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The article summarizes the study of the Burkuty Plavni landmark bryoflora during period
of 1983–2017. The landmark is located on the Chalbasy arena of the Nizhnodniprovski
pisky in the southern steppe zone of Ukraine, 20–25 km from the Black Sea shore. The
psamophytic steppes are dominat on the positive elements of the relief a meadows and
wetlands with birch, alder, aspen and oak forests occupy of sand depression. These small
forests are remnants of the Herodotus Gilea. The pine plantations are a main landscape
elements aroud this landmark. Bryoflora includes 63 species of 36 genera of 23 families of
Marchantiophyta and Bryophyta. 54 predominant Bryopsida species compose 79,38% of
the bryoflora. The families Amblystegiaceae and Brachytheciaceae dominate with 9 and 8
species respectively (25,93%). Brachythecium, Sphagnum and Orthotrichum (8,1%) are
main genera in bryoflora spectrum. Probably, boreal (29 species – 45,82%) and nemoral
(23 species – 36,34%) mosses migrated along river valleys from the northern zones to the
south. Bipolar (25 species, 39,5%) and holarctic (16, species, 25,28%) mosses migrated to
Burkuty Plavni in last periods. Mesoxerophytes (20 species, 31,6%), helioscythophytes (33,
52,14%), incertophytes (52, 82,16%), oligomesotrophs and mesotrophs (18
species,56,88%), the flat surface biomorph (18 species,28,44%) and loose turf biomorph
(16 species, 25,28%) were dominated. There are 31 species (49,2%) within synanthropic
apophytic fraction. The greatest interest is caused by five species of the sphagnum mosses
which were found in Burkuty Plavni landmark. The different points of the time and
migration ways of the sphagnum mosses and other bryophytes to the south of Ukraine are
discussed.
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БОЙКО М.Ф. (2018). Урочище Буркутські плавні – оазис північної бріофлори на
півдні степової зони України. Чорноморськ. бот. ж., 14 (1): 56–68. doi:
10.14255/2308-9628/18.141/5
У статті підведено підсумки вивчення бріофлори урочища за 1983–2017 роки.
Урочище розташоване на Чалбаській арені Нижньодніпровських пісків на півдні
степової зони України за 20–25 км від берега Чорного моря. На позитивних
елементах рельєфу домiнує псамофiтний степ, на негативних – луки та водно-болотні
угруповання в комплексi з березовими, вільховими, осиковими та дубовими гайками.
Вони є залишками лісів Геродотовської Гілеї. Значна частина пісків заліснена
сосновими насадженнями. Бріофлора нараховує 63 види 36 родів 23 родин відділів
Marchantiophyta та Bryophyta. Переважають види Bryopsida – 54, що складає 79,38%
бріофлори. Домінують родини Amblystegiaceae та Brachytheciaceae, 9 та 8 видів
відповідно (25,93%). У родовому спектрі переважають Brachythecium, Sphagnum та
Оrthotrichum (по 8,10% кожен). Домінують бореальні (29 видів або 45,82%) та
неморальні (23 види – 36,34%), що мігрують по річкових долинах з північних зон на
південь. Міграційний характер бріофлори підкреслюють, також, типи ареалів видів:
біполярний – 25 видів (39,5%) та голарктичний – 16 (25,28%). Серед екоморф
домінують мезоксерофіти – 20 видів (31,6%), геліосціофіти – 33 (52,14%),
інцертофіти – 52 (82,16 %), олігомезотрофи та мезотрофи (по 18 видів (56,88%), з
біоморф – килим плоский – 18 видів (28,44%) та дернина рихла або пухка – 16
(25,28%), переважають дводомні види – (53,2%), за ценотичною активністю середньо активні – 18 (28,44%) та неактивні – 17 (26,28%). Видів синантропної
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апофітної фракції 31 вид (49,2%). Найбільший інтерес викликають сфагнові мохи, їх
знайдено 5 видів. Урочище Буркутські плавні є найпівденнішим знаходищем
сфагнових мохів в Україні, що заслуговує на охорону, а саме на включення усіх
місцезростань сфагнів до національного природного парку «Олешківські піски».
Наводяться точки зору щодо часу та шляхів міграції сфагнів та інших бріофітів на
південь України.
Ключові слова: сфагнові мохи, Чалбаська арена, нижньодніпровські піски
БОЙКО М.Ф. (2018). Урочище Буркутские плавни – оазис северной бриофлоры на
юге степной зоны Украины. Черноморск. бот. ж., 14 (1): 56–68. doi: 10.14255/23089628/18.141/5
В статье подведены итоги изучения бриофлоры в 1983–2017 годах. Урочище
расположено на Чалбаской арене нижнеднепровских песков юга Украины в 20–25 км
от берега Черного моря. На позитивних элементах рельефа доминирует
псаммофитная степь, на негативных – луга и водно-болотные группировки в
комплексе с березовими, ольховыми, осиновими и дубовыми колками. Они – остатки
Геродотовской Гилеи. Значительная часть песков облесена сосновыми
насаждениями. Бриофлора насчитывает 63 вида 36 родов 23 семейств отделов
Marchantiophyta и Bryophyta. Преобладают виды Bryopsida – 54, что составляет
79,38% бриофлоры. Доминируют семейства Amblystegiaceae и Brachytheciaceae, 9 и 8
видов соответствено (25,93%). В родовом спектре преобладают Brachythecium,
Sphagnum и Оrthotrichum (по 8,10% каждый). Доминируют виды бореального
элемента (29 – 45,82%) на втором месте виды неморального – 23 (36,34%).
Миграционный характер бриофлоры подчеркивают также типы ареалов видов:
биполярный – 25 (39,5%) и голарктический – 16 (25,28%). Среди экоморф
доминируют мезоксерофиты – 20 видов, гелиосциофиты – 33 (52,14%), инцертофиты
– 52 (82,16 %), олигомезотрофы и мезотрофы (по 18 видов), из биоморф – ковер
плоский – 18 видов и дернина рыхлая – 16 видов, преобладают двудомные виды –
(53,2%), по ценотической активности – среднеактивные – 18 и неактивные – 17.
Видов синантропной апофитной фракции 31 (49,2%). Наибольший интерес
представляют сфагновые мхи, их найдено 5 видов. Урочище Буркутские плавни это
самое южное местонахождение сфагновых мхов в Украине, по этому все
местопроизрастания сфагнов необходимо взять под охрану и включить в состав
национального природного парка «Олешковские пески». Приводятся точки зрения
относительно времени и путей проникновения сфагнов и других бриофитов на юг
Украины.
Ключевые слова: сфагновые мхи, Чалбасская арена, нижнеднепровские пески

