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АНТРОпОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ 
ФІТОЦЕНОЗІВ ЛУчНИХ ЕКОСИСТЕМ 
ЗА ВпЛИВУ пАСТОРАЛьНОї 
ГОСпОДАРСьКОї ДІЯЛьНОСТІ

Мета. Дослідити спектр синантропної флори 
лучних екосистем чернівецької обл., що 
піддаються антропогенній трансформації 
внаслідок випасання худоби. Методи. Геоботанічні 
дослідження за методикою Браун-Бланке, 
метод синфітоіндикаційних шкал, статистичний 
з використанням програмного пакета Statistica 6. 
Результати. Оцінено ступінь антропогенної 
трансформації флори 31-ї пасторальної 
екосистеми за рівнем синантропізації, 
апофітизації, терофітизації та археофітизації 
рослинних угруповань. Визначено екологічну 
структуру синантропних видів і встановлено 
ступінь антропотолерантності досліджуваних 
пасторальних екосистем. Висновки. Виявлено 
значний рівень синантропізації та апофітизації 
досліджуваних фітоценозів, що свідчить про 
високий ступінь пристосування місцевих 
видів рослин до зростання у змінених 
людиною екотопах та антропотолерантність 
досліджуваних фітоценозів.
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Антропогенна діяльність людини призво-
дить до знищення рослинного покриву Землі 
та порушує динамічну рівновагу планети. 
Одночасно зі збідненням та уніфікацією ре-
гіональної флори інтенсивно відбувається 
вторгнення синантропних видів, які найчас-
тіше натуралізуються в порушених екото-
пах [1 – 3]. Саме синантропи є невід’ємним 
компонентом антропогенних екосистем і їх 
дослідження з метою прогнозування змін, 
моделювання розвитку та оптимізації рос-
линного блоку екосистем є надзвичайно 
актуальними [4 – 8]. Нині вивчення синан-
тропних видів необхідне згідно з вимогами 
Конвенції про збереження біорізноманіття 
(Rio de Janeiro, 1992), Конвенції ООН з про-
блеми неаборигенних видів (UN/Norway 
Conference on Alien Species, Trondheim, 
1996), Міжнародного форуму з екологіч-
них проблем фітоінвазій (4 th International 
Conference on Ecology of Invasione of Alien 
Plants, Berlin, Germany, 1997) та відповідної 

міжнародної стратегії (Global Strategy on 
Invasive Alian Spesies Montreal, 2001) [9]. 

Лучні екосистеми пасторального типу на-
лежать до інтенсивно перетворюваних фі-
тоценозів, тому дослідження інтенсивності 
та напряму трансформаційних процесів їх 
фітоценозів має велике значення для збе-
реження біорізноманіття і ведення госпо-
дарської діяльності. Тому особливої уваги 
нині заслуговують дослідження синантропної 
флори лучних екосистем, оскільки саме си-
нантропізація фітоценозів часто призводить 
до їх деградації [7, 10, 11].

Мета досліджень — дослідити спектр 
синантропної флори лучних екосистем 
Чернівецької області, що піддаються ан-
тропогенній трансформації внаслідок ви-
пасання худоби. Було поставлено такі 
завдання:

• виявити синантропні види рослин у рос-
линних угрупованнях досліджуваних лучних 
екосистем;
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• здійснити оцінку антропогенної транс-
формації флори пасторальних екосистем 
Чернівецької області за показниками си-
нантропізації, апофітизації, терофітизації 
та археофітизації;

• дослідити спектр синантропної флори 
досліджуваних пасторальних екосистем за 
відношенням до вологи та інтенсивності 
освітлення.

Матеріали та методи досліджень. Рос-
линні зразки відбирали в гербарій на стадії 
плодоносіння в рослинних угрупованнях до-
сліджуваних пасторальних екосистем (по 1-й 
рослині кожного виду з 4-х елементарних 
ділянок площею 100 м2). Потім проводили 
таксономічний аналіз рослинних угруповань, 
і виокремлювали синантропні види [10].

Дослідження здійснено відповідно до фі-
зико-географічного районування Л.і. Во ропай 
[12], яка виокремлює в межах досліджуваної 
території такі фізико-географічні зони: Прут-
Дністровську  –  рівнинну північну частину 
території, Прут-Сіретську  –  передгірську 
височину, центральну частину орографічної 
композиції території, Буковинські Карпати  –  
гірську зону, розташовану на півдні території.

Рівень синантропізації рослинних угрупо-
вань досліджуваних пасторальних екосистем 
оцінювали за модифікованим методом [13].

