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У даній статті вперше був висвітлений список бріофлори території 
проектованого регіонального ландшафтного парку "Долина Курганів" який 
налічує 24 види мохоподібних представників 15 родів, 6 сімей, 2 порядків. Вперше 
проведено таксономічний аналіз виявленої бріофлори. Дана стаття є складовою 
частиною моніторингу флори і рослинності об'єктів природно-заповідного 
фонду Херсонської області. 
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Вступ 
В умовах постійного пресингу на природу з боку людського 

суспільства одним із важливих завдань ботаніки є детальна інвентаризація 
всіх компонентів флор, в тому числі і мохоподібних. Це стосується як 
антропогенно трансформованих урбоекосистем, так і території об’єктів 
природно-заповідного фонду (існуючих та проектованих). Одним з таких 
об’єктів є "Долина Курганів"– проектований регіональний ландшафтний 
парк, який планується створити на території Голопристанського району 
Херсонської області.  

Відомо, що кургани в цьому районі були споруджені в той час, коли на 
даній території панувала степова рослинність; вони виступають 
рефугіумами степового рослинного покриву, на що вказує наявність 
аборигенних, несинантропних, раритетних видів вищих рослин. Дана 
територія є недостатньо вивченою раритетних видів вищих рослин. Дана 
територія є недостатньо вивченою у бріофлористичному відношенні, хоча 
флора судинних рослин в останні роки вивчалась детально.  

З урахуванням того, що розвиток флори мохоподібних степових 
територій хоча і відбувся паралельно зі змінами судинної флори, але 
підпорядкований власним закономірностям, питання дослідження 
бріофлористичного компонента фіторізноманіття проектованого 
заповідного об’єкту було визнано нами важливим і актуальним. 

Матеріали та методи дослідження 
Основою для проведення дослідження став гербарний матеріал 

мохоподібних, зібраний на території проектованого РЛП "Долина Курганів" 
під час експедиційних виїздів 2012-2014 рр.  

Збір матеріалів і дослідження мохоподібних проводились експедиційно 
– маршрутним методом.  
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Вивчення бріофлори розпочиналося із встановлення видового 
різноманіття, тобто із складання переліку видів рослин. Для цього 
використовували літературні та гербарні дані, за їх наявності. Далі під час 
дослідження екологічних особливостей бріофлори використовувались методи 
польових спостережень. Результати статично оброблені з використанням 
програмного забезпечення операційної системи Windows 2007.  

Першою ланкою в дослідженні бріофлори є визначення специфіки 
розподілу видів мохоподібних по надвидових таксонах. Це передбачає 
виявлення провідних порядків, родин та родів, їх ролі в розбудові флори, а 
також відсотку полі-, оліго- та моновидових таксономічних груп [12]. 
Ідентифікація гербарного матеріалу мохоподібних, зібраних на території 
ділянок, запланованих до включення в проектований регіональний 
ландшафтний парк "Долина Курганів", показав, що бріофлора 
проектованого об’єкту природно – заповідного фонду включає 24 види 
представників 15 родів, 6 родин, 2 порядків відділу Bryophyta. 

Основною характеристикою систематичної структури є розподіл видів 
по надвидових таксонах, і порівняння їх видового насичення. Порівняння 
бріофітів РЛП "Долина Курганів" по окремих родинах показало, що видове 
різноманіття їх помітно неоднакове (табл. 1).  

Як видно з представлених даних, найбільше видів в структурі 
дослідженої бріофлори належить до родини Поттієві (14 видів, 58,3%) –
Pottiaceae. Означена родина об’єднує багаторічні надгрунтові, наскельні або 
епіфітні мохи, що утворюють дернинки або зростають поодиноко і групами 
серед інших мохів.  

Таблиця. 1  
Спектр родин мохоподібних проектованого РЛП "Долина Курганів" 

Родина Видове різноманіття 
Кількість видів  

1.Pottiaceae 14 58,3 
2. Bryaceae 4 16,6 
3. Brachytheciaceae 2 8,3 
4. Amblystegiaceae 2 8,3 
5. Funariaceae 1 4,1 
6.Ditrichaceae 1 4,1 

Разом 24 100 
 
Представники родини Pottiaceae відзначаються тим, що навіть в 

несприятливих для них умовах часто і рясно спороносять. Це 
найчисельніша родина мохоподібних у бріофлорі Європи і серед 
мохоподібних південних районів України вона також представлена 
найбільшою кількістю видів [8].  



 Природничий альманах 
 

 

33 

Домінування родини Pottiaceae – ознака типових аридно–голарктичних 
бріофлор. Відзначається її переважання не тільки у численних флорах 
великих територій, але і в ценотичних регіональних бріофлорах окремих 
рослин угруповань [10].  