Види мохоподібних та рослинні угруповання, що зростають у не властивих для
них рослинно-кліматичних зонах, мають великі диз’юнкції, привертають до себе
підвищену увагу дослідників, оскільки вони дають багатий матеріал для вияснення
питань походження, часу та шляхів формування флори і рослинності [ZEROV, 1946;
GRYN, 1954; GORDIENKO, 1969; SCHOFIELD, CRUM, 1972; BACHURYNA, BOIKO, 1978; BOIKO,
1986; SCHOFIELD, 1988; MATEO et al., 2016; ELLIS et al., 2017].
У степовій зоні такими є бореальні та неморальні види мохоподібних, зокрема
види сфагнових та інших болотних мохів, а також угруповання екстразональної
рослинності. Взагалі вони зрідка зустрічаються на піщаних надлучних та борових
терасах річок, що течуть у меридіональному напрямку з півночі на південь, зокрема
річки Дніпра [LAVRENKO, IZVEKOVA, 1936; LAVRENKO, 1936, 1973; ZEROV, 1936, 1946;
BOIKO, 1987]. Значна кількість бореальних та неморальних видів, далеко відірваних від
своїх суцільних ареалів, та сформовані ними ценози завжди викликали підвищений
інтерес дослідників до проблеми походження бріофлори не характерних для степової
зони ценозів, особливо сфагнових та інших мохових боліт та до часу появи їх у
степовій зоні.
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Попередні дослідження мохоподібних півдня України показали, що одним з
оазисів бореальних та неморальних видів є урочище Буркутські плавні – одне з
залишків знаменитої Гілеї Геродота. Значна частина території урочища нині входить до
складу національного природного парку «Олешківські піски».
Урочище Буркутські плавні розташоване на території Чалбаської арени масиву
Нижньодніпровських пісків пониззя Дніпра у межах Голопристанського району
Херсонської областi за 20–25 км від Чорного моря. Чалбаська арена є одним з
найдавніших масивiв Нижньоднiпровської терасово-дельтової рiвнини. Основу
сучасного рельєфу цієї територiї утворюють алювiально-дельтовi пiщанi вiдклади та
лесовиднi супiщанi суглинки. Алювiально-дельтовi піщані вiдклади мають потужнiсть
від 30 до 80 м. Мiж піщаними масивами розташовуються зниження – залишки колишнiх
старорiчищ i гирл Днiпра, в яких зустрiчаються солонi та прiсноводнi озера – саги.
Мiжаренна дiлянка, розташована на північ від села Буркути, знижена i утворює один з
величезних подiв у пониззi Днiпра. Таке розмаїття фізико-географічних умов сприяло
формуванню специфічного, багатого на фіторізноманіття ботанічного оазису серед
Нижньодніпровських пісків на півдні степової зони України. Територiя знаходиться в
континентальнiй областi помірного клiматичного поясу i характеризується помiрноконтинентальним клiматом з м’якою малоснiжною зимою та жарким посушливим
лiтом. Тривалiсть безморозного перiоду 170–180 днiв. Рiчна кiлькiсть опадiв 300–350
мм, максимально випадають влiтку у виглядi злив. Переважають вiтри схiдного
напрямку. Середньомiсячна температура сiчня – 3,0°С. Середньомiсячна температура
липня +23°С [BOIKO et al., 1987; GEOGRAPHICHNA…, 1989; PRYRODA…,1998].
Мiкроклiматичнi умови на пiщаних кучугурах сприяють пiдвищенню температури
влiтку до +40°С, а на схилах кучугур південної експозиції – до +60°С та до застою
гарячого повiтря у міжкучугурних зниженнях. Чалбаська арена розташована на
територiї Олешкiвського пiщаного району, який вiдноситься до Нижньоднiпровської
сухостепової областi Причорноморської пiвденностепової провiнції Степової зони
України.
Поверхня пiщаного масиву погорбована, з коливаннями висот 15–20 м. У
рельєфі чергуються пiщані горби та ували з замкнутими улоговинами. Місцями
збереглися своєрiднi, незакрiпленi пiщанi кучугури, частина з яких вкриті лише
біологічною кіркою, до складу якої, крім бактеріальних організмів, входять діатомові
водорості та водорості роду Klebsormidium. Поверхня інших кучугур закрiплена
природними
лишайниковими,
мохово-лишайниковими
та
трав’янистими
угрупованнями, але більшість території залiснена монокультурою сосни. Науково та
екологічно необґрунтоване збільшення площ соснових насаджень призвело за останні
чотири десятиріччя до дуже значного зниження рівня ґрунтових вод, що потягло за
собою загальне висихання території, підсихання та хвороби соснових насаджень,
зникнення певної кількості березових та вільхових болітець, зокрема зі сфагновими
мохами.
