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Щоб запобігти знищенню біологічної різноманітності, потрібно упорядкувати 

знання про живі організми, їх видовий склад. В зв'язку з цим, вивчення 

фіторізноманітності окремих територій має не тільки наукове, але й природоохо-

ронне практичне значення. 

Для вивчення флори дикорослих представників родини Козасеае у різних 

фітоценозах с. Кирнасівки ми використовували літературні дані, матеріли герба-

рію кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського та матеріали власних досліджень, які проводились 

нами протягом вегетаційних періодів 2013-2015 років. Нами виявлено, що дико-

рослі представники родини Козасеае належать до 19 родів. Найбільшим за кіль-

кістю видів є рід Роїепіїїїа - 8 видів. На другому місці у родовому спектрі розта-

шований рід Копа - 7 видів; на третьому місці - рід АІспітШа - 4 види; 3 роди -

Рга§агіа, КиЬиз та Сеит - по 3 види. По два види налічують роди Рііірепа'иіа, 

ЗогЬиз і Сгаіае^из. Решта 10 родів представлені одним видом. Трав'янисті види 

родини Козасеае відзначаються різноманітними еколого-ценотичними 

особливостями. Як показав аналіз, у лісах, по чагарниках, на узліссях 

зустрічаються 5 видів, на трав'янистих схилах, луках - 5 видів, на вологих луках, 

у сирих місцях - також 5 видів. Ще 2 види приурочені до боліт. П'ять видів з 

родини Козасеае зустрічаються на сухих схилах та пісках, по берегах річок. 

Чотири види частіше трапляються на полях, засмічених місцях, біля доріг, 

Еколого-фітоценотичний аналіз флори проводимо за приналежністю видів 

до певного флороценотипу. Флороценотип - це сукупність рослинних 

формацій, едифікатори яких пройшли загальну адаптивну еволюцію під 

впливом певних тривало існуючих умов на певній території, що зайнята 



визначеним типом флори нотип, кореальний, лучний (лучно-болотний), 

степовий (лучно-степовий), гігрофільний, рудеральний, сегетальний види 

рослин. 

Підсумовуючи дані проведеного аналізу за флороценотипами, ми 

виявили, що переважають флороценотипи лісових місцезростань, а саме - 

неморальний -17 видів (Рга%агіа тозскаїа БисЬ., Рга%агіа УІГІСІІЗ ОисЬ., 

Рга§агіа хезса Ь., Ц^аШзіеіпіа ^еоіа'ез \УІ11сі., АІскітШа шЬгепаїа Вив., 

Агипсиз уи!§агіз Ка£, Ругиз соттипіз Ь., Маїнз зуіхезігіз МШ., ЗогЬиз 

Югтіпаїіз Сгапіг., Сгаїае^из саіусіпа Реіегт., СгаІае§из Іекі&аіа ОС, КиЬиз 

ідаеиз Ь., Коза сгепаШІа СЬгзЬап., Коза а'итаїіз ВесЬзі., Ргипиз зріпоза Ь., 

Сегазиз ауіит МоепсЬ., Расіиз аі'іит МІЙ.) і бореальний - 3 види (ЗогЬиз 

аисирагіа Ь., КиЬиз саезіиз Ь., КиЬиз кігіиз А^аМзі еі Кіі.). До лучно-

болотного належить 6 видів (РоїепіШа апзегіпа Ь., РоіепШІа геріапз Ь., 

Оеит гіуаіе Ь., Рііірепсіиіа лші^агіз МоепсЬ., Рііірепсіиіа иітагіа Міхіт., 

ЗащиізогЬа о#ісіпаІіз Ь.), лучного і лучно-степового по 4 види (РоіепШІа 

егесіа Нагаре., АІскітШа топіісоїа Оріг., АІскітШа §гасШз Оріг., АІскітШа 

асиїИоЬа Оріх. і РоїепіШа Іеисороіііапа Р.О. МііІІ., А^гітопіа еираіогіа Ь., 

Роіегіит зап§иізогЬа Ь., РШрепа'иІа уиі^агіз МоепсЬ. відповідно). До видів 

синантропної флори, тобто рудерально-сегетального флоропенотипу 

належить ї 1 видів (РоїепіШа сапезсепз Векз., РоїепіШа агдепіеа Ь,., РоїепіШа 

ітроіііа ^
г
аЬ1епЬ., РоїепіШа погуе£Іса Ь., Оеит игЬапит Ь., Оеит аііерісит 

Іасц., Коза а^гезііз Зауі., Коза тісгапіка 8гаііЬ., Коза согутЬі/'ега ВогкЬ., 

Коза іотепіоза 8тіІЇі., Коза сапіпа Ь.). Види неморального флороценотипу 

зустрічаються переважно в широколистяних лісових ценозах, по чагарниках 

та на узліссі, лучні види - на луках, сінокосах, пасовищах. Види 

синантропної флори найчастіше трапляються вздовж доріг, біля стежок, на 

берегах річок, біля осель, на засмічених місцях, пустирях, на полях та 

городах. Нами проведений біоморфологічний аналіз флори. Біоморфою, 

життєвою формою, або єкобіоморфою називають зовнішній вигляд (габітус) 

окремих груп рослин, який виникає в онтогенезі в результаті росту і 



розвитку в певних умовах середовища і відображає сукупність основних 

пристосувальних ознак (Нечи-тайло Л. Ф., 2004). За класифікацією 

життєвих форм Раункієра, 24 досліджуваних види рослин належать до 

гемікриптофітів. Це рослини, у яких бруньки відновлення зимою 

розташовані на рівні ґрунту і їх захищають рештки відмерлих вегетативних 

органів та сніг. Це багаторічні, переважно розеткові або напІЕірозе-ткові 

рослини. Деякі з них мають підземні кореневища. Сімнадцять видів - є фа-

нерофітами. Це - види, у яких бруньки відновлення в зимовий період 

перебувають високо над землею Сюди відносять дерева й високі чагарники. 

Три види є хамефітами, тобто видами, бруньки відновлення яких взимку 

знаходяться невисоко над землею. Один вид - перстач норвезький належить 

до терофітів. Це одно - або дворічна рослина, у якої після плодоношення 

відмирають всі вегегативні органи - наземні та підземні. 
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