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Вступ

В ос тан ні де ся ти літ тя в кон тексті проблем збе
ре жен ня біо різ но ма ніт тя, роз бу до ви Пан'євро
пейської еко ме ре жі, ви мог щодо пе ре хо ду на за са ди 
ста ло го роз ви тку ве деть ся роз роб ка еко систем но го 
під хо ду до збе ре жен ня біо різ но ма ніт тя та при род
но го се ре до ви ща за га лом, і зок ре ма кла си фі ка цій 
ти пів еко систем, біо то пів, осе лищ як по тен цій них 
об'єктів охо ро ни. 

Тому, ме тою на шої ро бо ти було скла ден ня кла
си фі ка ції біо то пів при ро до охо рон но го нау ко во
до слід но го від ді лен ня «Бур ку ти» (да лі ПНДВ «Бур
ку ти»), що є те ри то рі аль ною скла до вою на ціо наль
но го при род но го пар ку «Олеш ківські піс ки» (да лі 
пар ку або НПП).

Те ри то рія ПНДВ «Бур ку ти» зна хо дить ся в ме жах 
Чал баської (Ви но гра дівської) аре ни і за ймає пло щу 
1240,2 га (15,5 % те ри то рії пар ку), вклю чаю чи зем

лі Ви но гра дівської та Ма ло ко па нівської сільських 
рад (Цю ру пинсько го і Го ло пристансько го ра йо нів 
від по від но, Хер сонської обл.).

За гео бо та ніч ним ра йо ну ван ням ця те ри то рія 
вхо дить до скла ду Нижньо дніп ровсько го ок ру гу 
пі ща них сте пів, піс ків та плав нів (Didukh, Shelyag
Sosonko, 2003). За фі зи когео гра фіч ним ра йо ну
ван ням те ри то рія до слі джень зна хо дить ся в Го ло
пристанськоДніп рянсько му гео гра фіч но му ра йо
ні Нижньо дніп ровської те ра со водель то вої ни зо
вин ної об лас ті, При чор но морськоПри азовсько го 
краю (Marynych et al., 2003).

Об'єкти та ме то ди ки до слі джень

Для ство рен ня кла си фі ка ції та ха рак те ристи ки біо
то пів ПНДВ «Бур ку ти» ми взя ли за ос но ву ін фор
ма цій ну базу EUNIS (http://eunis.eea.europa.eu/
about) з дот ри ман ням її ко дів. Вона ство рю ва лась 
для ви ко нан ня Ди рек ти ви Ради Єв ро пи 92/43/
EEC (EU Habitats Directive Annex I) та Ре зо лю ції © Р.П. МЕЛЬНИК, О.Ф. САДОВА ,І.І. МОЙСІЄНКО, 2016
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Abstract. Based on our own research and analysis of the data published by other researchers, a classification of habitats 
of Burkuty Reserve Area of Oleshkivski Pisky National Nature Park is given. This area is situated within Chalbaska arena 
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scheme. Names of the habitats were adapted to the Ukrainian language. For each biotope vegetation characteristics are 
provided. Since EUNIS database does not contain a code and a name of psammophyte habitat, where Salix rosmarinifolia 
is a dominant of vegetation cover, we propose to indicate those as follows: «F9.24a Psammophyte woodlands with stunted 
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Бернської кон вен ції 1996 року (Bern Convention 
Resolution № 4) (Konventsia, 1996) і міс тить пе ре
лік ти пів біо то пів Єв ро пи, які на сам пе ред пот ре
бу ють охо ро ни. Ця кла си фі ка ція не зов сім адап то
ва на до біо то пів пів дня Ук ра ї ни. Тому на зви дея ких 
біо то пів ми взя ли з ро бо ти ук ра їнських гео бо та ні
ків, які роз ро би ли кла си фі ка цію біо то пів лі со вої 
та лі состе по вої зон Ук ра ї ни (Didukh et al., 2011) 
та біо то пів міс та Киє ва (Didukh, Aloshkina, 2012). 
Ми ро зу міє мо «біо топ», за Я.П. Ді ду хом (Didukh, 
2012), як іс то рич но сфор мо ва ну еко систе му, що 
за без пе чує збе ре жен ня пев ної ор га ні за ції, струк ту
ри, ці ліс ності про тя гом три ва ло го часу і в про це сі 
функ ціо ну ван ня ви зна чає кру го обіг ре чо вин, ме
та бо лізм, транс фор ма цію енер гії, ґрун то тво рен ня, 
іс ну ван ня біо ти на по пу ля цій но му рів ні, що че рез 
ре про дук цію й ево лю цію, пев ним чи ном впли ває 
на дов кіл ля, змі нюю чи дію зов ніш ніх фак то рів. 