Лише на дуже знижених ділянках залишилася природні лісові ценози: березові,
вільхові, осикові, вербові та дубові гайки або угруповання змішаного складу.
Рослинний покрив дуже гетерогенний. На позитивних елементах рельєфу домiнує
псамофiтний степ, на негативних – лучний, болотний, водний та солончаковий типи
рослинностi в комплексi з листяними гайками.
Для урочища характерними є значнi масиви березових гайкiв. Деревостан
березових лiсiв (гайкiв) утворює ендемiчний вид Нижнього Приднiпров’я та Нижнього
Прибужжя – Веtиlа borysthenica Klokov, включений до Червоної книги України [RED
DATA BOOK, 1996, 2009]. Березняки зростають в улоговинах серед пiщаних кучугур або
в зниженнях серед псамофiтних степiв. У домiшцi до В. borysthenica вiдзначенi Populus
tremula L., Pyrus communis L., Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Окрiм штучних лiсових
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насаджень, в основному з Pinus pallasiana D.Don, P. sylvestris L., Robinia pseudoacacia
L. та березових гайкiв, лiсова рослиннiсть навколо Буркутських озер представлена
вiльховими з Alnus glutinоsa, дубовими з Quercus robur L., осиковими з Populus tremula
гайками, ясеневими з Fraxinus escelsior L. та мішаного складу лiсами.
Матеріали та методи досліджень
Дати певний підсумок дослідженням бріофлори цього оазису північної флори
мохоподібних, які розпочалися влітку 1983 року [BOIKO, 1986], нас спонукали нові
знахідки видів мохів класу Sphagnopsida та деяких болотних видів класу Bryopsida,
зроблені під час кількох експедиційних виїздів викладачів та аспірантів Херсонського
державного університету та співробітників національного природного парку
«Олешківські піски» у 2016–2018 роках. Назви мохоподібних подані за «The Second
checklist of Bryobionta of Ukraine» [BOIKO, 2014].
Результати дослідження
Видовий склад мохоподібних урочища Буркутські плавні
AMBLYSTEGIUM juratzkánum Schimp. – у березових гайках з Betula borysthenica на
грунті мокрих місць між оголеними коренями берези та на гнилій деревині.
A. radicále (P. Beauv.) Schimp. – на піщаному грунті вологих лук у нанозниженнях
серед злаків.
A. sérpens (Hedw.) Schimp. – на вологих місцях та на основах стовбурів дерев у гайках з
листяних порід, на заболоченому ґрунті у березових та вільхових гайках.
A. subtíle (Hedw.) Schimp. – на окоренках стовбурів та на грунті мокрих місць між
оголеними коренями берези
AULACOMNIUM arenopaludosum Boiko – у болітцях з Betula borysthenica та у зниженнях
з Salix alba на вологому грунті та при основах стовбурів дерев.
A. palústre (Hedw.) Schwaegr. – на грунті та перепрілому листі у заболочених місцях
вільшняків з Alnus glutinosa та березняків з Betula borysthenica та на купинах осок Carex
omskiana Meinsh. і C. lasiocarpa Ehrh., на основах стовбурів берези.
BRYUM argenteum Hedw. – на висохлому грунті навколо болітець.
B. bádium (Brid.) Schimp. – на піщаному грунті у западинках видувин серед піщаних
кучугур незначної висоти.
B. сaespiticium Hedw. – на грунті висохлих болітець, на засолених місцях, у березових
гайках, на пісках у соснових насадженнях.
BRACHYTHECIASTRUM velútinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen. – на грунті з перепрілим
листям, на основах стовбурів дерев у лісових угрупованнях.
BRACHYTHECIUM álbicans (Hedw.) Schimp. – на піщаному грунті по краях соснових
насаджень та на освітлених полянах.
B. campéstre (H. Müll.) Schimp. – на освітлених місцях у соснових насадженнях та при
основах стовбурів і біля них у березових гайках.
B. mildeánum (Schimp.) Schimp. – на грунті у вологих місцях по краю обводнених
болітець, у вільхових гайках.
B. rivuláre Schimp. – на гнилій деревині, на вологих місцях у гайках, на залишках
повалених стовбурів дерев.
B. rutábulum (Hedw.) Schimp. – на грунті вологих місць біля березових та вільхових
болітець, на гнилих повалених стовбурах дерев.
CEPHALOZIELLA divaricata (Sm.) Schiffn. – на піску окраїн соснових насаджень, на
місцях колишніх багать.
CERATODON purpúreus (Hedw.) Brid. – на пісках кучугур, соснових насаджень, у
лісових гайках, біля болітець, як домішка до інших мохів.
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CALLIERGON cordifólium (Hedw.) Kindb. – у обводнених болітцях по краю сфагнових
купин.