Показник рівня синантропізації фітоцено-
зу визначали за такою формулою:

Kd = (Pd/Pf)·100,
де Kd — показник рівня синантропізації фі-
тоценозу, Pd — сумарне проективне по-
криття синантропних видів, Pf — загальне 
проективне покриття фітоценозу.

Ступінь апофітизації визначали як частку 
апофітів від загальної чисельності синантроп-
них видів [13]; ступінь археофітизації оціню-
вали за часткою археофітів серед синантроп-
них рослин [13, 14]; ступінь терофітизації 

визначали за часткою терофітів у синантроп-
ній фракції досліджуваних рослинних угрупо-
вань [6]; екологічну структуру синантропної 
фракції рослинних угруповань досліджуваних 
пасторальних екосистем оцінювали за від-
ношенням до вологи та інтенсивності освіт-
лення [2]. 

Результати досліджень. Синант ро пі-
зація фітоценозів набула значних масшта-
бів і є наслідком людської діяльності. Вона 
виявляється в збідненні та уніфікації фло-
ри, що призводить до негативних екологіч-
них та еволюційних процесів [5, 15]. 

Серед досліджуваних екосистем частка 
синантропних видів перевищувала 10%, що 
відповідно до класифікації фітоценозів [1] 
за ступенем синантропізації (табл. 1) свід-
чить про відсутність 100% природних фіто-
ценозів серед досліджуваних луків.

Ступінь синантропізації рослинних угрупо-
вань пасторальних екосистем Чернівецької 
обл. наведено в табл. 2. Показник синантро-
пізації досліджуваних фітоценозів коливаєть-
ся у широких межах (29 – 100%). 

Крім того, з’ясовано, що до 2-го класу ан-
тропогенної трансформації зі слабкою синан-
тропізацією угруповань (11 – 30%) у межах 
Чернівецької обл. належить 1 пасторальна еко-
система (с. Шепіт). До 3-го класу антропогенної 
трансформації із середнім ступенем синантро-
пізації (31 – 50%) 8 із досліджуваних пастораль-
них екосистем (с. Зарожани, с. Валя Кузьміна, 
с. Михальча, с. Дубове, с. Стебник, с. Лопушна, 
с. Долішній Шепіт, с. Усть-Путила). Високий сту-
пінь синантропізації фітоценозів — 4-й клас ан-
тропогенної трансформації (51 – 80%) мають 18 
се ред досліджуваних екосистем пасторального 
типу, зокрема с. Вікно, с. Лужани, с. Чорнівка, 
с. Ставчани, с. Грушівці, с. Михалкове, 
с. Магала, с. Тернавка, с. Горбова, 
с. Червона Діброва, с. Костинці, с. Брусниця, 

1. Класифікація фітоценозів за ступенем синантропізації [8]

Частка синантропних видів 
в угрупованні, %

Типи рослинних угруповань  
за ступенем синантропізації

Класи за ступенем антропогенної 
трансформації 

≤10 Природна рослинність 1

11 – 30
Слабкий ступінь  синантропізації 
угруповання 2

31 – 50
Середній ступінь синантропізації 
угруповання 3

51 – 80 Високий ступінь синантропізації 4

80 < Синантропне угруповання 5
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с. Черешенька, с. Банилів-Підгірний, с. Крас-
ноїльськ, с. Старий Вовчинець, с. Селятин, 
с. Перкалаб. До 5-го класу увійшли 4 пасто-
ральні екосистеми із синантропними угрупо-
ваннями (<80%) — с. Хрещатик, с. Поляна, 
с. Зелена, с. Вовчинець. 

Усереднені значення показника синан-
тропізації рослинних угруповань пасто-
ральних екосистем для кожної з фізико-гео-
графічних зон Чернівецької обл. показали, 
що екосистеми пасторального типу Прут-
Сіретської зони і Буковинських Карпат ха-
рактеризуються середнім ступенем синан-
тропізації рослинних угруповань (рис. 1). 

У Прут-Дністровській зоні  виявлено високий 
ступінь синантропізації рослинних угрупо-
вань пасторальних екосистем (73%). цікаво 
те, що всі екосистеми найвищого ступеня 
антропогенної трансформації розміщені 
саме в Прут-Дністровській фізико-геогра-
фічній зоні Чернівецької обл.

Ступінь апофітизації рослинних угруповань 
пасторальних екосистем Чернівецької обл.  
наведено в табл. 2. цей показник відо-
бражає пристосування аборигенної фло-
ри до антропогенного впливу, або сту-
пінь антропотолерантності останньої. 
Загалом у межах області на досліджуваних 

2. показник ступеня синантропізації, апофітизації і терофітизації рослинних угруповань 
лучних екосистем фізико-географічних зон чернівецької обл.