Для іден ти фі ка ції син так со нів ви ко риста но 
віт чиз ня ні лі те ра тур ні дже ре ла (Solomakha, 2008; 
Solomakha et al., 2015). 

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

У ре зуль та ті до слі джень нами скла де но кла си фі ка
ційну схе му біо то пів ПНДВ «Бур ку ти». На до слі дже
ній те ри то рії ви яв ле но чо ти ри типи біо то пів ви що го 
ран гу.

С Біо то пи кон ти нен таль них во дойм. 

С1Непроточні во дой ми. 
С1.2 Пос тій ні ме зо троф ні озе ра, став ки та ба сей ни.
С1.22 Ме зо троф ні во дой ми з уг ру по ван ня ми віль
но пла ваю чих рос лин.
С1.221 Вод ні біо то пи з ряс кою (рід Lemna L.). 
С1.222 Вод ні біо то пи з жа бур ни ком (Hydrocharis 
morsus-ranae L.).
C1.225 Вод ні біо то пи з саль ві ні єю пла ваю чою 
(Salvinia natans (L.) All.).
С3 При бе реж новод ні біо то пи. 
С3.21 При бе реж ні біо то пи з оче ре том (Phragmites 
australis (Cav.) Trin.).
C3.23 При бе реж ні біо то пи з ро го зом (Typha 
latifolia L., T. angustifolia L.).
С3.5 Пе ріо дич но за то п лю ва ні при бе реж ні біо то пи 
з піо нер ни ми та ефе мер ни ми рос лин ни ми уг ру по
ван ня ми.
С3.52 При бреж ні біо то пи з ви со ко рос ли ми од но
річ ни ка ми (Bidens tripartitа L.).

Е Трав'янисті біо то пи з до мі ну ван ням ге мік рип то фі-
тів, що фор му ють ся в умо вах по мір но го або не дос-
татньо го зво ло жен ня (лу ки, сте пи, пус то ші). 

Е1Сухі луки.
E1.2 Ба га то річ ні карбонатні сте пи і справж ні сте пи.
E1.2F2 Псамофітні сте пи (Stipa borysthenica Klokov 
ex Prokudin). 
E1.2F22 Па нонські аци до філь ні тип ча ко ві 
псамофітні сте пи.
Е1.74 Трав'яні біо то пи з ку нич ни ком на зем ним 
(Calamagrostis epigeios (L.) Roth).
Е1.9 Пса мо фіт ні кис лі та ней траль ні сухі лу ки, 
вклю чаю чи луки на дю нах.
Е1.93 Пса мо фіт ні луки з бу ла во нос цем сі ру ва тим 
(Corynephorus canescens (L.) Beauv.).
Е6.2 Суб га ло фіт ні луки на со лон цю ва тих та со лон
це вих грун тах.
Е6.224 За рос ті, ут во ре ні од но річ ни ми су ку лен та ми 
на грун тах хло рид носуль фат но го за со лен ня.

F Ча гар ни ко ві біо то пи. 

F9 При річ ко ві та бо лот ні ча гар ни ки.
F9.2 Бо лот ні рід ко ліс ся та ча гар ни ки з участю Salix 
cinerea L.
F9.21 Бо лот ні рід ко ліс ся з Salix cinerea, S. triandra L.
F9.212 Бо лот ні рід ко ліс ся з Salix cinerea Се редньої 
Єв ро пи.
F9.24 Бо лот ні рід ко ліс ся з низько рос ли ми вер ба ми 
(Salix rosmarinifolia L.).
F9.24 а Пса мо фіт ні уг ру по ван ня з низько рос ли ми 
вер ба ми (Salix rosmarinifolia).

G Лі со ві біо то пи. 

