
263 

 

УДК 582.32 

БРІОФІТИ В ЕКОТОПАХ УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Н. В. Загороднюк
1
, Д. О. Березовська

2
 

1
Херсонський державний університет, вул. 40 років Жовтня, 27, м. Херсон, 73000 

2
Херсонський академічний ліцей мені О. В. Мішукова Херсонської міської ради 

при ХДУ, вул. 40 років Жовтня, 27, м. Херсон, 73000 
 

Екотоп – сукупність абіотичних умов місцезростання конкретного 

біотичного угруповання чи певної однорідної ділянки земної поверхні. До 

останніх можна, з певним рівнем допущення, віднести і місто як приклад 

урбоекосистеми. В межах різних міст склад придатних до заселення рослинами 

екотопів суттєво відрізняється, так само як і видовий склад мохоподібних, що їх 

заселяють. Зміст роботи, результати якої представлені нижче, полягав у 

виявленні ектопічної диференціації мохоподібних, які ростуть в межах 

Комсомольського адміністративного району міста Херсон (Україна).  

Протягом 2013-2014 рр. в межах району обстежено 33 пробних ділянки, 

зібрано 40 гербарних пакетів мохів. Зразки ідентифіковані нами за класичним 

порівняльним анатомо-морфологічним методом з використанням дихотомічних 

ідентифікаційних ключів 1-4, 6. Виявлено 17 видів мохів, представників 13 

родів, 9 родин відділу Bryophyta. Надвидові таксони (роди, родини) в основному 

моновидові. Невелика перевага відзначена для родин Pottiaceae (4 види, 23,5%) 

та Orthotrichaceae (3 види, 17,6%). Серед життєвих форм, які утворюють 

досліджені мохи, переважають подушка мала (7 видів, 41,8%), дернинка щільна 

(4 види, 23,5%) і дернина нещільна (4 види, 23,5%), пристосовані до збереження 

вологи, що дуже важливо при її недостачі на території міста 10. Серед 

географічних елементів, виділених згідно сучасного поширення видів, 

домінують мультизональні (6 видів, 35%) та неморальні (5 видів, 29%) 

мохоподібні. З екологічної точки зору виявлені мохи є переважно геліофітами (9 

видів, 5,3%), мезоксерофітами (8 видів, 47%) і ксерофітами (6 видів, 35,3%). 

Вказані особливості свідчать про те, що спонтанна бріофлора міста Херсона 

посухостійка, світлолюбна,  формується в першу чергу за рахунок бріофлор 

природних степових та листяних лісових фітоценозів 5, 7. 

Екотопічний розподіл мохоподібних в межах дослідженої території 

визначився нами за результатами польових спостережень. З урахуванням 

субстрату, на якому мешкали мохоподібні, узагальненим рівнем освітлення та 

загальним зволоженням, на території дослідження в межах трьох функційних зон 

(селітебної, транспортної і рекреаційної) нами виділено 10 екотопів, заселених 

мохами.  

Перша группа екотопів сформувалася на корі дерев в зоні придорожних 

насаджень та селітебних (житлових) ділянок. Бріофіти зростали на корі клена 

(Acer) та тополі (Populus). Екотопи відзначаються відносно високим затіненням, 

на заселених мохами ділянках спостерігається накопиченням певного обсягу 

вологи (з атмосферних опадів). На корі Acer ідентифіковано 4 види 
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мохоподібних. За частотою трапляння в зразках і площею проективного 

покриття переважають Orthotrichum pumilum Sw. та Orthotrichum diaphanum 

Brid., в якості домішок присутні Orthotrichum speciosum Nees, Amblystegium 

serpens (Hedw.) В. S. G. На корі Populus виявлено 5 видів бріофітів. Домінують 

Orthotrichum pumilum, Orthotrichum diaphanum, Amblystegium serpens, як домішки 

відзначені Pylaisia polyantha (Hedw.) В. S. G., Orthotrichum speciosum. БВ інших 

деревних насадженнях антропогенного походження (лісові масиви, лісосмуги) 

Orthotrichum pumilum Sw. та Orthotrichum diaphanum також траплялися нам в 

ролі домінантів мохового покриття, при цьому склад видів-домішок був набагато 

ширшим 8, 9. 

