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ВСТУП 
Літня польова ґрунтознавчо-біогеографічна практика має величезне 

значення в процесі підготовки фахівців-географів, адже остання може бути 
здійснена на високому теоретико-методологічному рівні тільки у випадку 
комплексної теоретичної та практичної підготовки студентів спеціальності 
географія рекреації та туризм, рекреаційне природокористування, 
міжнародний туризм, економічна географія.  

Під час проходження практики студенти набувають навичок 
натуралістичної та природознавчої роботи, розширюють та поглиблюють 
знання з біогеографії та ґрунтознавства, отримані в процесі теоретичної 
підготовки протягом навчального семестру, закріплюють уміння оптимальної 
поведінки у природні та бережливого ставлення до неї. Останнім часом саме 
це стає все більш актуальним, адже без знання природних особливостей 
території та вміння правильно описувати й визначати експонати жоден з 
екскурсоводів не зможе вдало та цікаво провести природознавчу екскурсію 
для відвідувачів тієї чи іншої території.  

Дане видання ґрунтується на досвіді проведення літньої польової 
практики викладачами Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, в тому числі й авторами, на базі Канівського природного 
заповідника України, де розташований стаціонар з проведення літніх і 
зимових навчальних практик для студентів географічного факультету. 
Посібник складено відповідно до програми проходження літньої польової 
практики з біогеографії та географії ґрунтів й орієнтовано перш за все на 
висвітлення методичних особливостей вивчення та опису лісостепової 
природної зони, що передбачає проведення екскурсій до лісу, на луки 
(степи), до болото, водойми і на поле.  

Польова ґрунтознавчо-біогеографічна навчальна практика входить до 
складу комплексної навчальної загально-географічної практики, яка 
проводиться для студентів першого курсу. Ґрунтознавчо-біогеографічна 
практика спрямована на вивчення екологічних чинників формування 
біоценозів та факторів ґрунтоутворення. Основне місце проведення практики 
– Канівський природний заповідник, особливості територіального 
розташуванняякого зумовили прокладання радіальних пішохідних 
(протяжністю до 5 км) та автобусних (біля 15-17 км) маршрутів до с. Пекарі, 
Степанці, Келеберда та ін. Термін польової ґрунтознавчо-біогеографічної 
практики становить 6 днів для кожної окремої академічної групи: п’ять днів 
передбачено для проходження маршрутів і камерального опрацювання 
зібраних матеріалів польових досліджень, шостий день включає захист 
бригадами студентів звітів та заліку з даного виду навчальної практики. 

Мета і завдання практики. Вивчення рослинних асоціацій та ґрунтових 
ареалів має ключове значення для пізнання природних комплексів і 
обґрунтування господарської діяльності людини. Отже, мета польової 
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практики – одержання інформації про рослинний та ґрунтовий покрив 
території, визначення місця окремих рослинних асоціацій та ґрунтових відмін 
у структурі ґрунтово-рослинного покриву, характеристика ґрунтово-
рослинного покриву як природного ресурсу і об’єкту природокористування. 

Виходячи з цих напрямків здійснення досліджень та реального обсягу 
навчального часу, упродовж проходження практики студенти закріплюють і 
поглиблюють теоретичні знання з біогеографії та ґрунтознавства, одержані 
на лекціях, під час виконання самостійних і практичних завдань; 
оволодівають методикою та набувають практичних навичок самостійного 
польового дослідження рослинних асоціацій і панівних типів ґрунтів, опису 
екологічних чинників формування біоценозів та факторів ґрунтоутворення, 
ведення відповідної документації; формування вміння встановлювати 
закономірності поширення рослинних угруповань, географії ґрунтів на основі 
аналізу екологічних факторів, зокрема ґрунтотворних. 

Для досягнення поставленої мети перед студентами під час проходження 
практики ставляться такі завдання: 

1) ознайомитися з природними умовами та екологічним станом 
компонентів природного середовища району проходження практики, які 
вивчалися під час інших видів практик; 

2) навчитися характеризувати за картами та довідковими матеріалами 
екологічні чинники формування біоценозів, умови ґрунтоутворення; 
аналізувати географічні закономірності поширення флори і фауни, структури 
ґрунтового покриву району проходження практики; 

3) навчитися вибирати місця для опису біогеоценозів та визначення їх 
положення по топографічній карті; засвоєння методики закладання 
геоботанічних майданчиків і ґрунтових розрізів; 

4) навчитися складати польовий опис біоценозів та генетичних профілів 
ґрунтів; установлювати назву рослинної асоціації та діагностувати ґрунтові 
відміни;  

5) користуючись довідниками й атласами навчитися визначати назви 
домінуючих рослин та класифікаційну приналежність ґрунтів;  

6) навчитися проводити лабораторно-польові дослідження, збирати 
рослини та готувати гербарій, відбирати ґрунтові зразки для  виконання 
лабораторних досліджень; 

7) навчитися оформляти польову документацію, здійснювати камеральну 
обробку й оформлення матеріалів, писати звіт про практику, захищати його. 

Зміст практики. Практика розпочинається з ознайомчої лекції, під час 
якої викладач-керівник практики знайомить студентів з програмою, 
загальними положеннями методики польового опису біоценозів та 
генетичних профілів ґрунтів, порядком використання посібників, методичних 
вказівок до практики, календарним планом практики, вимогами до ведення 
польових щоденників та складання звіту, заліку. Основною частиною 
практики є пішохідні та автобусно-пішохідні маршрути, під час яких 
закладаються й описуються геоботанічні майданчики та ґрунтові розрізи. У 
перший день під безпосереднім керівництвом і за участю викладача 
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описується один біогеоценоз, опановуються методичні та методико-технічні 
прийоми польового дослідження рослинних асоціацій і ґрунтів; наступні дні 
студенти описують геоботанічні майданчики на точках спостереження в 
межах заздалегідь визначених маршрутів (під контролем викладача); в 
останній польовий день бригади студентів отримують самостійні завдання із 
закладання й опису геоботанічних майданчиків та ґрунтових розрізів. 
Щоденно після маршрутів викладачем виконується перевірка польових 
щоденників, студентами здійснюється камеральна обробка матеріалів звіту, 
формування гербарію тощо. Протягом п’яти польових днів студенти як 
правило встигають описати 8-10 біоценозів. Заключний день практики 
присвячується остаточному оформленню звіту, його захисту та складанню 
заліку.  

Індивідуальні завдання. Кожен студент під час проходження польової 
практики веде індивідуальний польовий щоденник, в якому описує щоденні 
маршрути практики, фіксує дані з дослідження біогеоценозів, а також основні 
результати камеральної обробки отриманих матеріалів. Під час 
проходження польових маршрутів студенти отримують індивідуальні 
завдання з окремих етапів та складових елементів польової роботи. Кожен 
студент обов’язково самостійно опрацьовує усі елементи окремих видів 
польових робіт. Виконані завдання та їх оцінка заносяться викладачем до 
окремої відомості та враховуються при визначенні загальної оцінки 
диференційованого заліку.  

Форми і методи контролю передбачають наступне: 
 щоденний контроль присутності студентів на заняттях та маршрутах 

(5 балів); 
 облік участі студентів у процесі виконання окремих видів робіт, що 

входять до складу польового дослідження рослинних асоціацій і ґрунтів. При 
цьому викладачем складається відомість виконання студентами польових 
робіт з оцінкою якості такого виконання за рейтинговими балами (вибір місця 
закладання геоботанічного майданчика і ґрунтового розрізу, опис 
екологічних чинників формування біоценозів та факторів ґрунтоутворення, 
підготовка майданчика та розрізу, а також їх опис відповідно до методики, 
діагностика ґрунтової відміни та рослинної асоціації) (20 балів); 

 контроль ведення польових записів у польовому щоденнику кожним 
студентом та запису результатів камерального опрацювання отриманих 
даних; кожен щоденник повинен вміщувати повні описи майданчиків та 
ґрунтових розрізів, їх схематичні малюнки, назви рослинних асоціацій та 
ґрунтових відмін (20 балів); 

  облік участі студентів у складанні звіту з літньої польової практики з 
біогеографії з основами географії ґрунтів (15 балів).  

Отже, за результатами поточного контролю кожен студент одержує 
рейтингові бали за завчасно встановленими показниками (до 60 балів).  

