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БРІОФЛОРИСТИЧНІ НОТАТКИ З ТЕРИТОРІЇ ПРОЕКТОВАНОГО 
РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ДОЛИНА КУРГАНІВ» 

(ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА) 

Створенню об'єктів природно-заповідного фонду в Степовій зоні України мають переду-
вати комплексні дослідження, спрямовані на надання всебічної характеристики флори і рос-
линності майбутньої заповідної території. Дослідженням повинні бути охоплені всі складові 
рослинних комплексів, у тому числі і група вищих безсудинних рослин, відомих як мохопо-
дібні - антоцеротові, печ іночники і бріофіти. Вивчення їх має проводиться в контексті при-
уроченості до екотопів та фітоценозів означеної території; за подібним принципом нами д о -
сліджувалися мохоподібні на територіях, запланованих для включення в межі проектованого 
регіонального ландшафтного парку «Долина курганів». 

Урочище, що отримало назву «Долина курганів», охоплює д ілянки природних пасовищ 
у Голопристанському районі Херсонської області, між селами Іванівна, Очаківське, Вільна 
Дружинна, Індустріальне, Садове та Пам'ятне (Shapochnikova, Moysienko, Ponomareva, 2014). 
Це досить своєрідна територія, цікава з точки зору геологічних, археологічних і ботанічних 
досліджень. В п івденно-західному напрямку досліджувана територія межує з Ягорлицькою 
затокою, на півночі обмежена Нижньодніпровськими п ісками (Іванівська арена) і на сході 
Збур'ївською ареною (Natsionalnyi atlas, 2008). З точки хору фізико-географічного районування 
територія проектованого регіонального ландшафтного парку знаходиться на південному заході 
Східно-Европейської рівнини, в Степовій зоні, Причорноморській південностеповій провінції, 
Нижньодніпровськ ій сухостеповій області Дніпровської терасово-дельтової рівнини, Рибаль-
чансько-Раденському районі (Priroda..., 1998). Зг ідно інвентаризації 2014 року, яку проводила 
Херсонська обласна інспекція охорони пам'яток культури та історії, на території урочища на-
раховується 308 курганів. Частина курганів потрапила в зону зрошуваного землеробства і були 
розкопані археологічною експедицією або знищені (Sikoza, 2014). 

Досл ідження раритетної судинної флори курганів на території приморської солончакової 
р івнини Херсонщини було розпочато 2004 року професором кафедри ботаніки Херсонського 
державного університету 1.1. Мойсієнко та професором кафедри екології рослин та збереження 
довкілля Варшавського університету Б. Суднік-Войциковською Саме тоді вперше було запро-
поновано ідею створення регіонального ландшафтного парку «Долина курганів» (Moysiyenko, 
Sudnik-Wojcikowska, 2006). Було достовірно встановлено, що на даній території кургани ви -
ступають рефугіумами степового рослинного покриву серед галофітної рослинності, оск ільки 
були споруджені в той час, коли на цій території домінувала степова рослинність. Внаслідок 
трансгресії моря на р івнинних ділянках м іж курганами степові угруповання були витіснені га-
лофітними, натомість на високих курганах степова рослинність збереглася дотепер. 
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З 2012 року було розпочато роботу над ретельним обстеженням урочища по збору інфор-
мації для створення наукового обґрунтування з метою надання досліджуваній території статусу 
регіонального ландшафтного парку. Проводилися натурні обстеження під час експедиційних 
виїздів, на основі чого було запропоновано функціональне зонування території. В період 2012-
2013 років проводилися доповнення анотованого списку судинних рослин урочища - який на 
цей час включає 333 види рослин, які належать до 194 родів та 45 родин, 2 класи та 2 відділи 
(серед них 20 видів включених в різноманітні Червоні списки). Також було проаналізовано 
склад созофітів та їх репрезентативності на рівні ареалу, в межах ареалу, в регіоні (Moysiyenko, 
Shaposhnikova, 2013). Було висвітлено основні природно-антропогенні фактори, які впливають 
на структуру рослинності та її видове багатство, розпочато дослідження оселищ урочища, по-
рушено питання охорони урочища (Moysiyenko, 2006; Moysiyenko, Shaposhnikova, 2013, 2014а, 
20146; Moysiyenko, Shaposhnikova, Sudnik-Wojcikowska, Dembicz, 2013). 