CALLIERGONELLA cuspidáta (Hedw.) Loeske. – у обводнених болітцях по краю
сфагнових купин.
DICRANUM scoparium Hedw. – на піщаному грунті у соснових насадженнях.
DREPANOCLADUS adúncus (Hedw.) Warnst. – у обводнених, мокрих місцях, на нижніх
частинах стебел очерету.
D. séndtneri (Schimp. ex H. Müll.) Warnst. f. gracilescens (Sanio) Moenk. – у обводнених,
мокрих місцях між купинами осок.
FRULLANIA dilatata (L.) Dumort. – на корі листяних дерев, зокрема на корі стовбура
ясена звичайного (Fraxinus excelsior).
FUNARIA hygrométrica Hedw. – на порушеному грунті біля солоного озера.
HOMALOTHECIUM seríceum (Hedw.) Schimp. – на окоренках та стовбурах дубів та
ясенів.
HYGROAMBLYSTEGIUM varium (Hedw.) Mönk. – на основа стовбурів листяних порід
дерев.
HYPNUM cupressifórme Hedw. – на основі стовбурів та на стовбурах усіх листяних
порід дерев, на грунті у соснових насадженнях.
LEUCODON sciuróides (Hedw.) Schwaegr. – на основі стовбурів та на стовбурах усіх
листяних порід дерев, особливо на дубах та ясенах.
LEPTOBRYUM pyrifórme (Hedw.) Wils. – на грунті між оголеними коренями берез у
мокрих місцях.
L. pyrifórme var. multigemmiferum Boiko. – у вологих місцях на рослинних рештках.
LEPTODICTYUM ripárium (Hedw.) Warnst. – в обводнених місцях болітець, на кореневих
лапах берези, спускається у воду. На коренях вільхи у воді.
L. ripárium (Hedw.) Warnst. f. longifolium (Schultz.) Grout. – біля обводнених болітець
на основах стовбурів та на деревині.
LEPTODICTYUM ripárium (Hedw.) Warnst. var. ramificatinervosum Boiko – на мокрих
місцях біля обводнених болітець.
LESKEA polycárpa Hedw. – на основах стовбурів та на стовбурах дерев усіх листяних
порід.
LOPHOZIOPSIS excisa (Dicks.) Konstant & Vilnet. – на піщаному торф’янистому грунті
березового болітця.
NYHOLMIELLA obtusifolia (Schrad ex Brid.) Holmen & E. Warncke. – на стовбурах
листяних порід дерев.
ОRTHOTRICHUM affine Schrad. ex Brid. – на основах стовбурів та на стовбурах листяних
порід дерев.
О. diaphánum Schrad. ex Brid. – на корі основ стовбурів дерев у заглибинках з гумусом.
О. pumilum Sw. – на стовбурах дуба звичайного (Quercus robur).
О. speciósum Nees. – на основах стовбурів та на стовбурах листяних порід дерев.
О. striátum Hedw. – на корі стовбурів листяних порід дерев.
OXYRRHYNCHIUM speciósum (Brid.) Warnst. – при основах стовбурів дерев та на ґрунті
біля них.
POHLIA nútans (Hedw.) Lindb. – на пеньках та гнилій деревині у гайках.
POLYTRICHUM commúne Hedw. – на грунті по більш-менш сухому краю обводненого
болітця, утворює великі подушки з великою кількістю спорогонів.
P. juniperínum Hedw. – на відкритих пісках та у соснових насадженнях.
P. рerigoniále Michx. – на пісках по краю соснового лісу.
P. pilíferum Hedw. – на пісках та у соснових насадженнях.
PORELLA platyphylla (L.)Pfeiff. – на корі стовбурів Quercus robur та Fraxinus excelsior.
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PHYSCOMITRIUM pyrifórme (Hedw.) Bruch & Schimp. – а грунті по берегах обводнених
болітець.
PTERIGYNANDRUM filifórme Hedw. – при основі стовбура вільхи та берези.
PTYCHOSTOMUM capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen (=Bryum capillare Hedw.) – на
гнилій деревині у листяних гайках.
P. morávicum Podp. (=Bryum capillare var. flaccidum Bruch & Schimp.) – на основах
стовбурів берез.
P. morávicum (Podp.) Ros & Masimpaka f. pulvinatum (Warnst.) Podp. (=Bryum
morávicum Podp.) – на основах стовбурів та біля стовбурів дерев берези.
P. pállens (Sw.)J.R.Spence (=Bryum pállens Sw.) – на відкритих пісках у заглибинках.
PYLAISIA polyántha (Hedw.) Schimp. – на основах стовбурів та на стовбурах дерев
листяних порід.
RADULA complanata (L.)Dumort. – на основах стовбурів та на стовбурах дерев листяних
порід.
SANIONIA uncináta (Hedw.) Loeske. – на вологому грунті висохлого болітця.
SPHAGNUM cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. – на перепрілому листі по краю болітця з Betula
borysthenica, Alnus glutihosa, Salix viminalis L. та S. alba L.
S. fállax (Klinggr.) Klinggr. – серед березового болітця від невеликих купин до латок 3 х
4 м, часто разом з іншими видами сфагнумів. Купини серед вільхово-вербового болітця.
S. fimbriátum Wils. – серед березового болітця від невеликих купин до латок 3 х 4 м,
часто разом з іншими видами сфагнумів. Купини серед вільхово-вербового болота.