Вимоги до звіту. Звіт про польову ґрунтознавчо-біогеографічну 
практику зазвичай складається з вступу, трьох розділів, висновків та 
переліку використаних джерел. 
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Перший розділ включає фізико-географічну характеристику території 
проходження практики, аналіз особливостей рослинного та ґрунтового 
покриву, екологічних чинників формування біоценозів. 

В другому розділі розкриваються особливості методики та основні 
методичні прийоми польового дослідження рослинності та ґрунтів, засвоєних 
і використаних студентами під час проходження практики. 

Третій розділ повинен містити результати польової практики, як-то: описи 
маршрутів, місць закладання геоботанічних майданчиків та ґрунтових 
розрізів за пройденими маршрутами; детальну характеристику досліджених 
рослинних асоціацій та ґрунтових відмін. У додатках подаються бланки 
описів рослинних асоціацій та гербарні листки, виготовлені студентами за 
час проходження практики. 

Підведення результатів практики відбувається у формі 
диференційованого заліку. Результати практики оцінюються за 100-бальною 
шкалою. При цьому на поточне оцінювання відводиться 60 балів, а на 
підсумкове – 40. Викладачем складається відомість, яка передається 
науково-методичному керівникові практики для визначення загальної оцінки 
з навчальної загально-географічної практики. 
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ПРОПОНОВАНІ ВИДИ ЗАНЯТЬ ТА 
ЕКСКУРСІЙ  

Вступне заняття являє собою вступну лекцію, під час якої викладачем 
розкриваються зміст та завдання польових досліджень біогеоценозів; 
характеризуються програма літньої практики та її головні етапи, 
передбачена звітність; методика польового дослідження рослинних 
асоціацій і ґрунтів, зокрема особливості здійснення підготовчих робіт, 
рекогносціювання місцевості, вибору місць для закладання геоботанічних 
майданчиків та ґрунтових розрізів, опису екологічних чинників формування 
біоценозів та факторів ґрунтоутворення, підготовки та опису геоботанічного 
майданчика і ґрунтового розрізу, встановлення назви рослинної асоціації та 
діагностики ґрунтової відміни, форми польової фіксації даних; аналізується 
зміст майбутнього звіту, розкриваються вимоги до його оформлення.  

Проведення вступного заняття можливе як на базі стаціонарної 
лабораторії, так і під час першої польової екскурсії (рекогносціювального 
маршруту) територією заповідника.  

Протягом наступних днів практики передбачається здійснення пішохідних 
та пішохідно-автобусних навчальних маршрутів з метою ознайомлення 
студентів із домінуючими біогеоценозами Канівського Придніпров’я та 
засвоєння методичних прийомів їх дослідження. 

Шостий день як правило передбачає захист студентами звітів з 
ґрунтознавчо-біогеографічної практики та складання заліку. 

Приклади маршрутів 
Маршрут № 1 (пішохідний) охоплює район Канівських гляціодислокацій 

та являє собою рекогносціювальний маршрут територією заповідника. Під 
час даного маршруту закладається й детально описується навчальний 
геоботанічний майданчик та повний ґрунтовий розріз, а також студенти 
засвоюють базові методичні прийоми польового дослідження ґрунтів та 
рослинності. 

Маршрут № 2 (пішохідний) охоплює район Канівських гляціодислокацій 
та проходить територією Канівського природного заповідника. Під час 
проходження даного маршруту студенти вивчають лісові та трав’яні 
асоціації, знайомляться зі свіжими грабняками, що зростають на схилах 
Канівських гір, ясеняками та грабовими дібровами на дренованих вододілах 
та куполоподібних підвищеннях, вододілами зі степовою рослинністю; 
вивчають сірі лісові та дернові ґрунти. 

Маршрут № 3 (автобусний) охоплює район Придніпровської височини 
та проходить околицями с. Степанці (Канівський район Черкаської області). 
Під час проходження даного маршруту студенти знайомляться із 
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давньоалювіальною (надзаплавною) терасою р. Росава й свіжими борами, 
підвищеними полого-хвилястими розчленованими рівнинами із культурною 
рослинністю (агроландшафтами); вивчають дерново-підзолисті ґрунти, 
чорноземи типові /вилугувані/ опідзолені. 

Маршрут № 4 (автобусний) охоплює район заплави та борової тераси 
Дніпра й проходить околицями с. Келеберда (Канівський район Черкаської 
області), Зміїними островами. Під час проходження даного маршруту 
студенти вивчають давньоалювіальні (надзаплавні) тераси із сухими борами, 
дернові борові ґрунти; знижені заплавні рівнини із вторинною лучною 
рослинністю та лучно-болотними й болотними угрупованнями, що 
сформувалися у старичних і притерасних зниженнях, алювіальні лучні ґрунти 
центральної заплави, лучно-болотні та торфово-болотні ґрунти притерасних 
і старичних знижень. 

Маршрут № 5 (пішохідний) охоплює район Канівських гляціодислокацій 
та проходить територією Канівського природного заповідника та прилеглих 
господарств. Під час проходження даного маршруту студенти вивчають 
рослинні асоціації днищ балок та улоговин (вологе лучне різнотрав’я), 
дернові глейові на делювіальних суглинках та сірі лісові оглеєні ґрунти; 
відновлена рослинність територій, виведених із сільськогосподарського 
користування, сірі лісові окультурені ґрунти. 

Спорядження та обладнання 
Кожна бригада студентів на момент проходження польової практики із 

собою повинна мати:  
1) копачку для видалення з ґрунту підземних органів рослин (рис. 1: 1), а 

також ніж ґрунтовий для зачищення стінок розрізів, виділення ґрунтових 
горизонтів, відбору зразків тощо; 

2) лопату штикову для відкриття ґрунтового профілю; 
3) ботанічну папку (рис. 1: 3), яка завчасно заправляється газетним 

папером, у необхідній кількості; 
4) поліетиленовий мішечок (рис. 1: 2), до якого вкладають рослини, 

призначені для морфологічного опису й визначення у лабораторії; 
5) конверти з цупкого паперу для відбору зразків ґрунту; 
6) невеликий блокнот для створення чорнових ботанічних і ґрунтових 

етикеток або готові бланки етикеток; 
7) бланки опису рослинних асоціацій; 
8) зошит із твердою обкладинкою для записів у польових умовах – 

польовий щоденник та добре відточений простий олівець. 
9) кишенькову лупу для детального дослідження структурних елементів, 

пористості, новоутворень ґрунту, морфологічних особливостей 
рослин;вимірювальну стрічку (сантиметр) для виміру потужності 
ґрунтових горизонтів тощо; 

10) магнітний компас для орієнтування на місцевості щодо сторін горизонту,  
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Рис. 1. Екскурсійне спорядження та обладнання для обробки 

зібраних матеріалів 
1 – копачка; 2 – поліетиленовий мішечок; 3 – папка, для рослин; 4 – прес 

із закладеними у нього для сушіння рослинами; 5 – пінцет. 
 

екліметр – для виміру кутів нахилу місцевості,масштабну лінійку і 
вимірювальний циркуль – для визначення на карті довжин ліній; 

11) флакон з 10%-им розчином соляної кислоти та піпетка – для 
визначення наявності у ґрунті карбонатів; 

12) флакон з дистильованою водою.  
Для наступної лабораторної обробки зібраних матеріалів необхідні: 

ботанічний прес (рис. 1: 4), пінцет (рис. 1: 5), лейкопластир для закріплення 
рослини на гербарному листку, клей та інші матеріали необхідні при 
створенні звіту. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВИХ 
РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ РАЙОНУ 

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 
Відповідно до біогеографічного районування території України Канівське 

Придніпров’я належить до двох провінцій лісостепової підзони неморально 
лісової зони, межа між якими проходить по долині Дніпра. 

Правий берег Дніпра відноситься до Східно-Середземноморської 
провінції, а з точки зору провінційних відмін знаходиться в межах 
Середньобузько-Придніпровського округу широколистяних лісів Сіретсько-
Середньодніпровської підпровінції, для якої характерні південно-європейські 
типи широколистяних лісів за участю субсередземноморських видів флори і 
фауни.  

Лівобережнопридніпровський округ широколистяних лісів та засолених 
луків належить до Лівобережнопридніпровсько-Середньоросійської 
підпровінції Східноєвропейської провінції лісів кленово-ясеневого, кленово-
липового та липово-дубового породного складу, збагаченої степовими 
східноєвропейськими видами флори та фауни. 