Лучна екосистема
 Синантропізація  Апофітизація  Терофітизація  Археофітизація

%

Прут-Дністровська зона
с. Вікно 80 88 24 19
с. Хрещатик 86 58 29 25
с. Лужани 61 86 13 0
с. Поляна 88 86 8 14
с. Чорнівка 63 80 26 0
с. Зелена 89 13 23 50
с.Ставчани 63 60 27 20
с. Вовчинець 100 70 27 10
с. Грушівці 59 69 46 13
с. Михалкове 78 36 42 36
с. Магала 67 81 36 13
с. Зарожани 50 100 6 13

Прут-Сіретська зона
с. Тернавка 64 100 9 0
с. Горбова 53 63 42 19
с. Валя Кузьміна 50 79 12 0
с. Михальча 50 100 32 0
с. Червона Діброва 54 73 52 27
с. Дубове 41 71 22 14
с. Костинці 65 67 18 13
с. Брусниця 60 67 8 0
с. Черешенька 60 100 7 0
с. Банилів-Підгірний 54 87 30 7
с. Красноїльськ 57 54 32 15
с. Старий Вовчинець 57 59 55 24

Буковинські Карпати
с. Стебник 44 86 9 14
с. Лопушна 38 80 18 10
с. Долішній Шепіт 42 100 21 0
с. Усть-Путила 37 100 8 0
с. Селятин 56 78 34 0
с. Шепіт 29 100 28 0
с. Перкалаб 54 79 28 11
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екосистемах ступінь апофітизації коли-
вається від 13% (с. Зелена) до 100% 
(с. Зарожани, с. Тернавка, с. Михальча, 
с. Черешенька, с. Усть-Путила, с. Долішній 
Шепіт, с. Шепіт). Високий ступінь апофіти-
зації рослинних угруповань властивий 94% 
досліджуваних пасторальних екосистем. ці 
дані свідчать про високий ступінь присто-
сування місцевих видів до зростання в змі-
нених людиною екотопах, що характеризує 
високу антропотолерантність досліджува-
них фітоценозів.

Зведення усереднених значень ступеня 
апофітизації рослинних угруповань пасто-
ральних екосистем за різними фізико-гео-
графічними зонами Чернівецької обл. дало 
змогу побудувати такий ряд зростання ан-
тропотолерантності аборигенної флори до-
сліджуваних пасовищ залежно від антропо-
генного впливу: Прут-Дністровська зона < 
Прут-Сіретська зона < Буковинські Карпати 
(див. рис. 1), що свідчить про підвищення 
рівня пристосованості видів рослин пасо-
вищ під час пересування з рівнинної те-
риторії до гірської зони Чернівецької обл. 

Показник терофітизації досліджуваних 
рослинних угруповань є ще одним інди-
катором антропогенних змін в екосистемі. 
Загалом частка видів-терофітів серед синан-
тропних видів досліджуваних фітоценозів 
коливається в межах 6 – 55% (див. табл. 2). 
Високі значення ступеня терофітизації  
(> 50%) свідчать про наявність відчутного 

антропопресингу на пасторальні екосистеми 
с. Червона-Діброва та с. Старий Вовчинець 
Чернівецької обл. та про часткову втрату 
зональних рис індигенною флорою.

Усереднені значення показника терофі-
тизації рослинних угруповань пасторальних 
екосистем за різними фізико-географічни-
ми зонами Чернівецької обл. коливаються 
в межах 21 – 27% (див. рис. 1), що загалом 
є невисоким показником.

Ступінь археофітизації досліджуваних  
фітоценозів пасторальних екосистем для 
Чернівецької обл. наведено в табл. 2. 
Традиційно термін «археофіт» є елемен-
том класифікації видів адвентивних рослин 
за часом потрапляння до місцевої флори, 
однак, у багатьох авторів він має подвій-
ний зміст: з одного боку, він характеризує 
час потрапляння, з другого — високий сту-
пінь натуралізації [12, 13]. Згідно з про-
веденими дослідженнями (див. табл. 2) 
у межах пасторальних екосистем Чернівець  - 
кої  обл. ступінь археофітизації рослинних 
угруповань становить від 0 до 50%. Для 
пасторальних екосистем із високою част-
кою археофітів серед синантропних ви-
дів (с. Зелена, с. Михалкове) характерний 
високий ступінь натуралізації рослинних 
фітоценозів.