S. palustre L. – невеликі включення до сфагнових купин з інших видів сфагнових мохів.
S. squarrósum Crome. – окремими подушками, в середньому 20 х 30 см, по болітцях з
берези, вільхи та верб (Salix viminalis L., S. alba L.).
SYNTRICHIA ruralifórmis (Besch.) Cardot. – на пісках, по краях соснових насаджень.
S. rurális (Hedw.) F. Weber & Mohr. – на пісках, у розріджених соснових насадженнях,
на основах стовбурів дерев.
S. víréscens (De Not.) Ochyra. (=Syntrichia pulvinata (Jur.) Jur.) – на основах стовбурів та
на стовбурах дерев листяних порід.
TORTULA muralis Hedw. – на прошарках гумусу на залишках кинутих шматків бетону.
T. subuláta Hedw. – на грунті і основах стовбурів дерев в гайках.
Обговорення
Загальна бріофлора урочища Буркутські плавні нараховує 63 види, які входять
до складу 36 родів, 23 родин, трьох класів – Jungermanniopsida, Sphagnopsida та
Bryopsida, двох відділів – Marchantiophyta та Bryophyta. Переважають представники
класу Bryopsida відділу Bryophyta, їх нараховується 54 види, що складає 79,38% усієї
бріофлори, видів класу Sphagnopsida лише – 5 (7,35%). Відділ Marchantiophyta
представлений 4 видами (5,88%) класу Jungermanniopsida. У класі Bryopsida дещо
переважають верхоспорогонні види, їх налічується 29 (45,82%), бокоспорогонних
відмічено 25 (39,50%) видів. Відомо, що переважання верхоспорогонних мохів над
бокоспорогонними є характерною рисою аридних бріофлор [BOIKO, 1992]. Так
показник цього відношення, пропорція – ПСв/б, для бріофлори підзони типчакоковилових степів степової зони України становить 2,2:1, а для найпівденнішої підзони
пустельних полиново-типчаково-ковилових степів взагалі зростає до 9,6:1. Проте для
бріофлори урочища Буркутські плавні величина показника значно менша, всього 1,16:1.
Це свідчить про специфічність тут умов для формування бріофлори, тобто буркутська
бріофлора не відносится до аридного типу, а має перехідний характер між аридним і
сильвопалеарктичним типами бріофлор. На це ж указує індекс видової чисельності
пари родин Pottiaceae / Amblystegiaceae (склад родин розглядаємо в широкому
розумінні),
який
становить
0,5.
Такий
показник
мають
бріофлори
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сильвопалеарктичного (наприклад, цей показник для бріофлори Українського Полісся –
0,8) і навіть північнопалеарктичного типів. Ці матеріали свідчать про особливі шляхи
та умови формування буркутської бріофлори, які ще треба детальніше досліджувати у
комплексі з дослідженнями флори та ліхенобіоти.
Серед родин переважають Amblystegiaceae та Brachytheciaceae, які включають 9
та 8 видів відповідно, 25,93% усього видового складу бріофлори (табл. 1). Їх
домінування пояснюється наявністю водно-болотних та помірно зволожених лісових,
чагарникових та лучних біотопів. Родина Pottiaceae, яка домінує у зональній бріофлорі
степової зони та у всіх регіональних бріофлорах, у буркутській бріофлорі займає лише
5 місце. Наступні родини Bryaceae, Orthotrichaceae, Pottiaceae та Sphagnaceae займають
3–7 місця у спектрі родин. Такий набір родин у верхівці спектру з видами, що мають
дуже відмінні еколого-ценотичні вимоги, свідчить про значне розмаїття природних
умов урочища. Наявність різноманітних геоморфологічних, геологічних, гідрологічних,
грунтових та геоботанічних умов сприяло поселенню та відбору тут мохів з різними,
часом зовсім протилежними вимогами до характеру оселищ.
Перші місця у родовому спектрі (табл. 2) займають роди Brachythecium,
Sphagnum та Оrthotrichum (по 8,10% кожен), що пояснюється наявністю сприятливих
для їх зростання біотопів у лісовому, чагарниковому, болотному та лучному типах
рослинності.
Треба відмітити, що 26 родів з 37, так як і 12 родин з 22 представлені лише
одним видом. Це свідчить про міграційний характер бріофлори урочища, вказує на те,
що на даному етапі розвитку вона продовжує знаходитися на стадії формування з
окремих видів, які проникають з сусідніх територій, головним чином з північного
напрямку по долині Дніпра. Багато з цих видів мають широку екологічну амплітуду,
евритопні. Тобто бріфлора урочища збірна, а стосовно її генезису гетерогенна і
гетерохронна.
Таблиця 1
Спектр родин бріофлори урочища Буркутські плавні
Table 1
The families spectrum of bryoflora Burkuty Plavni landmark
Родини