 

РАЙОН КАНІВСЬКИХ ГЛЯЦІОДИСЛОКАЦІЙ, 

ТЕРИТОРІЯ ЗАПОВІДНИКА 
Ще в недалекому минулому т.зв. Канівські гори були вкриті грабово-

дубовими та дубовими лісами, під якими сформувалися сірі та ясно-сірі 
лісові ґрунти. Ковилово-різнотравний степ займав переважно верхівки 
пагорбів і їх південні схили.  

З початку ХХ століття внаслідок активної господарської діяльності 
людини площі, зайняті лісовим покривом значно скоротилися. Лісостани 
поступово змінили свою структуру – замість основної породи дуба 
черещатого нині основним лісоутворювачем став граб звичайний. Дуб, як і 
його постійний супутник ясен звичайний, нині трапляється рідко. Залишки 
природних дубових деревостанів подекуди збереглися на вершинах 
куполоподібних підвищень та на їх південних схилах. Граб тут не зростає 
через сухість ґрунту, але зустрічається на схилах інших експозицій, де дубові 
фітоценози дуже розріджені.  

Отже, основні деревостани заповідника представлені грабняками з 
домішкою дуба звичайного, кленів гостролистого та польового, липи 
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серцелистої, ясена звичайного. Грабова діброва утворює тут крайній східний 
виступ суцільного ареалу поширення європейських грабових лісостанів. Тут 
можна знайти всі характерні для грабово-дубових лісів правобережного 
лісостепу види дерев, кущів і трав. Так, із 130 видів рослин представлено 15 
видів дерев, в підліску налічується 7 видів кущів, різноманітним є 
трав’янистий покрив, який складається із ефемероїдів, осок, злаків та 
різнотрав’я (Додаток Е).  

Після знищення лісів на крутосхилах розпочалася інтенсивна ґрунтова 
ерозія. Глибина деяких ярів на території заповідника (Меланчин Потік, Сухий 
Потік, Комашиний) гає нині 30-40 м. З метою закріплення схилів і 
попередження процесу подальшого розвитку ерозії було здійснено 
насадження акації білої.  

По балках, у місцях високого залягання ґрунтових вод поширені невеликі 
ділянки грабово-вільхових лісів. 

На лесовій терасі правого берега Дніпра на супіщаних і суглинистих 
ґрунтах поширені деревостани, які складаються із сосни з досить значною 
домішкою дуба звичайного, осики, берези бородавчастої (субори). На схилах 
із супіщаними і піщаними ґрунтами переважно ростуть соснові ліси (бори) 
антропогенного походження.  

Безлісі вершини та схили гір Мар’їної, Княжої, Тарасової, Великого та 
Малого Скіфського городищ, деякі шпилі Сухого потоку зайняті нині 
типчаковими та типчаково-різнотравними асоціаціями, в складі яких 
зустрічаються такі характерні степові види рослин, як: головатень звичайний; 
різак степовий, ковила волосиста або тирса та ін. 

Отже, Канівський природний заповідник є цінним резерватом природного 
генофонду широколистяних лісів та лучних степів Правобережного лісостепу 
України. В районі заповідника налічується 1095 видів вищих рослин. За 
кількістю видів серед них домінують квіткові рослини. За життєвим формами 
досліджувана флора розподіляється таким чином: дерева – 46 види, 
чагарники і напівчагарники – 38, трав’янисті багаторічники – 695, 
дворічники  – 108, однорічники – 221. Список нижчих рослин і мохоподібних 
охоплює понад 150 видів мохів і лишайників, більше 500 видів грибів та 
близько 400 видів фітопланктону. 

У складі флори заповідника представлено чимало реліктових рослин, 
більшість із яких відірвані від свого основного ареалу поширення на сотні 
кілометрів. Це – багаторядники шипуватий та Брауна, чина блакитна, 
скополія карніолійська, цибуля ведмежа. У складі переліку рідкісних і 
зникаючих видів, що збереглися під пологом лісу, наявні представники 
минулих епох, зокрема папороті: страусове перо звичайне, багатоніжка 
звичайна, аспленій волосовидний, гронянка півмісяцева. 

Рідкісні та зникаючі рослини Канівського Придніпров’я належать до 31 
родини. Найбільшу кількість видів нараховують орхідні – 15, лілійні – 9, 
жовтцеві – 8, багатоніжкові – 5; 18 родин представлені лише одним видом. 

До Червоної книги України занесено рідкісні рослини і такі, що 
перебувають під загрозою знищення. Їх налічують 110 видів, серед яких всі 
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15 видів орхідних, які зростають на території заповідника. Із судинних 
рослин, які ввійшли до книги, у заповіднику та його околицях знаходиться 26 
видів, а саме: брандушка різноколірна, вовчі ягоди пахучі, ключ-трава, 
ковила волосиста й дніпровська, підсніжник звичайний, сальвінія плавуча, 
скополія карніолійська, сон великий, цибуля ведмежа. 

 

ФЛОРА І РОСЛИННІСТЬ ГРАБОВОЇ ДІБРОВИ 
 

Через вирубку дуба в минулому, нині в складі лісів домінує граб, 
утворивши так звані грабові діброви на сірих лісових ґрунтах. Ліси на вузьких 
вододільних гребенях Канівських гір, де на поверхню виходять щебнювато-
супіщані корінні породи, збагачені ясенем, в’язом, кленом та формуються на 
дернових лісових (скелетних) ґрунтах. 

Широколистяні деревні ценози характеризуються видовим багатством 
деревного, чагарникового, трав’яного покриву; багатоярусністю всіх життєвих 
форм; фізіономічною відсутністю зміни аспекту протягом періоду вегетації, 
відсутністю яскравих кольорів; поступовою появою так званого дібровного 
широкотрав’я, як результату процесу освітлення. Лісорослинні умови тут 
доволі своєрідні та мають особливий гідротермічний режим (багато вологи, 
досить тепло), багату лісову підстилку, зміну освітлення протягом 
вегетаційного періоду, що викликає відповідну зміну життєвих форм. Рано 
навесні тут поширені ефемероїди – проліска дволиста, ряст Маршалів, 
підсніжник звичайний, анемона дібровна, які являють собою життєві форми 
холодного періоду. 

Після розпускання листя розвивається широкотравна трав’яна 
рослинність, яка складає корінний покрив дібров і являє собою життєву 
форму теплого періоду. Через недостатнє освітлення і своєрідність ґрунтів 
злаки тут представлені слабо. Моховий покрив відсутній, а із спорових 
зустрічаються папороті та хвощі. 

Структура світлої корінної діброви має наступні особливості: 
І ярус складає дуб звичайний, ясен звичайний та граб звичайний, що в 

нашому випадку являє собою домінуючу породу; 
ІІ ярус – клен гостролистий, липа серцелиста, в’яз голий (шорсткий) і в’яз 

гладкий, на галявинах і узліссях – береза повисла (бородавчаста) і осика, які 
займають площі широколистих лісів після вирубок і пожеж; 

ІІІ – чагарниковий ярус – клен польовий і татарський, берест, груша дика, 
яблуня лісова, ліщина звичайна, свидина кров’яна, шипшина, глід 
несправжньо-кривостовпчиковий, бруслина бородавчаста, бузина чорна; 

IV – трав’яний ярус – підмаренник запашна, копитняк європейський, 
зірочник ланцетолистий, осока волосиста, тонконіг дібровний, грястиця 
збірна, щитник чоловічий. Крім того, досить часто зустрічаються купина 
багатоквіткова, чина весняна, гравілат міський, дзвоники кропиволисті, 
конвалія травнева, осока лісова, фіалка дивна і шершава, медунка темна, 
стоколос Бенекена, цибуля ведмежа (Додаток А). 
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Через зміни рельєфу, освітлення, експозиції схилів можна простежити 
зміни ряду панівних рослинних асоціацій: грабняк яглицевий  → грабняк 
осоковий → грабняк маренковий → грабняк копитняковий → грабняк 
зірочниковий.  

 
ФЛОРА І РОСЛИННІСТЬ СОСНОВОГО ЛІСУ 

 
Соснові ліси належать до групи світлохвойних. У Канівському 

Придніпров’ї вони набули розвитку на відкладах легкого механічного складу, 
пов’язаних переважно із першими надзаплавними давньоалювіальними 
(боровими) терасами долин Дніпра, Росі та Росави, де формуються 
мезоструктури дернових борових та дерново-підзолистих ґрунтів, а також 
місцевостями навіяних пісків в межах терас вищого рівня. В найближчих 
околицях Канівського природного заповідника соснові ліси борової тераси 
найкраще збереглися в межах правого берега Дніпра в районах сіл 
Михайлівка та Хрещатик і простягаються із певними розривами ареалу 
поширення майже до м. Черкаси. Столітні сосни і дуби з багатим підліском і 
трав’яним покривом займають значну частину території заповідних Зміїних 
островів. 