G1 Лис тя ні ліси.
G1.1 При бе реж ні та га ле рей ні лі со ві ма си ви з до мі
ну ван ням ви дів родів Alnus Hill, Betula L., Populus L. 
або Salix L.
G1.1142 Пон тоСар матські сте по ві вер бо ві га ле
рей ні ліси.
G1.11423 Схід ні Пон тоСар матські сте по ві вер бо ві 
га ле рей ні ліси.
G1.7 Те п ло лю би ві лис тя ні ліси. 
G1.7A Сте по ві ліси (Quercus L.). 
G1.7A1213 Па нонські сте по ві діб ро ви на піс ках 
(Betula borysthenica Klokov).
G1.С Штуч ні лис тя ні лі со ві по сад ки.
G 1.С3 По сад ки ро бі нії (Robinia pseudacacia L.).
G 1.F1 По сад ки при род них для пев ної міс це
вості ви дів хвой них (Pinus sylvestris L., P. pallasiana 
D. Don).
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Біо то пи кон ти нен таль них во дойм (С) у ме жах 
ПНДВ «Бур ку ти» тра п ляють ся у ви гля ді зни жень 
де фля цій но го по хо джен ня, гли би ною до 1–2 м, 
у міс цях ви хо ду ґрун то вих вод, де утво рю ють
ся не про точ ні не ве ли кі за пло ща ми озе ра: Ді до
ве, Дов ге, Ба ра ня че, По тя га, Со ло не (те ри то рія 
Чал баської аре ни). Вод ну рос лин ність представ
ляє клас Lemnetea R.Tx. 1955, який ре пре зен тує 
уг ру по ван ня не вко рі не них, віль но пла ваю чих на 
по верх ні або у тов щі води, рос лин. На те ри то рії 
до слі джень клас Lemnetea представ ле ний дво ма 
по ряд ка ми. По ря док Lemnetalia R.Tx. 1955 вклю
чає один союз – Lemnion minoris R.Tx. 1955, який 
ха рак те ри зу єть ся уг ру по ван ня ми замк ну тих, пе ре
важ но за ті не них во дойм. Союз представ ле ний од
ні єю асо ціа ці єю – Lemnetum minoris (Oberd. 1957) 
Th. Mull. еt Gors 1960, ді аг ностич ним ви дом, якої 
є: Lemna minor L. з ви зна че ним за галь ним про ек
тив ним по крит тям близько 60 %. Рос лин не уг
ру по ван ня є ма ло ви до вим: Potamogeton natans L., 
Utricularia vulgaris L., Hydrocharis morsus-ranae, 
Salvinia natans. По ря док Hydrocharitetalia Rubel 
1933 об'єднує уг ру по ван ня віль но пла ваю чих ви дів 
пе ре важ но за бо ло че них во дойм. Він представ ле
ний од ним сою зом – Hydrocharition Rubel 1933, що 
вклю чає до сво го скла ду фі то це но зи пріс но вод
них озер, і який представ ле ний дво ма асо ціа ція ми: 
1. Hydrocharitetum morsus-ranae Van Langend. 1935, 
ді аг ностич ним видом якої є Hydrocharis morsus-
ranae. За галь не про ек тив не по крит тя уг ру по ван
ня ста но вить 60 %, а са мо го ді аг носта – до 30 %. 
Та кож у фі то це но зах від зна че ні Salvinia natans і 
Lemnа minor. 2. Lemno-Hydrocharitetum morsus-
ranae Oberd. 1957, ді аг ностич ні види якої є Lemnа 
minor, Hydrocharis morsus-ranae. За галь не про ек
тив не по крит тя у фі то це но зах ста но вить 50–60 %, 
а ді аг ностич них ви дів – до 30 %. До скла ду біо то
пів кон ти нен таль них во дойм вхо дить гіг ро філь
на рос лин ність, об'єднана кла сом Phragmito-
Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941, який 
ха рак те ри зу єть ся вод ни ми і при бе реж ни ми уг ру
по ван ня ми, що при крі п ле ні до дна і під ні ма ють ся 
над во дою. Фі то це но зи да но го кла су роз мі щу ють ся 
на пе ре зво ло же них бо ло тних і дос татньо зво ло же
них луч них ді лян ках до слі дже ної те ри то рії. Ді аг
ностич ни ми ви да ми да но го кла су є: Alisma plantago-
aquatica L., Phragmites australis (Cav) Trin ex Steud., 
Iris pseudacorus L., Persicaria hydropiper (L.) Delarbe, 
Lycopus europaeus L., Schoenoplectus tabernaemontanii 
(C.C. Gmel.) Palla, Scutellaria galericulata L., Typha 

