9 (477.72) 

АНАЛІЗ БЮМОРФОЛОПЧНОЇ СТРУКТУРИ УРБАНОФЛОРИ 
МИКОЛАЄВА 

Мельник Р.П. 
Херсонський державний педагогічний університет, кафедра ботаніки, 
вул. 40 років Жовтня, 27, м. Херсон, 73000 Україна 

Важливим елементом аналізу флори є встановлення спектру життєвих 
форм, який відображає загальні риси її екологічної адаптації. 

У 1995-2000 pp. ми досліджували флору м. Миколаєва. Миколаїв зна
ходиться на півдні степової зони України, займає площу 120 км'. Згідно 

55 



фізико-географічному районуванню місто знаходиться на території Ііузько-
Дніпровської степової області Причорноморської западини [15]. Миколаїв 
розміщений на півострові, що омивається водами вузького лиману, який 
утворився в результаті злиття рік Південного Бугу та Інгулу. 

Матеріали та методика досліджень 
На основі оригінальних польових досліджень, критичного перегляду 

гербарних матеріалів та узагальнення літературних відомостей, встановле
но, що урбанофлора Миколаєва нараховує 909 видів, які належать до 441 
роду та 100 родин. 

Для аналізу біоморфологічної структури нами використана лінійна си
стема життєвих форм (біоморф), розроблена В.М. Голубєвим [4;5]. В ній 
враховані біоморфологічні ознаки різного характеру незалежно один від 
одного, що дає можливість проводити порівняння та аналіз груп рослин за 
будь-якою біоморфологічною ознакою без виділення життєвих форм та 
присвоєння їм таксономічного рангу [16]. 

За головні нами взяті найбільш загальні, що не залежать від локальних 
екологічних факторів біоморфологічні ознаки: загальний габітус, тривалість 
великого життєвого циклу, типи вегетації, тип будови надземних та підзем
них пагонів, типи кореневих систем. 

Результати досліджень та їх обговорення 
За загальним габітусом та тривалістю великою життєвою циклу ми 

виділили дерева, кущі і кущики, напівкущі і напівкущики, трав'янисті иолі-
карпіки і монокарпіки, серед останніх - малорічники і однорічники (див. 
табл.). Характерною ознакою дослідженої флори є значне переважання 
трав'янистих рослин (92,0%), серед яких переважають полікариіки, їх налі
чується 439 видів, або 48,3% загальної кількості видів (див. табл.). Цей 
показник менший ніж для регіональних флор Євразійської степової області 
і складає 51-61%». [1;8;9]. Па другому місці знаходяться монокарпіки: 397 
видів, або 43,7%, яких на 42 види менше ніж трав'янистих нолікариіків. 
Доля монокарпіків значно вища ніж в індигенній зональній флорі: флора 
Правобережного Злакового Степу - 36,2% [9J; флора плавнів Причорно
мор'я - 32,25%[7]; флора Північного Приазов'я -34,3%[8]. Великий про
цент монокарпіків характерний також для синантропних флор [14J. Кількіс
не співвідношення трав'янистих нолікариіків і монокарпіків є сталим для 
зональних флор показником і характеризує ступінь антропогенної трансфо
рмації біоморфологічної структури флори. Так в індиіенних флорах степо
вої зони України цей показник приблизно дорівнює 1,5: флора Правобереж
ного Злакового Степу - 1,4 [9J; флора плавнів Причорномор'я - 1,64 [7J; 
флора північного сходу України - 1,76 [2]. В синантропних флорах цей 
показник наближається до 0,5, зокрема для синантропної флори України він 
дорівнює 0,57 [14]. Урбанофлори займають проміжне положення, в них цей 
показник наближається до 1: урбанофлора Миколаєва - 1,1, урбанофлора 
Херсона - 1,06 [11], урбанофлора Одеси - 0,98 [3], урбанофлора Маріуполя 
1,3 [І]. Велика участь в урбанофлорі трав'янистих монокарпіків порівняно з 
природною зональною флорою, вказує, що в екстремальних умовах місько-
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ВАЛ* '. 

ro середо виша мають можливість к мжити вили з більш коротким жити 'ним 
циклом. 