Соснові ліси поділяються на дві основні групи: бори і субори (в складі 
яких разом з сосною росте й дуб). Бори, як правило, зростають на бідних 
піщаних ґрунтах, а субори на більш багатих глинисто-піщаних та супіщаних 
ґрунтах. У їх складі домінує сосна звичайна, світлолюбна порода як 
ксерофітних, так і мезофітних умов зростання, яка поселяється на бідних, 
часто кам’янистих ґрунтах. 

Борові ценози характеризуються бідністю видового складу деревного та 
чагарникового ярусів. Як правило це – найпростіші двохярусні насадження 
(бір-біломошник) із пануванням одновидових асоціацій (орляк, вереск, 
зіновать). Вони мають надзвичайно мало специфічно борових видів 
(вероніка лікарська, котячі лапки, грушанка і т.д.) у своєму складі. Тут 
панують кущові та напівкущові види – верес, вовча ягода, брусниця, 
чорниця. 

Загальні лісорослинні умови борів відрізняються ксерофітністю, 
достатнім ступенем освітленості та недостатнім степенем зволоження, що 
зумовлено несприятливими водними властивостями пісків борової тераси. 
Проте зі змінами форм рельєфу тут можливі й мезофітні види. 

У видовому складі трав’янистого ярусу представлені різко виражені риси 
степових видів, які потрапляють сюди зі степових районів ІІІ тераси. 

Свіжі субори особливо часто трапляються в Михайлівському лісі, де 
займають середньопідвищені ділянки. Деревостан корінних лісів 
двохярусний і представлений сосною (І ярус) та дубом (ІІ ярус). Крім того у їх 
складі зустрічаються береза бородавчаста та груша лісова. Чагарниковий 
ярус бідний на види і представлений крушиною ламкою, бруслиною 
бородавчастою, бузиною червоною, глодом, шипшиною (Додаток В). 
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Напівчагарники утворюють дрік красильний, зіновать руська, вовче лико 
пахуче, верес звичайний.  

Трав’яний покрив борів і суборів доволі багатий. Так, високе різнотрав’я 
складають: ластовень лікарський, свербіжниця польова, дзвоники 
персиколисті, льон жовтий, підмаренник справжній (медунець), звіробій 
звичайний, шавлія лучна, конюшина гірська і альпійська, гвоздика Борбаша 
та несправжньорозчепірена, герань криваво-червона, деревій майже 
звичайний, дивина фіолетова, сон широколистий та чорніючий, молочай 
кипарисовидний, вероніка колосиста, перестріч гайовий. Злаки представлені 
такими видами, як: тимофіївка степова, куничник наземний і тростиновий, 
стоколос безостий, келерія сиза, перлівка поникла, тонконіг вузьколистий. 
Низькі трави складають чебрець Маршалів, нечуйвітер волохатенький, 
волошка сумська, суниці лісові, костяниця, ожина несійська (ведмежина), 
любка дволиста, чистець прямий. 

 
РЕКРЕАЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛІСІВ  

Ліси мають величезне значення як ресурс для оздоровлення та 
відпочинку. Рекреаційна оцінка лісових ресурсів може здійснюватися з різних 
позицій.  

Так, насамперед, слід звернути увагу на те, що найбільший інтерес у 
туристів викликають місцевості з мальовничими лісами. Наявність лісових 
масивів підвищує загальну пейзажно-естетичну оцінку (а саме пейзажне 
різноманіття) територій, створюючи значні атрактивні контрастні пари 
природних комплексів. Найпривабливішими у такому розумінні є рекреаційні 
ландшафти, в межах яких лісові ділянки чергуються із галявинами та 
водоймами, і характеризуються пануванням різноманітних форм рельєфу.  

Оцінюючи пейзажну різноманітність природних комплексів, по-перше, їх 
поділяють в залежності від ступеня залісеності на відкриті (залісненість 
менше 20%), напіввідкриті (залісеність 20-60%) та закриті (залісненість 
більше 60%). Також оцінюється контрастність природних комплексів. При 
цьому для виділених просторів визначають ступінь відповідності типу 
рослинності пануючим формам рельєфу (посилює, повторює, нівелює), 
зімкненість та ярусність деревостанів. Важливу роль відіграє і породний 
склад лісу, оскільки залісені простори листяних лісів взимку переходять до 
категорії напіввідкритих природних комплексів.  

У відповідності до технологічного підходу лісові місцевості можна оцінити 
як прогулянкові (естетичні, оздоровчі) або прогулянково-спортивні 
рекреаційні угіддя.  

Для характеристики ступеня прохідності території для зимових і для 
літніх видів занять (лижні або пішохідні прогулянки) необхідно враховувати 
густоту лісу, повноту, наявність підросту і підліску (у %). Так, при оцінці 
природних комплексів для катання на лижах і санках суттєву роль відіграє 
ступінь залісеності схилів (припустима до 10%). 
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Характеристики лісу суттєво впливають на оцінку територій в якості 
прогулянково-промислових угідь (для збору грибів, ягід, мисливства) 
оскільки існує закономірна приуроченість, наприклад, типів грибів до певного 
типу лісу (білі гриби – сосновий та дубовий ліси; підберезовики, підосиновики 
– березовий, осиновий; маслюки – галявини молодих борів тощо).  

З точки зору медико-біологічного підходу необхідно враховувати, що ліси 
мають оздоровчо-гігієнічні властивості. Так, сприятливий вплив лісу 
пояснюється насамперед його мікрокліматичними особливостями, тобто 
специфічним температурним режимом, кількістю сонячної радіації, а також 
фітонцидністю повітря, його іонізацією тощо. 

У затінку дерев температура повітря та інтенсивність надходження 
сонячної радіації набагато нижчі, ніж на відкритих просторах. Кількість 
сонячної радіації, що потрапляє на поверхню крон дерев лісових масивів, 
при надходженні до поверхні ґрунту скорочується у 8-20 раз. Від цього 
залежить освітлення, температура і вологість повітря у лісі. Виникає 
питання, чому ялинові та ялицеві ліси називають темними, а березові 
світлими? Пояснюється це тим, що у яскраві дні освітлення в ялиновому лісі 
становить 3-5% у порівнянні із відкритим місцем, в дубовому – 6-9%, а 
березовому – 11-14%. 

У жаркі літні дні температура повітря в місті становить 30-35о
С, а під 

кронами лісів вона на 8-12о
С нижча. Так, в приміських лісах Києва в окремих 

випадках різниця температури повітря відкритих і озеленених ділянок 
становить 16

о
С. Охолоджуючий вплив лісу відчувається і на лісових 

галявинах, де температура підіймається лише на 1-3о
С у порівнянні із 

затінком. У холодну погоду температура повітря в лісі на буває 2-3о
С вищою, 

ніж на відкритому просторі. 
Завдяки своїм біологічним особливостям дерева та чагарники регулюють 

вологість повітря. Так, влітку в денний час відносна вологість повітря в лісі 
на 10-20% вища, ніж на відкритих територіях. Освіжаючий ефект одного 
дорослого дерева еквівалентний роботі кількох кімнатних кондиціонерів. Під 
впливом лісу на 8-10% збільшується також відносна вологість повітря на 
узліссях та галявинах. 

Ліс у значній мірі впливає на вміст кисню та вуглецю у атмосферному 
повітрі. В середньому 1 га лісу поглинає за рік до 8 т вуглекислого газу та 
виділяє 6,1 т кисню. Лісові насадження Карпат щороку поглинають 12,8 млн.т 
вуглекислого газу та виділяють 9,8 млн.т кисню. Найбільшу кількість кисню 
виділяють середньовікові насадження (віком від 30 до 70 років). Наприклад, 
кращі насадження ялини в 50-річному віці виділяють 14,3 т/га кисню, буку – 
12,9 т/га, 40-річного дубу червоного – 19,6 т/га, а дубу звичайного 12,4 т/га. 
За дві доби гектар дубово-букового лісу задовільняє річну потребу людини в 
кисні. 