Представлені до публікації матеріали є результатом обробки і систематизації розрізненого 
бріологічного гербарію, зібраного на території Долини курганів під час експедиційних виїздів 
з 2012 по 2014 pp. В процесі дослідження використані групи стандартних бріофлористичних 
методів: методи експедиційно-польових досліджень (Zagorodniuk, 2011), методи камеральної 
обробки і ідентифікації гербарних матеріалів мохоподібних (Воіко, 2014). Для зібраних зразків, 
окрім іншого, визначалися закономірності поширення видів в залежності від субстратів зрос-
тання та типології рослинних угруповань. 

Як було виявлено в процесі дослідження, більша частина видів мохоподібних на дослі-
дженій території мешкають на курганах. Мохи виявились пов'язаними з такими відмінами 
рослинних угруповань, як полинові і типчаково-ковилові степи (другий тип представлений 
фрагментами), глікофітними і геміпсамофітними луками, солонцями. В цілому серед обробле-
них гербарних зразків виявлено 26 видів бріофітів, що е представниками 14 родів, 6 родин 
відділу Bryophyta. В різних ценозах, характерних для проектованого заповідного об'єкту, мо-
хоподібні розростаються вкрай нерівномірно, що визначається не тільки фітоценотичною при-
уроченістю окремих мохових угруповань, але і залежить від специфіки рельєфу. 

Більша частина мохоподібних, виявлених в зборах з території Долини курганів, мешкає 
на курганах, в складі полинової степової та типчаково-ковилової ксерофітної степової рос-
линності. На курганах з помітно порушеною степової рослинністю та високою участю синан-
тропів, серед полинових степових угруповань, що представлені асоціаціями класу Limonio 
meyeri-Artemisietea, відзначене масове поширення верхоспорогонних космополітів Вгуит 
caespiticium Hedw. та Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. На ділянках, охоплених випасом 
худоби, моховий покрив складають лише ці види, Ceratodon purpureus відіграє роль до-
мінанта, Bryum caespiticium - в домішці. Незважаючи на пасовищне навантаження, про-
ективне покриття мохоподібних на обстежених пробних ділянках 0,5x0,5 м сягало до 20%, 
зростаючи в місцях з порушеним трав'янистим покривом. Загальний характер мохового 
покриву - типовий для степових епігейних мохоподібних, мозаїчно-груповий. На схилах 
нерозораних курганів з більш-менш цілісною полиновою степовою рослинністю до дерни-
нок вищевказаних видів включаються такі види, як Tortula lindbergii Kindb. ex Broth., Bryum 
dichotomum Hedw., Tortula truncata (Hedw.) Mitt. Роль Bryum caespiticium стає вагомішою, 
Ceratodon purpureus трапляється значно рідше, хоча обидва ці види зберігають статус до-
мінантів. Приблизно на половині обстежених ділянок курганів з полиновою рослинністю 
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в складі мохового покриву відзначена інша комбінація видів: в кальвіціях між дернинами 
злаків переважають Phascum piliferum Hedw., Weissia longifolia Mitt., Pterygoneurum ovatum 
(Hedw.) Dix. з домішками інших, раніше наведених видів мохоподібних (в обсязі не більш 
як 5% від розмірів дернинки). Також відзначені Tortula protobryoides R.H. Zander, Bryum 
argenteum Hedw. та Tortula acaulon With. R.H.Zander. Мохи Tortula acaulon та Pterygoneurum 
ovatum схильні утворювати на порушеному грудкуватому ґрунті невеликі, але численні мо-
новидові дернинки. На верхівках високих курганів з полиново-степовою рослинністю серед 
зразків Bryum dichotomum і Pterygoneurum ovatum наявні вкраплення поодиноких стебел 
мохів Bryum ruderale Crundw. & Nyholm і Pterygoneurum subsessile (Bad.) Jur. 