На дерев'янисті та напівдерев'янисті полікарпики припала* лише Х.О'і 
від загальної кількості видів урбаиофлори Миколаєва. Серед них найбіль
шою кількісно видів представлені куші та кущики, їх налічується 39 видів 
(4.3%). Відсоток напівкущів і напівкущиків в урбанофлорі не високиіі (1.5 і 
порівняно з природними зональними флорамн. в яких па напівдерев'янисті 
жіпт'сні форми иринадаг: близько 5 % видів |8;9;І2| (лив. табл.). Оченидію 
напівдерев'янисті біоморфи с одними з найменш стійких проти дії урбані
зації. 

Ступінь участі дерев в урбанофлорі Миколаєва невелика (20 нидів, або 
2,2%). Це єдина і руна подікарпікін н якій переважають адвентивні предста
вники, їх налічується 13 видів. 

Однією із головних ознак біоморфологічної структури флори ( пері
оди чи ісгь вегетації видів. ІЗ урбанофлорі Миколаєва переважають (див. 
табл.) літньозслені рослини: 509 видів (56,0 %). Вони домінують як в зона
льній індигеннііі флорі, гак і в синантропних, втому числі в урбанофлирах. 
На думку В.М. Голубєва [4| останнє зумовлено бореальними рисами кліма
ту, тобто наявністю холодного зимового періоду. Другою за числом видів 
групою є дітньо-зимньозелепі види, на них припадає 26,1%. Вічнозелені 
рослини малохарактерні і предегавлені лише 8 видами, з яких 5 -зустрічаєть
ся лише в гідрофітоні, шо пояснюється меншою амплітудою сезонних клі
матичних показників в водних екосистемах порівняно з наземними. Лрид-
ний характер урбаиофлори підкреслює велика кількість ефемерів (12.7 %) 
та ефемероїдів (4.3 %). максимальниії розвиток яких спостерігається на 
півдні степівої зони, в напівпустелях та пустелях [ 10; 13]. 

Екологічні умови, в яких розвиваються рослинні угруповання, в знач
ній мірі визначають характер надземних пагонів рослин. При аналізі надзе
мних пагонів за положенням листків розрізнялись розеткові, напіврозсткові 
та безрозеткові рослини (див. табл.). За цією ознакою переважають вили з 
наніврозетковими надземними пагонами - 456 видів (50,2 %), яких дещо 
менше ніж з безрозетковими - 397 видів (43,6 %). Види з розетковими паго
нами мало характерні для дослідженої флори, вони складають 6,2 % її видів 
(див. табл.). Спектр урбаиофлори Миколаєва за структурою надземних 
пагонів схожий з таким для флори Криму [6; 12], але відрізняється від інди-
генних зональних флор, що характеризуються переважанням рослин з без
розетковими надземними пагонами. [8;9J. 

Особливості кореневої системи найбільш повно відображають характер 
субстрату та його гідрологічні властивості, в тому числі ступінь антропо
генної трансформації в результаті урбанізації, що відображається співвід
ношенням кількості видів з різним морфологічним типом кореневої систе
ми. В досліджуваній флорі явно переважають види з стрижневою корене
вою системою (65,7 %). Значно менший відсоток (33,3%) складають види з 
мичкуватою кореневою системою. Дев'ять рослин зовсім не мають корене
вої системи - це паразити. Відомо, що із збільшенням синантропізапії фло-
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ри збільшується доля стрижневих видні, ідо відзначається і при урбанізації 
[14] (див. табл.). 