В межах рекреаційної зони виділено заселений мохами екотоп гнилої 

деревини, характерними умовами для якого відзначились висока вологість та 

значне затінення. В умовах природніх лісів або старих лісосмуг на гнилій 

деревині  формується цілий комплекс епіксильних мохів; в рівнинному Криму 

бріофлора подібного екотопу включала 13 видів 8. В умовах міста тут виявлено 

тільки вид Pylaisia polyantha. 

В межах селітебної зони виділено екотопи, пов'язані з таким субстратом як 

асфальт. Ділянки з низьким рівнем вологи трапляються на заасфальтованих 

майданчиках, які люди використовують для побутових і рекреаційних потреб. 

Тут з мохів переважають Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. та Schistidium apocarpum 

(Hedw.) B. et S., до них зрідка додається Syntrichia ruralіformis (Brech.) Cardot. 

Подібний комплекс видів, при значно більшій кількості домішкових видів, 

типовий для відкритих, сильно освітлених вапнякових скель (де до вказаних 

видів домішуються інші представники родини Pottiaceae) 7. Ділянки асфальту з 

високою затіненістю і вологістю (під різними водостоками) є іншим екотопом, 

тут росте значно більше мохів. Тут виявлено 6 видів, серед яких 

найпоширенішими є Bryum argenteum Hedw., Barbula unguiculata Hedw. з 

домішками Tоrtula muralis Hedw., дещо рідше можна виявити Brachytheciastrum 

velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen., Leskea polycarpa Hedw.,  Bryum 

caespiticium Hedw. Це своєрідний бріокомплекс, що формується саме на території 

міст. 

Окремо виділена група мохоподібних селітебної зони, які зростають на  

бетоні в умовах низької вологості та надмірної освітленості (відкриті стінки та 

мури). В його межах відзначено всього 2 високостійкі синантропні види: більш 

розповсюджений Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., рідше трапляється Tоrtula 

muralis. 

Окремий екотоп сформувався на оброблених вапняках (мури і стіни). 

Зібрані нами мохи росли тут в умовах низької вологості та високої освітленості. 

Були виявлені Ceratodon purpureus, Tоrtula muralis і Syntrichia ruralis. 

Бідністю бріофлори відзначився екотоп, сформований на цеглі, на якому 

єдиний вид Syntrichia ruralis проростав в умовах низької вологості та розсіяного 

освітлення.  

Наступна група екотопів пов’язана з парками та скверами. Першим 

субстратом є ґрунт з низькою вологість та сильною освітленістью, тут ростуть 
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Barbula unguiculata, Bryum caespiticium і Brachytheciastrum velutinum; домінує 

перший вид.  Ґрунт з високою вологістю і значною затіненістю (ці ділянки 

виокремлені в іншу ектопічну відміну) включає значно більшу видову 

різноманітність. В межах цього субстрату оселилося 6 представників бріофлори. 

Домінантом є Syntrichia ruralіformis, трохи менша участь Leptodiptium riparium 

(Hedw.) Warnst. та Barbula unguiculata, до яких епізодично домішуються Tоrtula 

muralis, Schistidium apocarpum, Syntrichia ruralis. 

Таким чином, видовий склад мохоподібних, відзначених у досліджених 

екотопах, є біднішим порівняно з подібними місцезростаннями природного 

походження або антропоекотопами за межами міст. Серед мікроекотопів, що 

сформувалися на досліджуваній території, найбільш сприятливими для мохів є 

ділянки вологого ґрунту з достатнім затіненням, зволожені заасфальтовані 

ділянки з постійним надходженням додаткової вологи і кора тополь в парках і 

скверах. Всі вони відзначаються спільною ознакою: тут накопичується і 

зберігається волога. Для мохів міста Херсона рівень зволоження є лімітуючим 

фактором поширення, нівелюючим вплив інших, в першу чергу – хімічного 

складу субстрату, на якому формуються екотопи. 
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