angustifolia L., Typha latifolia L. Клас представ ле
ний дво ма по ряд ка ми: 1. Oenanthetalia aquaticae 
Hejny in Kopecky et Hejni 1965, який вклю чає один 
союз Oenanthion aquaticae Hejny 1948 ex Neuhausl. 
1959, представ ле ний од ні єю асо ціа ці єю: Butomo-
Alismatetum plantaginis-aquaticae Slavnic 1948, ді аг
ностич ним ви дом якої є Alisma plantago-aguаtica. 
Їхнє за гальне про ек тив не по крит тя ста но вить 
60–80 %, Alisma plantago-aguаtica – 30–40 %. 2. 
Phragmitetalia W. Koch 1926, який об'єднує уг ру
по ван ня при бе реж новод них ви дів пріс но вод
них, слаб ко за со ле них, не про точ них во дойм. Він 
представ ле ний од ним сою зом Phragmition communis 
W.Koch 1926, який об'єднує при бе реж новод ні та 
бо лот ні уг ру по ван ня пе ре важ но ви со ких трав. В 
уро чи щі «Бур кутські плав ні» союз представ ле ний 
дво ма асо ціа ція ми: 1. Phragmitetum communis (Gams 
1927) Schmale 1939, ді аг ностич ним видом якої є 
Phragmites australis, має знач не по ши рен ня у при бе
реж новод них біо то пах. За галь не про ек тив не по
крит тя ста но вить 90–100 %, ді аг ностич но го виду – 
80–100 %. Кіль кість ви дів в уг ру по ван нях ко ли ва
єть ся від 4 до 9. Ви со ку участь за час то тою тра п
лян ня бе руть Althaea officinalis, Lythrum salicaria. 
Фі то це но зи асо ціа ції представ ле ні на те ри то рії 
до слі джень фраг мен тарно. 2. Typho angustifoliae-
Phragmitetum australis Tx. et Preising 1942, ді аг
ностич ни ми ви да ми є Phragmites australis, Typha 
angustifolia, за галь не про ек тив не по крит тя яких 
70–100 %, а са мих ді аг ностів (P. australis) – 60–80 % 
й T. angustifolia – 40–60 %. 

Справж ніх бо літ, які б від по ві да ли ко дам бази 
да них EUNIS, на до слі дже ній те ри то рії немає. Бо
лот на рос лин ність зростає на те ри то рії «Бур кут», 
як пра ви ло, у по ни жен нях, де ґрун то ві води близькі 
до по верх ні зем лі або ж ви хо дять на її по верх ню. 
Такі біо то пи від не се ні нами до біо то пів С5 (Пе ріо
дич но за то п лю ва ні при бе реж ні біо то пи з піо нер
ни ми та ефе мер ни ми рос лин ни ми уг ру по ван ня ми) 
за ба зою да них EUNIS. Уг ру по ван ня належать до 
кла су Isoёto-Nanojuncetea Br.Bl. et Westhoff, Dijk et 
Passchier 1946. Да ний біо топ фор му єть ся на тим ча
со во звіль не них від води міл ко вод них озерах з пі
ща ним субстра том дна. Рос лин ність представ ле на 
низько рос ли ми по віт ря новод ни ми уг ру по ван ня
ми. В ос нов но му це рос ли ниефе ме ри з ко рот ким 
ве ге та цій ним пе ріо дом, що швид ко роз ви ва ють ся 
на мок ро му субстра ті ви віль не них зпід води озер 
і адап то ва ні як до ко рот ко час них пе ре си хань, так 
і до пов них за ли вань. Клас представ ле ний по ряд
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ком Nanocyperetalia Kika 1935, сою зом Nanocyperion 
Koch ex Libbert 1932 та асо ціа ці єю Juncetum bufonii 
Felfoldy 1942. У трав'яному по кри ві (про ек тив не 
по крит тя 30–70 %) до мі нан том висту пає Juncus 
bufonius L. Та кож у фі то це но зах зроста ють: Cyperus 
fuscus L., Myosurus minimus L., Carex bohemica Schreb. 
Ці уг ру по ван ня час то ма ють тим ча со вий ха рак тер,  
за леж но від рів ня води мо жуть з'являтися не кож
но го року. 