Усереднені значення ступеня археофіти-
зації рослинних угруповань пасторальних 
екосистем за різними фізико-географічни-
ми зонами Чернівецької обл. (див. рис. 1) 
свідчать про зниження рівня натураліза-
ції адвентивної фракції рослинних угрупо-
вань екосистем пасторального типу під час 
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Рис. 1. Усереднені значення показника си-
нантропізації, апофітизації, теро фіти зації та 
археофітизації рослинних угруповань пасто-
ральних екосистем різних фізико-географіч-
них зон чернівецької області: 1 — прут-Дні-
стровська; 2 — прут-Сіретська; 3 — Буковин-
ські Карпати;  — синантропізація; 

 — апофітизація;  — терофітизація;  — 
археофітизація
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Рис. 2. Екологічна структура синантропної 
флори пасторальних екосистем для кож-
ної з фізико-географічних зон чернівецької 
обл. за відношенням до інтенсивності освіт-
лення:  — геліосциофіти;  —  сциогеліо-
фіти;  — геліофіти
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пересування з рівнинної до гірської зони 
Чернівецької обл.

З’ясовано, що за ступенем пристосуван-
ня до інтенсивності освітлення найчислен-
нішою в спектрі синантропної флори еко-
систем пасторального типу в Чернівецькій 
обл. є група геліофітів. У середньому для 

фізико-географічних зон цієї області в еко-
логічній структурі синантропної флори пас-
торальних екосистем домінуючими є геліо-
фіти та сциогеліофіти (див. рис. 2). У разі 
пересування з рівнинної зони в гори кількість 
сциогеліофітів збільшується, а геліофітів — 
зменшується. В екологічному спектрі синан-
тропної флори досліджуваних пасторальних 
екосистем за відношенням до вологи на пер-
шому місці — група мезофітів і ксеромезофі-
тів. Велика частка мезофітів і ксеромезофітів 
в екологічному спектрі свідчить про ариди-
зацію території та ксерофітизацію і мезо-
фітизацію рослинного покриву під впливом 
антропогенного фактора [10, 17]. 

Дослідження екологічної структури синан-
тропної флори пасторальних екосистем за 
фізико-географічними зонами Чернівецької 
обл. (рис. 3) показало домінування мезофі-
тів і мезоксерофітів. Під час пересування 
з рівнинної зони в гірську кількість мезофітів 
у спектрі синантропної флори екосистем пас-
торального типу збільшується, а ксеромезо-
фітів — зменшується.
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Рис. 3. Екологічна структура синантропної 
флори пасторальних екосистем для кожної 
з фізико-географічних зон чернівецької обл.  
за відношенням до вологи:  — гігрофіти; 

 — мезофіти;  — мезоксерофіти;  — 
ксеромезофіти

Серед досліджуваних екосистем част-
ка синантропних видів перевищувала 10%, 
що свідчить про відсутність природних 
фітоценозів серед досліджуваних луків. 
Установлено, що серед пасторальних 
екосистем різних фізико-географічних зон 
Чернівецької обл. найвищий ступінь синан-
тропізації мають ценози Прут-Дністровської 
зони (73%).

Виявлено високий ступінь апофітизації 
досліджуваних рослинних угруповань, що свід-
чить про високий ступінь пристосування 
місцевих видів досліджуваних пасторальних 
екосистем до зростання в змінених людиною 
екотопах, що характеризує високу антропо-
толерантність досліджуваних фітоценозів.

Показано високі значення ступеня те-
рофітизації пасторальних екосистем 
с. Червона-Діброва та с. Старий Вов-
чинець Чернівецької обл., що свідчать про 

наявність у них помітного антропопре-
сингу та про часткову втрату зональних 
рис індигенною флорою.

Виявлено зниження рівня натуралізації ад-
вентивної фракції рослинних угруповань еко-
систем пасторального типу під час пересуван-
ня з рівнинної до гірської зон Чернівецької обл.

Установлено домінування геліофітів 
у спектрі синантропної флори екосистем 
пасторального типу в Чернівецькій обл. за 
ступенем пристосування до інтенсивнос-
ті освітлення, а також мезофітів та ксе-
ромезофітів — за відношенням до вологи.

Відзначено, що з переходом від рівнинної 
фізико-географічної зони Чернівецької обл. 
до гірської кількість мезофітів і сциоге-
ліофітів у спектрі синантропної флори 
екосистем пасторального типу збільшу-
ється, а ксеромезофітів і геліофітів — 
зменшується.
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