Ліс збільшує кількість іонізуючого О2 у повітрі, який активізує біологічну 
діяльність організмів. Іонізоване повітря підвищує активність дихальних 
ферментів, знімає втому, покращує самопочуття, сприяє лікуванню 
бронхіальної астми, гіпертонічної хвороби, атеросклерозу, туберкульозу 
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легенів. У лісовому повітрі іонізація кисню в 2-3 рази більша, ніж у 
морському, та у 8-10 разів більша, ніж в атмосферному повітрі промислових 
міст. 

Найбільш сприятливою для здоров’я є підвищена іонізація лісового 
повітря – близько 2-3 тис легких іонів в 1 см

3 повітря. Для порівняння можна 
навести такі показники: в повітрі міста їх вміст становить 220-400, а у 
закритому приміщенні 25-100 легких іонів в 1 см

3 повітря.  
Ступінь іонізації визначається дендрологічним складом насаджень, їх 

віком, продуктивністю тощо. Оптимальна іонізація повітря характерна для 
мішаних та чистих соснових лісів. Порівняльна характеристика окремих 
порід дерев показує, що значно збільшує кількість легких іонів у складі 
атмосферного повітря ялиця, модрина сибірська, сосна звичайна, ялина 
звичайна, береза бородавчаста, дуб черещатий, дуб червоний, горобина 
звичайна, липа дрібнолиста. У соснових лісах іонізація повітря у 2 рази 
більша, ніж у листяних. 

Рекреаційні функції лісів визначаються також фітонцидними 
властивостями зелених насаджень (від яких значною мірою залежить 
санітарно-гігієнічна обстановка території). Дерева виділяють фітонциди 
(летючі фітоорганічні речовини – альдегіди, кетони, складні ефіри тощо), які 
мають різні властивості, що здатні пригнічувати розвиток шкідливих бактерій, 
мікроскопічних грибів, інших збудників хвороб та вбивати їх. Влітку 1 га 
листяного лісу виділяє в середньому за добу 2 кг фітонцидів, хвойного – 
до 5. Такої кількості останніх достатньо для знезараження повітря 
середнього за розмірами міста. В 1 м3 повітря лісу налічується до 500 
патогенних мікробів, а в повітрі міста – понад 36 тисяч. 

Фітонциди дуба звичайного вбивають збудників паратифу та дизентерії, 
ялиці білої – збудника дифтерії та туберкульозу. Високу фітонцидну дію 
проти туберкульозу мають також практично усі види сосни, а також модрина, 
дуб червоний, бузина чорна, крушина ламка. А фітонциди черемхи, ялиці та 
горобини також згубно впливають на комах. 

Отже при створенні рекреаційних територій доцільно враховувати 
фітонцидність дерев і чагарників, які за ступенем фітонцидності поділяються 
на 5 груп: 

1 – найбільш фітонцидні: дуб черещатий, клен гостролистий; 
2 – сильно фітонцидні: береза повисла і пухнаста, сосна звичайна, осика, 

ліщина, черемшина, ялівець звичайний, чорниця, малина; 
3 – середньофітонцидні: модрина сибірська, ясен звичайний, липа 

дрібнолиста, вільха чорна і сіра, горобина, акація, бузок, жимолость 
татарська; 

4 – слабко фітонцидні: в’яз, бересклет бородавчастий; 
5 – найменш фітонцидні – бузина червона, крушина ламка.  
При організації рекреаційних і курортних лісів найбільше значення має 

породний склад насаджень. Так, близько 75% рекреантів надають перевагу 
мішаним лісам, лише 15% – листяним і 10% – хвойним. Також придатність 
лісових територій для рекреації визначається розмірами і декоративними 
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якостями лісів, їх господарською цінністю, характером рельєфу, 
віддаленістю від водойм, транспортною доступністю, кліматом та іншими 
умовами місцевості. 

З урахуванням зазначених факторів ліси за ступенем придатності для 
рекреаційного використання можна розділити на такі групи:  

1) найбільш сприятливі для відпочинку – сосново-дубові, дубові, липові, 
березові та кленові на відносно сухих, свіжих і вологих ґрунтах, поблизу 
крупних і середніх річок, озер, водосховищ із гарними кліматичними умовами 
й транспортною доступністю; 

2) сприятливі – соснові, березові та дубові на добре і 
середньодренованих ґрунтах, по берегах малих водойм і водотоків при 
задовільних інших умовах; 

3) обмежено придатні – прирічкові та приозерні лісові території з 
вологими і мокрими умовами, а також ліси рівнинних місцевостей, віддалені 
від водойм; 

4) ліси рекомендовані для спеціального відпочинку (мисливства, 
рибальства тощо). 

 
ФЛОРА І РОСЛИННІСТЬ ЛУЧНО-СТЕПОВИХ ТА 

СТЕПОВИХ ФОРМАЦІЙ 
 

Безлісі вершини та схили гір Мар’їної, Княжої, Тарасової, Великого та 
Малого Скіфського городищ, деякі шпилі Сухого потоку зайняті лучно-
степовими та степовими формаціями. Сірі лісові ґрунти (часто окультурені) 
домінують і в межах знелісених ділянок Канівських гляціодислокацій. На 
високих вододільних гребенях з виходами щебенюватих супіщаних та 
піщано-суглинкових корінних порід ксерофітні степові рослинні угруповання 
формуються на дернових скелетних ґрунтах. 

Вершини гір та схили південних експозицій Канівського природного 
заповідника за характером вологості ґрунтів і температурним режимом 
можна віднести до сухих умов, за яких зростає багато ксерофітних видів. 

Місцеві степові формації характеризуються великою кількістю видів; 
ярусним розташуванням як надземних, так і кореневих систем рослин; різко 
вираженою особливістю фенологічних змін аспектів рослинного покриву в 
зв’язку із послідовним цвітінням цибулинних, злаків та різнотрав’я; 
своєрідними життєвими формами (перекотиполе, розеточні види, 
сіроопушені рослини, рослини із редукованим листям, ефіроолійні). Так, 
серед злаків типовими представниками тут виступають: пирій повзучий, 
куничник наземний, стоколос безостий, тонконіг лучний (кореневищні); 
тимофіївка степова, мітлиця біла (рихлокущові); типчак борознистий, що є 
едифікатором сухих степів (щільнокущові) (Додаток Б). 

Серед бобових поширені люцерна лежача і хмелевидна, горошок 
мишачий і вузьколистий, лядвенець український, конюшина середня, лучна 
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та польова, буркун білий і лікарський, астрагал солодколистий і 
еспарцетний. 

Різнотрав’я представлено такими видами, як: підмаренник справжній 
(медунець), цмин пісковий, гвоздика Борбаша, звіробій звичайний, щавель 
горобиний, молочай кипарисовидний, полин гіркий і австрійський, пижмо 
звичайне, материнка звичайна, деревій майже звичайний, подорожник 
ланцетолистий, вероніка колосиста, різак звичайний, цикорій дикий, перстач 
неблискучий, нечуйвітер волохатенький.  

Ще одним видом життєвих форм степів є чагарники, які представлені 
степовою вишнею, сливою колючою (тереном), шипшиною, та 
напівчагарники (чебрець Маршалів та Паласів). 

Отже, найбільш поширеними лучно-степовими та степовими формаціями 
є типчаково-злакова, злаково-різнотравна, різнотравно-злакова, полинно-
злакова. 

 

ФЛОРА І РОСЛИННІСТЬ ЗАПЛАВНИХ ЛУКІВ 
 

Заплавні луки – це відкриті трав’янисті простори, які знаходяться в 
заплавах великих річок. За рельєфом, характером зволоження та 
відповідними особливостями ґрунтово-рослинного покриву поділяють на три 
частини: прируслову, центральну та притерасну.  

Прируслова частина заплави найбільше затоплюється під час повеней 
внаслідок чого в її межах накопичуються значні об’єми відкладів піщаної 
фракції. Рельєф тут підвищений, бугристий. Влітку, при різкому зниженні 
рівня води в руслі, ґрунти пересихають на значну глибину за рахунок високої 
водопроникності піску, який не утримує вологу. Тому прируслова заплава 
характеризується ксерофітним режимом, розвитком бідних дернових ґрунтів 
та зрідженого травостою.  

Рослинний покрив формується переважно за рахунок участі злаків 
(кореневищних, зрідка – рихлокущових), що є піонерами заселення заплави; 
іноді зустрічаються осоки. Різнотрав’я тут ксерофітне, зустрічаються також 
окремі степові види.  