Ос но ву трав'янистих біо то пів (Е) ПНДВ «Бур
кут» утво рює рос лин ність пі ща но го сте пу. Рос лин
ність піс ків і рель єф тіс но взає мо пов'язані між со
бою. Від сут ність рос лин спри яє роз ви тку по туж них 
де фля цій них про це сів, а по даль ше їхнє за рос тан ня 
при зво дить до ут во рен ня но вих ви со когор бистих 
форм рель є фу, яким, з ча сом, власти во ви рів ню
ва тись і пе ре тво рю ва тись у се редньо та низько
гор бисті фор ми з по мір ни ми схи ла ми. Таку рос
лин ність ще на зи ва ють рос лин ністю за рос таю чих 
піс ків, тоб то рос лин ність псам мо фіт но го сте пу, 
яка зна хо дить ся на різ них ета пах еко ло гіч ної сук
це сії. Ці рос лин ні уг ру по ван ня об'єднані кла сом 
Festucetea vaginatae Soo 1968 em Vicherek 1972, по ряд
ком Festucetalia vaginatae Soo 1957, сою зом Festucion 
beckeri Vicherek 1972. На до слі дже ній те ри то рії клас 
представ ле ний наступ ни ми асо ціа ція ми: Salici 
rosmarinifoliae-Holoschoenetum vulgaris Mitielu et al. 
1973 (д.в.: Salix rosmarinifolia, Scirpoides holoschoenus, 
Koeleria sabuletorum, Gypsophila paniculata); Carici 
colchicae-Holoschoenetum vulgaris Sorbu et al. 1995 
(д.в.: Carex colchica J. Gay., Scirpoides holoschoenus (L.) 
Sojak); Picrido hieracioidis-Scirpoidetum holosсhoeni 
O. Umanets et I. Solomakha 1999 (д.в.: Scirpoides 
holoschoenus (L.) Sojak, Plantago lanceolata L., 
Picris hieracioides L.); Secali-Stipetum borysthenicae 
Korzh. 1986 ex Dubyna, Neuhasl. et Shel.Sos. 1995 
(д.в.: Astragalus varius S.G. Gmel., Kochia laniflora 
(S.G. Gmel.) Borbás, Stipa borysthenica, Helichrysum 
corymbiforme Opperm ex Katina, Secale sylvestre 
Host., Festuca valesiaca Guadin subsp. valesiaca); 
Centaureo brevicipitis-Fectucetum beckeri Vicherek 
1972 (д.в.: Centaurea breviceps Iljin, Tragopogon 
borysthenicus Artemcz., Jurinea longifolia DC., Festuca 
beckeri (Hack) Trautv., Goniolimon graminifolium (Ait.) 
Boiss., Helichrysum corymbiforme Opperm ex Katina). 
Chamaecytiso borysthenici-Agropyretum dasyanthi 
Karnatovs'ka 2006 (д.в.: Chamaecytisus borysthenicus 
(Grun) Klásková, Agropyron dasyanthum Ledeb., 
Linaria odora (M. Bieb.); Euphorbio seguieranae-
Achilleetum micranthae Karnatovs'ka 2006 (Koeleria 

sabuletorum (Domini) Klokov, Asperula graveolens M. 
Bieb ex Schult ex Schult, Euphorbia seguierana Neck., 
Eragrostis minor Host, Achillea micrantha Willd.).

Біо то пи пса мо фіт них лук по ши ре ні пе ре важ но у 
зни жен нях се ред пі ща них ма си вів, де рі вень ґрун
то вих вод до сить ви со кий. Уг ру по ван ня луч ної рос
лин ності від не се ні до кла су Molinio-Arrhenatheretea 
R. Tx. 1937. Се ред його ді аг ностич них ви дів від
зна че ні: Plantago lanceolata L., Daucus carota L., 
Dactylis glomerata L., Agrostis gigantea Roth. На до
слі дже ній те ри то рії клас представ ле ний по ряд
ком Poo-Agrostietalia vinealis Shelyag, V. Solomakha 
et Sipaylova 1985, сою зом Potentillo argenteae-
Poion angustifoliae V.Sl. 1996, асо ціа ці єю Poetum 
angustifoliae V. Sl. 1996. Луч на рос лин ність за ймає 
знач ні пло щі. Се ред пса мо фіт но го сте пу вона ви
ді ля єть ся зе ле ногус тим ки ли мом. У біль шості 
фі то це но зів від мі че но високе про ек тив не по крит
тя (80–100 %), ді аг ностич них ви дів – 20–30 %, 
ін ших ви дів, які фор му ють уг ру по ван ня (Inula 
britannica L., Elytrigia repens (L.) Nevski., Trifolium 
repens L., Mentha aquatica L., Scirpoides holoschoenus, 
Cynodon dactylon (L.) Pers., Plantago major (L.), 20 %. 
До цих уг ру по вань про ни кає Conyza canadensis (L.) 
Cronq. – пів ніч но аме ри канський ад вен тив ний 
вид. Рос лин ність лук за знє ан тро по ген но го впли ву 
(ви пас ху до би, за го тів ля сіна).