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Amblystegiaceae
Brachytheciaceae
Bryaceae
Orthotrichaceae
Pottiaceae
Sphagnaceae
Polytrichaceae
Hypnaceae
Aulacomniaceae
Funariaceae
Frullaniaceae
Calliergonaceae
Cephaloziellaceae
Dicranaceae
Ditrichaceae
Leskeaceae
Leucodontaceae
Meesiaceae
Mniaceae
Porellaceae
Pteryginandraceae
Radulaceae
Scapaniaceae
Всього

Кількість видів

% від загальної
кількості

9
8
6
6
5
5
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
63

13,17
12,76
9,60
9,60
8,22
8,22
6,45
4,87
3,28
3,28
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
100
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Географічний аналіз бріофлори показує, що у ній домінують види бореального
еволюційно-географічного елемента. Їх нараховується 29 (45,82%) видів, на другому
місці види неморального елемента – 23 (36,34%) види. Отже у географічному
відношенні бріофлора урочища Буркутські плавні за походженням є північною
бореально-неморальною бріофлорою. Видів аридного елемента всього 3. Все це вказує
на оазисний характер бріофлори території, що знаходиться на півдні степової зони
серед субаридних просторів. Міграційний характер бріофлори підкреслюють також
типи ареалів видів. Серед них домінують біполярний тип – 25 видів та голарктичний –
16 видів, паннеморальних та панбореальних разом нараховується 12 видів. Ареали
меншої величини, євро-американський та євро-азійський мають лише два види мохів.
Відповідно до особливостей місцезростань та наявності біотопів виділені
екологічні групи мохоподібних в залежності від зволоження, освітлення, хімізму та
трофності субстратів.
Таблиця 2
Спектр родів бріофлори урочища Буркутські плавні
Table 2
Spectrum of genera of bryoflora Burkuty Plavni landmark
Роди

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Brachythecium
Sphagnum
Оrthotrichum
Amblystegium
Polytrichum
Bryum
Ptychostomum
Syntrichia
Aulacomnium
Drepanocladus
Tortula
Frullania
Funaria
Brachytheciastrum
Calliergon
Calliergonella
Cephaloziella
Ceratodon
Dicranum
Homalothecium
Hygroamblystegium
Hypnum
Leptobryum
Leptodictyum
Leskea
Lophoziopsis
Nyholmiella
Oxyrrhynchium
Physcomitrium
Pohlia
Porella
Pseudoamblystegium
Pseudocampylium
Pterigynandrum
Pylaisia
Radula
Sanionia
Всього:

