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Пам‘ятка природи місцевого значення «Деревостій акації білої» – складова 

природно-заповідного фонду Цюрупинського району Херсонської області, насадження 

Robinia pseudoacacia площею 3,0 га, створене в 90-х роках ХІХ сторіччя [3]. Основу 

деревостану складають дерева Robinia pseudoacacia, Gleditsia triacanthos, Acer negúndo. 

Пізніше до складу деревних порід спонтанно включились Morus alba, Acer platanoides, 

Quercus robur, Ulmus carpinifolia, Celtis occidentalis, та низка місцевих чагарників, таких 

як Rubus fruticosus, Swida sanguinea, Viburnum opulus.  

Мохоподібні даного заповідного об‘єкту досліджувались нами на основі аналізу 

оригінального гербарного матеріалу мохоподібних, зібраного під час експедиції 2015 

року. Збори були приурочені до найбільш типових екотопів, утворених в межах 

обстеженого лісового насадження.  

В складі бріофлори «Деревостою акації білої» ідентифіковано 25 видів 

мохоподібних, що представляють 16 родів 12 родин 8 порядків 2 класів 2 відділів вищих 

безсудинних рослин. В переважній більшості своїй ці мохоподібні є звичайними 

представниками місцевої бріофлори [2, 5]. 6 видів – Porella platyphylla, Frullania 

dilatata, Radula complanata,  Synrichia papillosa, Nyholmiella gymnostoma, Orthotrichum 

patens – включені в природоохоронні документи різного рангу [4, 6]. 

Серед 25 видів переважають представники родин Orthotrichaceae (6 видів, 

24,0%), решта видів більш-менш рівномірно розподілились між родинами Hypnaceae, 

Brachytheciacea, Bryaceae і Pottiaceae (по 3 види, по 12,0%). Кількість дводомних і 

однодомних видів приблизно однакова (13 видів, 52,0% та 12 видів, 48,0% відповідно); 

для трохи менш ніж половини відома здатність утворювати спеціалізовані органи 

виводкового розмноження (11 видів, 44,0%). Виражено переважаючими життєвими 

формами виявились килим плоский (10 видів, 40,0%), дернина рихла (6 видів, 24,0%) та 

подушка мала (5 видів, 20,0% відповідно). З точки зору специфікації поширення мохи 

деревостану є неморалами (13 видів, 52,0%) та бореалами (7 видів, 28,0%). З екологічнї 

точки зору досліджену групу мохів можна охарактеризувати як мезоксерофітну (14 

видів, 56,0%), геліосциофітну (12 видів, 48,0%), інцертофільну (22 види, 88,0%), 

олігомезотрофну (13 видів, 52,0%). Серед досліджених мохів присутні як індигенофіти 

(10 видів, 40,0%), так і апофітні мохи (15 видів, 60,0%); серед останніх переважає 

геміапофітна група – 9 видів, 36,0% бріофлори. 
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Досліджені мохові обростання сформувались на таких субстратах, як гнила кора і 

гнила деревина (пеньки, повалені стовбури і уламки гілок Robinia pseudoacacia, Acer 

negúndo, Quercus robur, Celtis occidentalis ) і кора живих форофітів (стовбури і основи 

стовбурів Robinia pseudoacacia, Quercus robur, Acer negúndo). Найбільш різноманітними 

є обростання на корі Acer negúndo (16 видів), на інших деревах росте 7-9 видів. На 

епіксильних субстратах мохів більше: 15-16 видів. Структури комплексів мохоподібних 

подібні: на корі дерев домінують групи за участі малих подушок Orthotrichum pumilum, 

O. diaphanum, O. speciosum, O. affine. Меншою є роль плоскокилимових угруповань з 

Leskea polycarpa, Pylaisia polyantha, Hypnum cupressiforme, H. cupressiforme var. filiforme, 

до яких зрідка домішуються Amblystegium serpens var. saxicola, Hypnum lacunosum тощо. 

Тут же трапляються килими печіночників. 

На гнилій деревині, опалих гілках і корі, що відслонюється, зменшується 

кількість ортотрихових, збільшується роль плеврокарпних обростань, в складі яких 

з‘являються Brachytheciastrum velutinum, Brachythecium salebrosum, Amblystegium 

serpens, Homalothecium sericeum. 

Мохи, типові для нагрунтових екотопів степів та чагарників,  переселились на 

окоренки листяних дерев та уламки гнилої деревини, де зібрані Ceratodon purpureus, 

Bryum moravicum, B. capillare, Syntrichia ruralis, S. ruraliformis, Grimmia pulvinata.  

Бріофлора дослідженого насадження наочно демонструє зміни, що відбуваються 

в бріофлорі Нижньодніпровських пісків внаслідок заліснення. Зростає роль епіфітних і 

епіксильних мохів, в першу чергу видів родини Orthotrichaceae, паралельно зі 

зменшенням ролі Pottiaceae [1]. Зникають типові епігейні види мохів, за виключенням 

полісубстратників, біологія яких дозволяє перебратися для проживання на дерев‘янисті 

субстрати. 
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