Серед мохоподібних "Долини Курганів" на долю родини Pottiaceae 
припадає 58,3%, решта родин зовсім не такі чисельні. 

Таке різке переважання – "відрив" – однієї аридної родини є наслідком 
поєднання двох несприятливих факторів: засолення грунтових субстратів на 
територіях проектованого регіонального ландшафтного парку, і тривалого 
антропогенного навантаження (оранка, випас).  

Дослідження розподілу мохоподібних РЛП "Долина Курганів" по 
окремим родам показало, що тут відсутні роди з високим видовим 
різноманіттям, і багато моно видових родів (табл. 2). Домінуюче місце 
займає рід Bryum (3 види, 12,5 %) і Tortula (4 види,16,6%). Більша частина 
родів моновидова – тобто в межах даної групи рослин наявний один 
представник роду, такими родами є Amblystegium, Acaulon, Brachythecium, 
Ceratodon, Homalothecium, Hygroamblystegium, Protobryum, 
Pseudocrossidium, тобто 60%. 

Таблиця 2  
Видове різноманіття родів бріофлори проектованого РЛП 

"Долина Курганів" 
Рід Видове різноманіття 

Кількість видів % 
1. Tortula 4 16,6 
2. Bryum 3 12,5 
3. Pterygoneurum 2 8,3 
4. Synthrichia 2 8,3 
5. Weissia 2 8.3 
6. Ptychostomum 2 8,3 
7. Amblystegium  1 4,1 
8. Acaulon 1 4,1 
9. Brachythecium 1 4,1 
10. Ceratodon 1 4,1 
11. Homalothecium 1 4,1 
12. Hygroamblystegium 1 4,1 
13. Phascum 1 4,1 
14. Protobryum 1 4,1 
15. Pseudocrossidium 1 4,1 

Разом 24 100 
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Решта – оліговидові, тобто означені роди в аналізованій групі 
включають невелику кількість видів – 2-4 види. Такими родами є 
Pterygoneurum, Synthrichia, Phascum,Weissia, Ptychostomum. Значна участь 
моновидових таксономічних груп – родів і родин – характерна для 
бріофлори степової зони в цілому, також для – місцевих степових і 
галофітних бріофлор [6,8,10].  

ВИСНОВКИ 
1. Умови для поширення бріофлори на території проектованого РЛП 

"Долина Курганів" є несприятливими. Це зумовлено помірно-
континентальним кліматом та бідністю субстратів для заселення. –Долина 
Курганів позбавлена вапнякових відкладів, які дають 20-25% до видового 
складу бріофлори. Також причиною зменшення видового складу бріофлори 
– солонцюватість каштанових ґрунтів, – це є наслідком близькості моря, 
оскільки вітри здійснюють постійний нагін солоної води на ґрунтові води 
верхнього ґрунтового горизонту, тому на даній території дійсно дуже багато 
солончакової рослинності. Не зважаючи на видове багатство вищих рослин, 
комплекс природних умов пригнічує поширення бріофлори на 
досліджуваній території.  

2. В складі бріофлори проектованого регіонального ландшафтного 
парку "Долина Курганів" виявлено 24 види мохоподібних, що є 
представниками 15 родів, 6 родин та 2 порядків відділу Bryophyta. З огляду 
на загальне бріорізноманіття степової зони України, бріофлористичний 
компонент біоти РЛП "Долина Курганів" є мало видовим.  

3. В систематичній структурі дослідженої бріофлори виявлене 
переважання по видовому різноманіттю родини Pottiaceae (Поттієві) та роду 
Bryum (Бріум). Різке переважання – "відрив" – однієї аридної родини є 
наслідком поєднання двох несприятливих факторів: засолення грунтових 
субстратів на територіях проектованого регіонального ландшафтного парку, 
і тривалого антропогенного навантаження.  

Відзначена значна кількість моновидових таксономічних груп (родів і 
родин). Це пов’язано з тим, що бріофлора на території проектованого РЛП 
"Долина Курганів" не сформувалась на цій території виключно внаслідок 
еволюції, а є результатом міграції на цю територію низки видів (в першу 
чергу – тих, що є складовими моновидових родин). Така бріофлора – 
гетерогенна і гетерохронна.  
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Lеgka D.V., Zagorodnyuk N.V. 
TAXONOMICAL STRUCTURE OF MOISTURE PROJECTED 
REGIONAL LANDSCAPE PARK "VALLEY OF KURGANS" 

In this article, the list of bryoflora for the territory of the projected regional 
landscape park "Dolina Kurganov" was first covered, which includes 24 species 
of bryophytes from 15 genera, 6 families, 2 orders. For the first time, a taxonomic 
analysis of the detected bryoflora was carried out. This article is an integral part 
of monitoring the flora and vegetation of objects of the nature reserve fund of the 
Kherson region. 

Keywords: brioflora, identification, taxonomy, taxon. 
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