Серед злаків найбільш представлені: куничник наземний, келерія сиза, 
стоколос безостий, пирій повзучий; серед осок – осока колхідська. З 
різнотрав’я зустрічаються пижмо звичайне, щавель горобиний, гвоздика 
Борбаша, очиток їдкий (Додаток Г). Чагарники утворює верба гостролиста 
(шелюга). З метою закріплення берегів була насаджена аморфа кущова.  

Найбільшого поширення у прирусловій заплаві набули такі асоціації, як: 
куничник наземний – келерія сиза; куничник наземний – стоколос безостий; 
пирій повзучий – куничник наземний.  

Зустрічаються формації: пирій повзучий – різнотрав’я; 
злаковорізнотравна, різнотравнозлакова. 

Центральна частина заплави (“висока” заплава) складена 
дрібнопіщаними та пилуватими наносами. Зволоження даної території 
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відбувається переважно за рахунок близького залягання ґрунтових вод 
(менше від 4-5 м), що призвело до формування ґрунтів свіжої та мокрої 
відміни та переважання мезофільної рослинності. У формуванні лучних 
асоціацій з густим травостоєм найбільшу участь беруть рихлокущові злаки 
на достатньо аерованих і зволожених лучних ґрунтах. Часто зустрічаються 
бобові та різноманітне мезофільне різнотрав’я.  

Луки найчастіше розподіляють за інтенсивністю зволоження ґрунтів на: 
сухі, свіжі, вологі та мокрі. Кожна з цих відмін об’єднує більш менш 
споріднені асоціації. 

Так, сухі луки займають найбільш підвищені ділянки центральної заплави 
(гриви, горбки, верхні частини схилів). Під час повеней вони практично не 
затоплюються водою або затоплюються на дуже короткий час. Рівень 
залягання ґрунтових вод тут становить 3,5-5 м. Ґрунти переважно піщані, 
бідні на поживні елементи, рослинний покрив – дуже розріджений і в 
посушливу погоду швидко вигорає.  

Серед видового різноманіття варто відзначити келерію сизу, кострицю 
овечу, мітлицю виноградникову, тонконіг бульбистий, щавель горобиний, 
гвоздику Борбаша, очиток звичайний (заячу капусту), роман руський, 
холодок лікарський (спаржу) та деякі інші види прируслової заплави. 

Свіжі та вологі луки займають схили грив, підвищені рівнинні ділянки і 

неглибокі депресії між ними. Навесні, під час повеней вони затоплюються 
водою. Рівень залягання ґрунтових вод тут досить високий і становить 1,5-
3 м від поверхні. Місцеві лучні асоціації мають ярусну будову: світлолюбні 
рослини займають верхні яруси, утворюючи групу верхових злаків, а 
тіневитривалі злаки – нижні яруси. Серед групи верхових злаків 
зустрічаються тимофіївка лучна, китник лучний, бекманія звичайна, пирій 
повзучий, стоколос безостий, костриця лучна. Нижній ярус злаків формують 
тонконіг лучний, мітлиця біла, мітлиця повзуча та ін.; з осок зустрічається 
осока лисяча. 

Бобові представлені такими видами: горошок мишачий, вузьколистий та 
чотиринасінневий, чина лучна, конюшина повзуча та лучна, лядвенець 
український. Серед різнотрав’я слід відзначити: щавель пірамідальний, 
цибуля гранчаста, чихавка звичайна, підмаренник болотний, жовтець 
повзучий, їдкий та вогнистий, суховершки звичайні, вербозілля лучне, авран 
лікарський та ін.  

Найбільш поширені на центральній заплаві наступні асоціації: мітлиця 
виноградникова – костриця овеча; тимофіївка лучна – китник лучний; пирій 
повзучий – костриця лучна; а також формація костриця овеча – різнотрав’я.  

Притерасна частина заплави через стікання атмосферних та ґрунтових 
вод часто купиняста та заболочена. Рівень залягання ґрунтових вод тут 
складає 0,6-1,5 м. Рослинність представлена переважно гігрофітами. 
Найбільшого поширення набувають щільнокущові злаки, що утворюють 
купини, які щільно задерновують ґрунт й ускладнюють провітрювання та 
сприяють його заболочуванню. Тут ростуть очерет звичайний, очеретянка, 
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тонконіг болотний, лепешняк плаваючий, мітлиця повзуча; на більш кислих 
заболочених ґрунтах – ситняг болотяний, ситник чорний, осока струнка.  

Різнотрав’я представлене такими видами, як: шоломниця лучна, жовтець 
повзучий, підмаренник болотяний, вовче тіло болотне, м’ята водяна, 
живокіст лікарський; в приземному ярусі зустрічаються перстач гусячий та 
вербозілля лучне. Крім того, зустрічаються хвощ річковий та дріоптеріс 
гребінчастий (спорові).  

Травостій притерасної заплави утворюють наступні асоціації: лепешняк 
плаваючий – мітлиця повзуча; очерет звичайний – очеретянка; ситник 
чорний – ситняг болотний. Досить поширені формації різнотравно-злакова, 
злаково-різнотравна. 

Аналогічні угруповання формуються і в межах давніх заболочених 
стариць, що перетинають центральну (“високу”) заплаву.  

Ґрунтовий покрив заплави формують мезоструктури алювіальних ґрунтів, 
розподіл яких чітко приурочений до морфологічних елементів заплави та 
відповідних змін гранулометричного складу та умов ґрунтового зволоження 
(див. с. 35). 

 

БУР’ЯНОВА ФЛОРА 
 

Бур’янами називають усі рослини, життя яких пов’язано із господарською 
діяльністю людини. Поділяють бур’янові рослини на дві великі групи: бур’яни 
посівні (сегетальні) та бур’яни придорожні, пустищні (рудеральні). 

Посівні бур’яни (сегетальні) зростають на орних ґрунтах: на полях, 
городах, серед посівів культурних рослин. Вони мають ряд механізмів 
пристосування, що дозволяють їм конкурувати з культурними рослинами в 
боротьбі за вологу, світло, елементи мінерального живлення. Це – 
підвищена енергія розмноження насінням і вегетативними органами; 
пристосування насіння до тривалого зберігання в ґрунті й нерівномірного 
проростання; насіння багатьох бур’янів зовнішнім виглядом та розмірами 
нагадує насіння культурних рослин; висока енергія росту і невибагливість до 
умов місцезростання; у деяких з бур’янів коротким є цикл розвитку та 
характерна зміна декількох поколінь протягом вегетаційного періоду.  

Взаємовідносини між бур’янами і культурними рослинами можна описати 
як конкурентні, оскільки нестача вологи, тепла, елементів живлення значно 
сильніше впливає на культурні рослини, ніж на бур’янові.  

Бур’яни поділяються на однорічні і багаторічні. Однорічні розмножуються 
лише насінням і плодоносять один раз у житті. До них належать однорічні 
ярі, озимі та дворічні рослини. 

Однорічні ярі культури сходять навесні, забур’янюючи ярі посіви. Їх 
насіння достигає і осипається до моменту збирання культурних рослин 
(наприклад,  дика редька, гірчиця польова), одночасно з ними (волошка 
синя, підмаренник чіпкий) або після збирання врожаю (мишій, плоскуха, 
щириця). 
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Однорічні озимі бур’яни проростають восени і зимують у вигляді сходів 
або розетки (бромус житній і польовий, злинка), однорічні зимуючі бур’яни 
можуть перезимувати в будь-якій фазі свого розвитку (сухоребрик, грицики). 
Деякі однорічники, наприклад, грицики чи зірочник середній (мокрець), 
мають цикл розвитку 1-2 місяці і протягом літа дають 2-3 покоління.  