Пло ща суб га ло фіт них лук на со лон цю ва тих та 
со лон це вих ґрун тах на те ри то рії «Бур кут» від нос
но не ве ли ка. Ці луки тра п ляють ся фраг мен тар
но. Вони зо се ре дже ні в ос нов но му на те ри то рії 
Ви но гра дівської аре ни, де пе ре ва жа ють за со ле ні 
субстра ти. Га ло фіт на рос лин ність до слі дже них біо
то пів від не се на до двох кла сів: Thero-Salicornietea 
R. Tx. ex GehuFrank 1984 та Asteretea tripolium 
Westhoff et Beeftink 1962 in Beeftink 1962. Вона роз
ви ва єть ся у зни жен нях, час то ото чує со ло ні озе ра і 
роз мі щу єть ся далі від них. Такі озе ра, вліт ку час то 
пе ре си ха ють і вкри ва ють ся ша ром со лей (хло ри
ди, суль фа ти). Бе ре ги цих озер за рос та ють уг ру по
ван ня ми кла су Thero-Salicornietea. До мі нант ни ми 
ви да ми є: Salicornia prostrata Pall., Suaeda salsa (L.) 
Pall. На да ній те ри то рії зроста ють га ло фі ти, зок ре
ма: Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze, Spergularia 
salina J. Presl & C. Presl, Puccinellia gigantea Grossh., 
Carex distans L. Різ но трав'я представ ле не Althaea 
officinalis L., Plantago salsa Pall., P. major L., Potentilla 
reptans L., Daucus carota L. та ін.

Ча гар ни ко ві біо то пи (F). Па нів ним кущем, що 
дос татньо по ши ре ний на те ри то рії «Бур кут» є Salix 
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rosmarinifolia. За галь на ви со та да но го виду до 1 м, в 
ок ре мих міс цях (око ли ці еко ло гіч ної стеж ки «Бе
ре зо вий гай») ви со та його до ся гає 1,5–2 м. За фі то
це но тич ною при уро че ністю цей вид є до мі нан том 
уг ру по вань асо ціа ції Salici rosmarinifoliae-Betuletum 
borysthenicae Karnatovs'ka 2008 кла су Dactilo 
glomerati-Populetea tremulae I. Solomakha, Vorobyov et 
Moysienko 2015 (Solomakha, 2015) по ряд ку Asparago 
tenuifolia-Querceta roboris O. Umanets et I. Solomakha 
1999. На Нижньо дніп ровських аре нах уг ру по ван ня 
по ряд ку вклю ча ють один ен де міч ний союз Asparago 
tenuifolii-Quercion roboris O. Umanets et I. Solomakha 
1999. До мі нант ни ми ви да ми є Betula borysthenica 
та Salix rosmarinifolia. В уг ру по ван нях се ред різ
но трав'я пе ре ва жа ють Scirpoides holoschoenus (L.) 
Sojak, Secale sylvestre L., Galium verum L., Hieracium 
umbellatum L., Rumex acetosella L.

Най більш ксе ро філь на асо ціа ція кла су. В її уг
ру по ван нях дос татньо представ ле ні ді аг ностич
ні види по ряд ку й сою зу: Calamagrostis epigeios (L.) 
Roth. і Poa angustifolia L. Час то тра п ляють ся 
представ ни ки кла су Festucetea vaginatae: Euphorbia 
seguieriana Neck., Secale sylvestre Host, Scabiosa 
ucrainica L., Chondrilla juncea L., Achillea micrantha 
Willd., Helichrysum corymbiforme Opperm. ex Katina 
та ін. Фі то це но зи асо ціа ції при уро че ні до де фля
цій них зни жень. 

У базі да них EUNIS не іс нує коду і на зви пса
мо фіт но го біо то пу, в рос лин но му по кри ві яко го 
до мі нан том є Salix rosmarinifolia. Тому ми про по
нує мо йому на да ти код і на зву: F9.24 а Пса мо фіт
ні уг ру по ван ня з низько рос ли ми вер ба ми (Salix 
rosmarinifolia).