На курганах з переважанням степової ксерофітної рослинності класу Festuco-Brometea мо-
ховий покрив досить різноманітний. Тут виявлене розростання таких степових дернинних ви-
дів, як Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & Mohr, Tortula lindbergii, Ceratodon purpureus, Bryum 
argenteum, Bryum dichotomum, Bryum caespiticium, Pterygoneurum subsessile, Phascum piliferum, 
Tortula acaulon, Syntrichia ruralifdrmis (Besch.) Cardot, Tortula truncata. Phascum piliferum нерідко 
відіграє роль домінанта, проективне покриття мохової рослинності складає 15%. В місцях пору-
шення рослинного покриву роль домінантів мохоподібних переходить до Pterygoneurum ovatum 
та Tortula acaulon, з вагомою участю Weissia longifolia і Tortula protobryoides. До дернинок Weissia 
longifolia на непорушених ділянках ґрунту в кальвіціях домішуються Weissia levieri (Limpr.) Kindb., 
Tortula truncata, в одному локалітеті відзначена знахідка Acaulon triquetrum (Spruce) H. Mull. Се-
ред дернинних злаків зрідка зустрічаються потужні мохові килими з бокоспорогонних видів 
Homalothecium lutescens (Hedw.) Robins., Homalothecium sen'ceum (Hedw.) Schimp., Brachythecium 
albicans (Hedw.) Schimp., що типові для степових балкових схилів. При основі курганів, в мікропо-
дах і зниженнях, на тимчасово підтоплених ділянках, розростається Funaria hygrometrica Hedw., 
як у вигляді великих щільних моновидових дернин, так і в комплексі з Tortula acaulon, Phascum 
piliferum, Tortula protobryoides., Bryum dichotomum, Acaulon triquetrum. 

Специфічні мохові обростання формуються на оголеному ґрунті в розкопах, рівчаках та по 
краях лисячих нір. Основу їх складають типові степові мохоподібні - Ptychostomum rubens (Mitt.) 
Holyoak & N. Pedersen (Bryum rubens), Tortula truncata, Ceratodon purpureus, Bryum dichotomum, 
Bryum ruderale. Поряд з ними формуються бокоспорогонні угруповання з Brachythecium 
albicans, Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp.), Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. 
Навколо мишачих нір розростаються дернинки Tortula truncata. У рівчачках антропогенного 
походження оселяється синантропний космополіт Ceratodon purpureus. 

Бріофлористичний компонент лучної рослинності виявився значно біднішим, н іж мо-
хові угруповання на степових схилах курганів, очевидно, через затінення густим лучним 
травостоєм нагрунтових субстратів, як і заселяються мохами. На відкритих ділянках з гл і -
кофітною лучною рослинністю класу Festuco-Puccinellietea відзначені окремі дернинки 
Syntrichia ruralis. Проективне п о к р и и я мохоподібних не перевищує 3-5%. На ділянках ге-
міпсамофітних лук площа дернинок мохоподібних зростає, до Syntrichia ruralis домішується 
Bryum caespiticium. На затоплюваних знижених місцях з домінуванням Phragmites australis, 
де тривалий час стоїть вода, зібрані дернини амфібійного моху Hygroamblystegium varium 
(Hedw.) Monk. 

Невелика кількість мохоподібних оселилась на солончаках, серед куртинок Franekenia 
hirsuta. Відзначене утворення дрібних пригнічених груп мохів, що складаються з seudocrossi'dium 
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hornschuchianum (Schultz) Zander, Syntrichia ruralis, Bryum caespiticium, Bryum argenteum, Bryum 
argenteum var. lanatum. Перший вид є класичним представником галофільної бріофлори, ре-
шта - класичні компоненти мохової рослинності порушених степів різного складу та екотопів 
антропогенного походження. 

Таким чином, нині з території проектованого РЛП «Долина Курганів» нам відомо 26 ви -
дів мохоподібних. Переважно це мохи, широко представлені в ценотичних бріофлорах сте-
пів п івдня континентальної України (Воіко, 1999) та р івнинної частини Криму (Zagorodniuk, 
2011). Серед виявлених мохоподібних 5 вид ів - складові раритетної фракції бріофлори п ів-
дня України: Weissia levieri включена до Червоної к н и г и європейських бріофітів, Асаиіоп 
triquetrum, Bryum ruderale, Pseudocrossidium hornschuchianum, Ptychostomum rubens мають 
статус «регіонально р ідк існих» видів (Boiko, 2010). В ідзначимо, що офіц ійний статус озна-
чених видів мохоподібних залишається невизначеним, оск ільки в третю редакцію «Черво-
ного списку Херсонської області», затверджену рішенням Херсонської обласної ради №893 
від 13.11.2013 p., жоден з них не включений. В будь якому випадку , представлені в ідомості 
про мохоподібні території Долини курганів не є остаточними. Зокрема, потребують детальної 
інвентаризації галофітні мохові угруповання д ілянок, проектованих до заповідання, дотепер 
оминалися бріофлористичні комплекси синантропної рослинності Д о л и н и курганів, тому д о -
сл ідження триватимуть. 
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