З однорічних бур’янів найбільш поширені такі: 
мишій зелений та сизий 
плоскуха (півняче просо) 
лобода біла 
волошка синя 

щириця звичайна 
грицики звичайні 
зірочник середній 

Серед багаторічних рослин, що перезимовують у вигляді розеток можна 
назвати такі: 
пирій повзучий 
осот польовий та жовтий 
березка польова 

хвощ польовий 
глуха кропива пурпурова 
морква дика 

Бур’яни рудеральні ростуть здебільшого на землях пустирів, смітниках, 
по узбіччях доріг і крутосхилах. Найбільш поширеними однорічниками та 
дворічниками серед них є: 
спориш звичайний 
жовтозілля звичайне 
хрінниця смердюча 
гикавка сіра 
розрив-трава дрібноквіткова 
дурман звичайний 
лопух справжній 

нетреба звичайна 
анізанта покрівельна 
коноплі рудеральні 
блекота чорна 
злинка канадська 
ромашка продірявлена     
(непахуча) 
паслін чорний 

Серед багаторічних бур’янів найчастіше зустрічаються: 
кропива дводомна 
деревій майже звичайний 
подорожник великий 
кульбаба лікарська 
полин гіркий 
полин звичайний (чорнобиль) 

 

цикорій дикий 
льонок звичайний 
собача кропива п’ятилопатева 
чистотіл звичайний 
підбіл звичайний (мати-й-мачуха) 
перстач гусячий (гусяча лапка) 
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ТИПИ ҐРУНТІВ ТА ЇХ УЧАСТЬ У 
ҐРУНТОВОМУ ПОКРИВІ  

Згідно із ґрунтово-географічним районуванням України Канівський район 
Черкаської області належить до Північноукраїнської провінції теплої 
промерзаючої фації лісостепової зони сірих лісових ґрунтів та чорноземів 
вилугуваних, опідзолених і типових в межах Центральної лісостепової та 
степової областей суббореального поясу, 

В агроґрунтовому районуванні України територію району віднесено до 
Північної підпровінції Правобережної центральної високої провінції 
лісостепової зони чорноземів типових і сірих лісових ґрунтів, а також до 
Лівобережної низинної провінції цієї ж зони (територія за Дніпром). 3 
урахуванням диференціації форм рельєфу і відповідних типів макроструктур 
ґрунтового покриву в межах Канівського Придніпров’я виділяються три 
ґрунтові округи: 1) округ Придніпровської височини з домінуванням 
чорноземів типових у сполученнях із напівгідроморфними і гідроморфними 
супутніми ґрунтами за участю слабозмитих та середньозмитих їх відмін, 
дернових, лучних, дерново-борових та дерново-підзолистих ґрунтів у 
річкових долинах; 2) округ Канівських гляціодислокацій з пануванням сірих 
лісових ґрунтів різних підтипів у сполученнях із гігроморфними типами за 
участю дернових лісових ґрунтів на нелесових породах; З) округ нижніх 
терас Дніпра із макроструктурами заплави, борової та II надзаплавної 
тераси, відповідно із комплексами алювіальних, сполученнями та мозаїками 
дернових борових, дерново-підзолистих і лучно-чорноземних ґрунтів за 
участю солонцюватих відмін, солонців та солодей у комплексах блюдець. 
Умовно ці округи можна назвати: 1) Придніпровської височини; 2) Канівських 
гляціодислокацій; З) долини Дніпра. 

 
У автономних ландшафтах ґрунтотворення відбувається під впливом 

характерного для певної зони та біокліматичної фації комплексу природних 
чинників. За таких умов формуються автоморфні зональні ґрунти, які можна 
визначити як звичайний прояв зонального типу ґрунтоутворення. 
Здебільшого вони складають основний фон ґрунтового покриву на 
вододілах, проте серед них можуть зустрічатися й інші типи ґрунтів, утворені 
за розвитку менш типових умов, наприклад, на нелесових породах. 

Зональними, або зоноутворюючими, у лісостепу є два типи ґрунтів – 
чорноземи і сірі лісові. У районі проходження практики добре представлені 
всі лісостепові підтипи чорноземів і всі підтипи сірих лісових ґрунтів. 
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ЧОРНОЗЕМИ ЛІСОСТЕПОВИХ ДІЛЯНОК 
 

На рівнинно-хвилястій поверхні Придніпровської височини на захід від 
Канева, складеній лесом, із боровою терасою р. Росави, а вище – хвилясто-
горбистим лесовим вододілом, домінуючими формами рельєфу є рівнинно-
хвилясті терасові та хвилясто-горбисті вододільні, які сприяють 
чорноземному типу ґрунтотворення завдяки одноманітному заляганню лесів 
із помітною карбонатністю та значній глибині залягання ґрунтових вод. Тут 
поширені усі три підтипи лісостепових чорноземів при домінуванні типових. 
Вилугувані чорноземи чітко приурочені до вирівняних, знижених, проте без 
близького залягання ґрунтових вод, ділянок. Опідзолені чорноземи 
приурочені до схилів різного гіпсометричного положення, крутизни та форми, 
зайнятих у минулому лісовою рослинністю. 

Генезис чорноземів лісостепу обумовлений їх утворенням під лучно-
степовою рослинністю на лесах і лесовидних суглинках з гарною 
поверхневою і внутрішньою дренованістю в умовах напіввологого теплого 
клімату (помірно континентальна фація). Непромивний тип водного режиму, 
активний біологічний кругообіг з утворенням і гуміфікацією значної частини 
органічної речовини обумовлюють акумулятивний тип ґрунтоутворення щодо 
гумусу, біогенних елементів і карбонатів. Тому, в основному підтипі 
чорноземів лісостепу – чорноземах типових – яскраво проявляються дві 

провідні ознаки: 1) значний вміст гумусу та потужна товща гумусових і 
гумусованих горизонтів (ізогумусовий профіль); 2) насиченість основами і 
наявність карбонатів у основних горизонтах.  

Опідзолені і вилугувані чорноземи, зберігаючи ознаки щодо 
гумусованості, відрізняються від типових помітною насиченістю і відсутністю 
карбонатів у гумусовому профілі. Ця спільна їх ознака зумовлена різними 
чинниками. У вилугуваних чорноземах вимивання карбонатів з профілю 
викликане безстічністю рельєфу; а наявність промивної складовою у 
водному режими зумовлена рельєфом.  

В опідзолених чорноземах причиною безкарбонатності профілю є їх 
перебування під лісом, що зумовлює їх частково промивний тип водного 
режиму. Опідзолені чорноземи мають й іншу відмінність у генезисі та у 
будові профілю: вони чітко диференційовані за елювіально-ілювіальним 
типом; особливо добре в них виражений ілювій, який співпадає за глибиною 
залягання із перехідним гумусованим горизонтом. Отже, основна частина 
ілювіального горизонту опідзолених чорноземів гумусована, що відрізняє їх 
від сірих лісових ґрунтів. 

Внаслідок інтенсивної гумусованості верхні горизонти чорноземів, з 
нейтральним, насиченим кальцієм середовищем, мають унікальні за 
наближеністю до оптимуму фізичні, фізико-хімічні, біологічні та агрохімічні 
властивості й найвищу серед усіх ґрунтів родючість. 

Діагностичні ознаки чорноземів. Ознаки типу:  
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1) залягання з поверхні гумусового горизонту потужністю 20-80 см, у 
зональних проявах (лісостеп) темно-сірого забарвлення, пухкого або слабо 
ущільненого, грудкувато-зернистої або зернистої структури, насиченого або 
слабоненасиченого основами, безкарбонатного або сла з поверхні, із 
середини профілю або у нижній частині; 

2) залягання нижче гумусового горизонту гумусового перехідного 
горизонту Нр (карбонатного, безкарбонатного, ілювійованого), відповідно 
насиченого або слабоненасиченого, слабо або помірно ущільненого, 
зернисто-грудкуватої структури; 

3) залягання нижче гумусового перехідного горизонту Нр перехідного 
до породи горизонту Рh, карбонатного або безкарбонатного, ілювійованого 
або ілювіального, відповідно насиченого або слабоненасиченого, часом 
слабо метаморфізованого але неоглеєного; 

4) наявність у нижній частині перехідного до породи горизонту або 
безпосередньо під ним карбонатно-ілювіального горизонту Рk із підвищеним 
вмістом карбонатів, у порівнянні з вище і нижче розташованими 
горизонтами, з можливою підвищеною зцементованістю, ущільненістю і 
твердістю. 

Зазначені ознаки повністю проявляються у повнопрофільних ґрунтах. За 
умови наявності перешкод для повного прояву чорноземного типу 
ґрунтоутворення, наприклад при близькому підстиланні щільними породами, 
у профілі ґрунтів можуть бути відсутні перехідні горизонти. 

Ознаки лісостепових підтипів чорноземів. Чорноземи типові мають 

добре розвинені горизонти Н, Нр, Рhk, потужність кожного з них становить 
20-40 см або більше; горизонт Н в нижній частині карбонатний (Н/k). 
Гумусовий перехідний горизонт Нрk, перехідний до породи горизонт Рhk і 
порода Рk карбонатні. Наведені ознаки карбонатності горизонтів характерні 
для звичного роду типових чорноземів; у інших родах вони змінюються. 