Лі со ві біо то пи (G) на те ри то рії «Бур кут» 
представ ле ні рос лин ністю бе ре зо вих, оси ко вих і 
віль хо вих гай ків, з до міш ка ми по са док хвой них – 
Pinus pallasiana, Pinus sylvestris та ши ро ко лис тя
них – Robinia pseudacacia представ ни ків. У ме жах 
Пар ку де ре востан бе ре зо вих гай ків утво рює су бен
де міч ний, чер во но книж ний вид Betula borysthenica 
Klokov. Бе ре зо ві гай ки на те ри то рії «Бур кут» зроста
ють в уло го ви нах се ред пі ща них ма си вів, не рід ко 
роз мі щу ють ся й на їх схи лах, а та кож у по ни жен
нях се ред пса мо фіт но го сте пу, чаcто в по єд нан ні з 
представ ни ка ми пра тан тів, па лю дан тів й ак ван тів. 
Бе ре зо ві гай ки за роз мі ром не ве ли кі, час ті ше ма
ють ви тяг ну ту, рід ше ок руг лу фор ми і від по ві да ють 
фор мам де пре сій. Уг ру по ван ня Betula borysthenica 
на те ри то рії пар ку належить до кла су Dactilo 
glomerati-Populetea tremulae I. Solomakha, Vorobyov et 

Moysienko 2015 (Solomakha, 2015) по ряд ку Asparago 
tenuifolia-Querceta roboris O. Umanets et I. Solomakha 
1999, сою зу Asparago tenuifolii-Quercion roboris 
O. Umanets et I. Solomakha 1999, асо ціа ції Salici 
rosmarinifoliae-Betuletum borysthenicae Karnatovs'ka 
2008. Ді аг ностич ни ми ви да ми по ряд ку та сою
зу є: Betula borysthenica, Quercus robur, Calamagrostis 
epigeios, Poa angustifolia й ін. Salix rosmarinifolia. У 
більш зво ло же них умо вах час то тра п ляють ся оси
ко ві (то по ле ві) гай ки, чи сель ність яких знач но 
мен ша у по рів нян ні з кількістю бе ре зо вих. Оси
ко ві гай ки, які фор мує вид Populus tremula L., до
сить рід ко тра п ляють ся у чис то му ви гля ді, час
ті ше за все у по єд нан ні з B. borysthenica. В його 
під ліс ку та кож від мі че ні: Frangula alnus Mill., Salix 
cinerea, S. triandra L. Се ред трав'яної рос лин ності 
тут тра п ляють ся представ ни ки ро ди ни Cyperaceae 
та Phragmites australis. Оси ко ві гай ки – час ті ше на 
Чал баській аре ні.

Ти по ві вер бо вото по ле ві ліси кла су Populetea 
albae Br.Bl.1962, роз ви ва ють ся на в ко ло озер та бо
літ в уро чи щі «Бур кутські плав ні», там же представ
ле ні за плав ні ясе не ві ліси. Представ ле ні по ряд ком 
Populetalia albae Br.Bl.1931, сою зом Salicion albae 
Kika 1955, асо ціа ці єю Salicetum albae Kika 1955, 
у де ре воста ні цих лі сів до мі ну ють Salix alba L., 
Populus nigra L., та Fraxinus excelsior L., рід ше тра
п ляють ся Betula borysthenica, Populus tremula, Alnus 
glutinosa. Під лі сок представ ле ний до сить во ло го
лю би ви ми куща ми: Frangula alnus, Rubus caesius L., 
Salix cinerea. Трав'янистий по крив ут во ре ний пра
тан та ми та па лю дан та ми: Carex acutiformis Ehrh., 
C. riparia Curt., Iris pseudacorus L., Lysimachia 
vulgaris L., Lycopus europaeus L., Lythrum salicaria L., 
Calystegia sepium (L.) R. Br., Thelypteris palustris. На
вес ні тут трапля ють ся Ranunculus polyanthemos L., 
Ficaria calthifolia Rchb., Glechoma hederacea L.

Від по від но до Бернської кон вен ції під охо ро
ною зна хо дять ся наступ ні типи біо то пів ПНДВ 
« Буркути», які пе ре лі че ні в її Ре зо лю ції №4: Е1.2; 
Е1.9; G1.7.