Кількість видів

5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
63

% від загальної
кількості
8,10
8,10
8,10
6,33
6,33
4,75
4,75
4,75
3,16
3,16
3,16
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
100
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В екологічній групі щодо зволоження місцезростань домінують види проміжних
груп – мезоксерофітів, до якої віднесено 20 видів, мезогігрофітів – 7 видів та
гігрогідрофітів – 9 видів. Тобто більше половини видового складу 36 видів (56,8%) є
представниками проміжних екологічних груп. Близькі за вимогами до домінуючої
екологічної групи мезоксерофітів, ксерофіти та мезофіти представлені 9 видами кожна.
В екологічній групі за відношенням до умов освітлення, як і в попередній групі,
домінують види проміжної групи між геліофітами і сціофітами, а саме – геліосціофіти,
до яких віднесено більше половини видового складу – 33 види (52,14%). Геліофітів
нараховується 16 видів, сціофітів – 14. Такий спектр пояснюється тим, що більшість
біотопів перебувають у напівзатінених місцях лісових ценозів з незначною зімкнутістю
деревостанів (Рис. 1, 2).
Види мохоподібних у своєму поширенні залежать також від хімізму субстратів,
їх хімічного складу, який визначається за допомогою індикаторних рослин, певних
характеристик субстратів та відомостей з інших наук. У дослідженій бріофлорі
проявляється абсолютне домінування інцертофільних видів, тобто видів без чітких
проявів залежності від хімізму субстрату, з тяжінням до біотопів, у яких не
проявляється переважаюча дія будь-якої складової хімічного складу. Інцертофітів
нараховується 52 види, що складає 82,16% усього видового складу бріофлори. Крім них
7 видів відносяться до ацидофітів, які зростають в субстратних умовах з рН<7, та по
два види відносяться до галофітів та кальцефітів.

Рис. 1. Мох Aulacomnium arenopaludosum Boiko на залишках листків дерев в оточенні Ceratodon
purpureus Hedw. (Brid). в урочищі Буркутські плавні.
Fig. 1. Moss Aulacomnium arenopaludosum Boiko on leaves remnant surrounded by moss Ceratodon
purpureus Hedw. (Brid). in the Burkuty Plavni landmark.
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Ценотичну активність видів визначали з урахуванням трапляння виду у типах
ценозів, трапляння виду у типах біотопів та чисельності і ролі виду у мохових
угрупованнях. Виявилося, що більшість видів буркутської бріофлори відносяться до
груп середньоактивних – 18 видів, неактивних – 17 видів та малоактивних – 15 видів.
Сумарно це становить 79,0% видового складу. Лише 7 видів є особливо активними та 6
видів – високоактивними.
У залежності від багатства субстрату елементами живлення мохоподібні
розділяються на кілька екологічних груп за відношенням до трофності субстрату. За
показником трофності у бріофлорі домінують олігомезотрофи та мезотрофи – по 18
видів (56,88%), до яких примикає група з 11 мезоевтрофних видів. Тобто і тут
проявляється перевага проміжних, середніх за багатством елементів живлення видів.
У спектрі життєвих форм найбільшою кількістю видів представлені такі життєві
форми, як килим плоский – 18 видів (28,44%) та дернина рихла або пухка – 16 видів
(25,28%), інші життєві форми представлені значно меншою кількістю видів. Якщо
порівнювати зі спектром життєвих форм бріофлори усієї степової зони, то можна
помітити, що за місцем у спектрі обох бріофлор співпадають лише два типи життєвих
форм – дернина рихла та килим плоский. Третій тип – дернина щільна, яка у спектрі
бріофлори степової зони займає третє місце, у буркутській бріофлорі представлена
значно меншою кількістю і до групи переважаючих не входить.
Особливості бріофлори також відображає спектр статевих станів, статевих типів
видів. Якщо у бріофлорі усієї степової зони з її зональними, екстразональними,
інтразональними і антропогенними ценозами доволі різко переважають дводомні види
– 53,2%, а однодомних значно менше – 37,0%, то у буркутській бріофлорі переважання
дуже мале: дводомних – 29 (45,82%), а однодомних – 25 (39,5%). Це вказує на
приблизну рівність як корінних, так і вторинних, похідних ценозів у складанні
рослинного покриву району досліджень. На основі багаторічних досліджень складено
список видового складу печіночників та мохів урочища.
Буркутська бріофлора має свої, тільки їй притаманні особливості. Це є
відображенням шляхів формування бріофлори у часовому вимірі, що привело як
результат до мозаїчного розташування на дослідженій території різноманітних, часом
зовсім протилежних за характеристиками ценозів рослинного покриву, що
перемежовуються у різних варіантах: боліт з водним дзеркалом, заболочених місцин
без стоячої води, ділянок листяних лісків з різних деревних порід, лук, пісків, піщаних
кучугур, штучних соснових лісів та ін.
Значний вплив на формування сучасної бріофлори урочища Буркутські плавні
мав і має нині антропогенний тиск останніх десятиріч. На це вказує значна кількість
синантропних видів. Майже половина видового складу флори мохів відділу Bryophyta
відноситься до синантропної апофітної фракції (49,2%), до індигенофітної лише трохи
більше половини (50,8%).
Серед бореальних елементів дослідженої брофлори урочища Буркутські плавні
найбільший інтерес становлять болотні види мохів, перш за все сфагнові мохи. Ці види
трапляються у березових та вільхових болітцях, значно рідше в зниженнях без
деревних порід серед Calamagrostis epigeios (L.) Roth та видів Carex та ін. Перевагу
віддають березнякам 20–30 річного віку, у вільшняках та у змішаних ценозах
зустрічаються рідше. Характерним є дуже тонкий шар торфу під сфагновими мохами,
причому зі слабкою здатністю до розкладання, та невеликі розміри осоково-сфагнових
сплавин у озерцях. На основі цих особливостей стверджувалося, що процес
проникнення болотних бореальних елементів у південному напрямку продовжується і
тепер.