За будовою підземних нагонів ми виділили такі групи видів: довгоко-
реневищні, короткокореневищні, цибулинні, бульбоутворюючі, каудексоні. 
туріонні, агіпогсопагонові (див.табл.). Будова підземних пагонів корелює з 
типом кореневої системи і також досить наглядно відображає сдафічниіі 
характер екотопу. Чим більш вологіший субстрат, тим менше видів з кауде-
ксами, або без кореневищ [14]. В урбанофлорі Миколаєва переважають 
каудексові види, яких налічується 283 (31,1 %), також вагома доля груп 
довгокореневищних - 114 видів (12,5 %) та короткокоренсвищних - 95 
видів (10,5 %). (див.табл.). Відсоток бульбоутворюючих та цибулинних 
груп видів в досліджуваній флорі незначний - 0,7 % та 2,4 % загального 
числа видів відповідно. Представлені виключно трав'янистими полікарпі-
ками. Слідом за 1.1. Мойсіснко [11] ми виділили групу туріонних видів (від 
лат. turio, turionis - молодий нагін)- Підставою для виділення групи є їх 
здатність утворювати зимуючі бруньки туріони. Фактично ці рослими < 
вегетативними однорічниками, які зимують у вигляді туріону. До цієї групи 
віднесено лише 5 видів урбано(})лори Миколаєва: Ceratophyllum demcrsum 
L., C. Submersum L., Hydrocharis morsus-ranae L, Spirodela pollyrhiza (L) 
Schleid., Siratiotes aloides L. Всі представники даної групи є гідрофітами. 
Багато рослин (384 види, або 42,2%) не мають підземних пагонів. Цю групу 
видів ми назвали "агіпогсопагонові . В основному цс однорічні трав'янисті 
моиокарпіки, дерев'янисті полікарпіки, паразитичні форми трав'янистих 
полікарпіків та вічнозелені макрофіти. Останні представлені лише гідрофі
тами. Дана група налічує лише 5 видів: Lemna gibba L, L minor L, 
L. trisulca L., Spirodela polyrrhyza(L.) Schleid., Vallisncria spiralis L. 

Характерною особливістю урбанофлори є великий відсоток видів, які 
не мають кореневищної структури незважаючи навіть па тс, що малорічпі 
трав'янисті моиокарпіки ми віднесли до каудексових форм [11, 12]. Така 
закономірність характерна для синантропних флор і в даному випадку є 
результатом урбанізації. Життєву стратегію рослин, які ростуть в місті, 
легко пояснити, враховуючи складний комплекс сдафічних умов (дуже 
висока або дуже низька щільність субстрату, забрудненість хімічними речо
винами та низька його аерація), які зумовлюють панівне становище туї 
вегетативно нерухомих рослин з каудексами. Останні представлені 
трав'янистими полікарпіками, малорічними трав'янистими монокариікамп 
та напівкущиками. 

Висновки 
Таким чином, наші дослідження показали, що для урбанофлори Мико

лаєва характерно домінування трав'янистих рослин; серед окремих біомор-
фолоіїчних ознак у видів флори в своїх групах домінують стрижневий тип 
кореневої системи, напіврозегкові та безрозеткові надземні пагони, літньо-
зелений характер вегетації, каудексовий тип підземних пагонів. 
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Іноморфолончна структура флори 

т аблиця 

Ьіоморфологічні иіііаки 

Основна біоморфа 
/lope на 
Куші і кущики 
Напівкущі і напівкущикн 
Трав'янисті рослини 

Кількість 
видів 

20 
39 
14 

836 
Тривалість великою житгевого циклу 

Полікариіки 
/Дерев'янисті і напівдерев'янисті 
Трав'янисті 
Монокарпіки 
Малорічники 
()днорічники 

512 

73" 
439 
397 
95 
302 

Основні тини вегетації 
Вічнозелені 
Літньозелені 

Літньознмньо-зелені 
Ііфемсри 

Ефемероїди 

8 
509 
237 

116 
39 

Гни надземних пагонів 
Розеїкові 

Напіврозеткові 

Без розеткові 

56 
456 

397 
Тип підземних нагонів 

Дош'окорспснніціїі 
Короткокорснсвищні 
І Іибулинні 
Бульбоутворюючі 
Каудекеові 

Туріонні 
Лгіпоіеоііагонові 

114 

95 
22 

6 
283 

5 
384 

Тип кореневої системи 
Стрижнева 
Мичкувата 

f , . , 

Бсзкорснсві 

597 
303 

9 

'Загальна ь сі і, 
НИДІВ, "о 

і 

92.0 

48.3 
43.7 
10.5 
33.2 

0,9 
56.0 
26.1 
12.7 
4.3 

6 .2 ' 
50.2 
43.6 ' 

12,5 
10.5 
2.4 
0.7 
31.1 
0,6 
42.2 

65.7 

33,3 
1.0 
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BIOMORPHOLOGICAL AMALYSIS OF'ПІН NICOLAFV URBANOFLORA 
MclnikR.P. 
Kherson vState Pedagogical University 

Resume 
Urbanoflora of Nicolaev includes 909 species. The biomorphological analysis of 
its is carried out. As a result it was established that the characteristic feature of 
Nicolaev urbanoflora is the dominance of vascular plants. 
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