Ви снов ки

У ро бо ті впер ше була роз роб ле на кла си фі ка ція 
ти пів біо то пів для од ні єї із ді ля нок НПП «Олеш
ківські піс ки» – ПНДВ «Бур ку ти». В ос но ву кла
си фі ка ції було по кла де но базу да них EUNIS, та 
ви три ма ні пра ви ла кла си фі ка ції рос лин ності. Ця 
кла си фі ка ція біо то пів охо п лює все різ но ма ніт тя 
рос лин ності до слі дже ної те ри то рії: ви щої вод ної, 
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при бе реж новод ної, пса мо фіт них сте пів, луч ної, 
ча гар ни ко вої та лі со вої. При ро до охо рон на ді яль
ність, яка здій сню єть ся на те ри то рії НПП, за без пе
чує збе ре же ність як ти по вих, так і рід кіс них біо то
пів пар ку. Ре зуль та ти до слі джень ста нуть по чат ком 
для про ве ден ня мо ні то рин гу і ме недж мен ту цін них 
біо то пів і для роз роб ки кла си фі ка ції біо то пів сте
по вої зони за га лом.
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Мельник Р.П.1, Садова О.Ф. 2, Мойсієнко І.І.1 Біотопи 
природоохоронного науково-дослідного відділення 
«Буркути» Національного природного парку «Олешківські 
піски». – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(4): 350—355.
1Херсонський державний університет, кафедра 
ботаніки, 
вул. Університетська, 27, м. Херсон, 73000, Україна
2НПП «Олешківські піски», 
вул. Університетська, 136А, м. Херсон, 73036, Україна

На основі власних досліджень та проведеного аналізу 
літературних даних інших дослідників подається кла
сифікація біотопів території ПНДВ «Буркути» НПП 
«Олешківські піски». Територія знаходиться в межах 
Чалбаської арени Нижньодніпровських пісків і займає 
площу 1240, 2га (15,5 % території парку). Природні і на
півприродні ділянки «Буркут» вкриті рослинним покри
вом, який представлений водними, прибережноводни
ми, лучними, степовими, чагарниковими та лісовими 
угрупованнями. У статті наведено класифікацію біотопів 
дослідженої території відповідно до класифікаційної 
схеми EUNIS. Назви біотопів адаптовані до української 
мови. Для кожного біотопу подано характеристику рос
линності цієї території. З огляду на те, що в базі даних 
EUNIS відсутні код і назва псамофітного біотопу, в рос
линному покриві якого домінантом є Salix rosmarinifolia, 
ми пропонуємо присвоїти йому код і назву: «F9.24а 
Псамофітні рідколісся з низькорослими вербами (Salix 
rosmarinifolia)». Відповідно до Бернської конвенції під 
охороною знаходяться наступні типи біотопів ПНДВ 
«Буркути», перелік яких наведено в її Резолюції №4: 
Е1.2; Е1.9; G1.7.
Ключові слова: Буркути, біотопи, класифікація, 
рослинність
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Биотопы природоохранного научно-исследовательского 
отделения «Буркуты» Национального природного парка 
«Олешковские пески». – Укр. ботан. журн. – 2016. – 
73(4): 350—355.
1Херсонський государственный университет, кафедра 
ботаники 
ул. Университетская, 27, г. Херсон, 73000, Украина
2НПП «Олешковские пески» 
ул. Университетская, 136А, г. Херсон, 73036, Украина

На основе собственных исследований и проведенно
го анализа литературных данных других исследовате
лей приводится классификация биотопов территории 
ПНДВ «Буркуты» НПП «Олешковские пески». Террито
рия ПНДВ «Буркуты» находится в пределах Чалбаськой 
арены Нижнеднепровских песков и занимает площадь 
1240, 2 га (15,5 % территории парка). Природные и полу
естественные участки «Буркут» покрыты растительным 
покровом, который представлен водными, прибреж
новодными, луговыми, степными, кустарниковыми 
и лесными сообществами. В статье приведена класси
фикация биотопов исследованной территории в соот
ветствии с классификационной схемой EUNIS. Назва
ния биотопов адаптированы к украинскому языку. Для 
каждого биотопа дана характеристика растительности 
этой территории. Учитывая то, что в базе данных EUNIS 
отсутствуют код и название псаммофитного биотопа, в 
растительном покрове которого доминантом есть Salix 
rosmarinifolia, мы предлагаем присвоить ему код и назва
ние: «F9.24а Псаммофитные редколесья с низкорослы
ми ивами (Salix rosmarinifolia)». Согласно Бернской кон
венции под охраной находятся следующие типы биото
пов ПНДВ «Буркуты», перечисленные в ее резолюции 
№4: Е1.2; Е1.9; G1.7.
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