65

Бойко М.Ф.

Рис. 2. Купина сфагнових мохів у болітцях з Betula borysthenica, Alnus glutihosa, Salix viminalis та S.
alba в урочищі Буркутські плавні (Фото М. Захарова).
Fig. 2. A bunch of sphagnum mosses in the swamps of Betula borysthenica, Alnus glutihosa, Salix viminalis
and S. alba in the Burkuty Plavni landmark (Photo by M. Zakharovа).

Багатьма дослідниками різними методами показано, що ще у міоцені на півдні
України існували хвойно-листяні ліси та ландшафти відкритого типу [DOROFEEV, 1955;
TORFOVO-BOLOTNYI…, 1973; SCHEKINA, 1975, 1979; VEKLYCH, 1982; ARAP et al., 1992]. Ще
з тих часів тут були сприятливі умови для зростання сфагнових мохів. І в четвертиному
періоді, в голоцені були достатні умови для існування сфагнових мохів.
Так в околицях Кардашинського торфовища (Голопристанський р-н Херсонської
обл.) зростали соснові, березові, вільхові, дубові ліси, відмічалися спори сфагнових
мохів, а серед трав’янистих рослин були представлені болотні види осок [ARTIUSHENKO,
BACHYRYNA, 1958; ARTIUSHENKO, 1970; KREMENETSKII, 1991; BEZUSKO, BEZUSKO, 2000;
BEZUSKO et al., 2011].
Отже, сфагнові мохи і сфагнові болітця існують на півдні України ще з міоцену,
завжди були, як і зараз, інтразональним явищем для цієї території. Відсутність
потужних відкладів торфу у нинішніх болітцях можна пояснити тим, що вони не
можуть довго залишатися на одному місці, оскільки піщаний субстрат дуже
динамічний від дії води і вітру і не сприяє фоссилізації рослинних решток. Здатність
сфагнових болітець затухати в одному місці і знову з’являтися у іншому дала їм
можливість відходити на інше місце при трансгресіях моря і повертатися назад при
регресіях та відновлюватися на промитих річковою водою піщаних терасах.
Це ж стосується також вільхових, тополевих і дубових гайків, а в недалекому
минулому і соснових лісів, діаспори для відновлення яких масово, в тому числі і
мохового компоненту, поступали з північних територій на південь річковими долинами
та переносились іншими природними способами. Такі переноси існували давно і
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існують тепер. Про це в певній мірі свідчать не тільки знахідки сфагнових мохів, а й
знахідки багатьох бореальних та неморальних видів брієвих мохів та мохових
угруповань на вікових деревах у старовинних парках, які закладалися на півдні
України, починаючи з останньої чверті XVIII століття. За нашими спостереженнями, у
них добре сформувалася типова епіфітна бріофлора, незважаючи на відносно короткий
вік парків (трохи більше 200 років) та негативну роль антропогенного фактора. Це
також підтверджує наш висновок про безперервність процесу формування бріофлори
урочища Буркутські плавні протягом тривалого часового періоду.
Наявність рідкісних видів мохоподібних та рідкісних угруповань [BOIKO, 1988,
2010; RED DATA BOOK, 2009; ZELENA…, 2000] вимагає прийняття заходів з їх охорони, а
саме включення усіх місцезростань сфагнів урочища Буркутські плавні, як найцінніших
елементів північної бріофлори, до Національного природного парку «Олешківські
піски», проведення екомоніторингу [ILNYTSKII et al., 2005; KHODOSOVTSEV et al., 2011] та
дослідження стану популяцій сфагнових мохів.
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