Чорноземи вилугувані мають у будові профілю добре розвинені 

горизонти Н, Нр, РН, Рh, Р(h), але всі вони без карбонатні; у перехідному до 
породи горизонті помітні слабкі ознаки ілювійованості оксидами заліза Рhі, 
проте диференціація профілю за елювіальним типом відсутня, зокрема 
гумусовий горизонт не має ознак елювійованості. Увесь профіль 
слабоненасичений, нейтральний або слабокислий. Глибина гумусових 
горизонтів і вміст гумусу збільшені у порівнянні з суміжними ареалами 
чорноземів типових. Структура гумусового горизонту зерниста або 
грудкувато-зерниста. 

Чорноземи опідзолені мають нормально розвинені горизонти Н, Нр, РН, 

Рh, без карбонатні. В їх профілі чітко виражені ознаки елювіальної 
диференціації, проте через значну гумусованість верхніх горизонтів ознаки 
елювійованості в них виявлені слабо у вигляді слабкої присипки кремнезему. 
Структура гумусового горизонту пилувато-зернисто-грудкувата. Під 
гумусовим горизонтом Не (елювійованим) залягає гумусовий перехідний 
ілювійований горизонт Нрі, нижче – гумусований ілювіальний горизонт Інр, 
Іhр з усіма типовими ознаками ілювію: горіхувато-призматичною структурою, 
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темнувато-бурим забарвленням, наявністю колоїдних натьоків, плівок. Під 
гумусованим ілювієм залягає шар ілювійованої породи, а ще нижче – 
карбонатний лес. 

Ознаки родів і видів чорноземів. Чіткий поділ ґрунтів на роди 
простежується тільки у чорноземів типових. Звичний рід – це основний 

прояв підтипу, головна його ознака – закипання від НСl з глибини 30-60 см, 
карбонатність нижньої частини гумусованого і перехідних горизонтів. У 
повній назві ґрунту слово “звичайний” опускається. При наявності карбонатів 
з поверхні ґрунти відносять до роду карбонатних, а при глибині закипання 
більше від 60 см – до глибококарбонатних (глибокоскипаючих). Може 
виділятися також рід кротовинних (переритих у перехідному горизонті) 
типових чорноземів.  

Вилугувані чорноземи в звичному роді утворюються на лесах. Окремо 

виділяються роди цього підтипу – намиті, сформовані на шаруватому 
лесовидному делювії, лучнуваті з початковими ознаками гідроморфності у 
перехідних горизонтах. 

Серед опідзолених чорноземів, крім звичайного роду з нормальною 

вираженістю ілювію, глибиною закипання від НСl (нижче ілювію) і 
насиченістю всіх горизонтів, виділяють рід реградованих. Ознаки 

реградованості полягають у підвищенні лінії закипання, піднятті карбонатів у 
перехідний ілювіальний горизонт та насиченості його основами.  

Для всіх підтипів чорноземів відхилення у літологічній будові від 
одноманітного лесу відзначається виділенням родів із відповідною назвою, 
наприклад чорноземи типові на лесі, що підстеляється з глибини 62 см 
давньоалювіальними супісками. 

Видовими ознаками чорноземів виступають вміст гумусу та глибина 
гумусованого профілю. За вмістом гумусу виділяють середньогумусні (понад 
5,5%), малогумусні (5,5-3,5%), слабогумусовані (менше 3,5%) чорноземи. За 
глибину гумусованого профілю приймають суму горизонтів Н+h. Якщо вона 
становить більше 80 см, ґрунти відносять до глибоких, 120 см – до 
надглибоких, 60-80 см – до середньоглибоких, менше 60 см – до неглибоких. 

Поряд із чорноземами підніжжя схилів, по днищах лощин та замкнених 
блюдець (улоговин) на лесовій терасі р. Росава поширені лучно-
чорноземні ґрунти, які належать до напівгідроморфних. Вони утворюються 

за умов порівняно близького залягання ґрунтових вод, капілярна кайма яких 
досягає ґрунтового профілю, додатково зволожує ґрунт і забезпечує більш 
сприятливий водний баланс порівняно із автоморфними чорноземами, 
кращий розвиток лучно-степової рослинності. Саме тому лучно-чорноземні 
ґрунти краще гумусовані та в той же час не зазнають перезволоження, за 
винятком короткочасного делювіального. Останній фактор обумовлює їх 
періодично промивний тип водного режиму і, як наслідок, їх вилугуваність. 

Лучно-чорноземні ґрунти утворюються на шаруватих делювіальних 
суглинках; часто вони намиті. Делювіальний намулок переважно добре 
гумусований і збільшує загальну потужність гумусових горизонтів.  



Аріон О.В., Удовиченко В.В.                                                                             . 

 
26 

Ґрунти у відповідності до свого генезису мають ускладнену будову. Так, 
замість справжнього ізогумусового профілю вони мають глибокий гумусово-
намитий горизонт, неоднорідний за вмістом гумусу внаслідок шаруватості. 
Глибина його може досягати 1,0-1,5 м; глибше залягають перехідний 
гумусовий горизонт і перехідний до породи, потужність яких мінлива. З 
глибини 1,5-2,0 м спостерігається підґрунтова оглеєність, яка проявляється у 
вигляді сизого зволоження, розвитку чорно-іржавих залізо-марганцевих 
конкрецій та ущільненості. 

Діагностичні ознаки. Лучно-чорноземні ґрунти мають гумусовий горизонт 
Н потужністю 40-80 см, неоглеєний, як і у чорноземів, у намитих відмін – 
помітно шаруватий. Нижче залягає перехідний горизонт Нр, у більшості 
випадків дуже розтягнутий, який сягає глибини 1,2-1,6 м. Ще нижче – 
горизонт Рh з ознаками оглеєності, зверху слабкими, у вигляді залізо-
марганцевих пунктуацій і примазок, нижче виразними, з сизими плямами, 
залізо-марганцевими конкреціями. Перехід до породи та карбонатність 
можуть у розрізі не простежуватися до глибини 2,0-2,5 м. 

Отже, ґрунтовий покрив округу Придніпровської височини не вирізняється 
значною строкатістю. Проте геоморфологічна неоднорідність визначає 
існування декількох типів мезоструктур ґрунтового покриву. Так, на 
вододілах розчленованих давніх терас домінують мезоструктури сполучень 
чорноземів типових горбів і вододільних гребенів та їх схилів із лучно-
чорноземними ґрунтами підніж схилів, лощин та інших знижень. На другій 
надзаплавній (лесовій) терасі р. Росава поширені мезоструктури сполучень 
чорноземів типових і вилугуваних, лучно-чорноземних ґрунтів. 

ЛІСОВІ ҐРУНТИ  
 

На підвищених розчленованих лесових вододілах та схилах Канівських 
гляціодислокацій під широколистяними лісами безроздільно панують сірі 
лісові ґрунти, представлені переважно підтипом ясно-сірих. Чорноземи в 
цьому окрузі практично відсутні. 

У генезисі сірих лісових ґрунтів чітко проявляється вплив процесу 
підзолоутворення, наслідком якого є добре виражена елювіально-ілювіальна 
диференціація профілю. Іншим основним процесом є гумусо-акумулятивний, 
ступінь прояву якого є основою виділення підтипів: ясно-сірого, сірого та 
темно-сірого лісового ґрунтів. У центральному підтипі власне сірих лісових 
ґрунтів глибина гумусованості досягає 30-60 см, основні горизонти, включно 
із верхньою частиною ілювіального, прокрашені гумусом, що надає профілю 
ізогумусових ознак. Сіре забарвлення гуматно-фульватного або фульватно-
гуматного гумусу в поєднанні з білястий кольором кремнезему надає 
ґрунтам специфічного кольору, який і відбився у назві типу. Дійсно, у профілі 
панує сірий колір до глибини 1 м та більше; навіть у ілювії він переважає, 
тому що поверхня горохуватих і призматичних структурних агрегатів рясно 
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обсипана кремнеземною присипкою, а яскраво-буре забарвлення, 
притаманне ілювію, з’являється лише на зрізі горіхоподібних і призматичних 
структурних агрегатів під темними сіро-бурими колоїдними плівками. 

Наслідком елювіально-ілювіального перерозподілу колоїдних часток є 
різка або значна диференційованість профілю за механічним складом. Так, 
верхня елювіальна частина профілю до глибини 35-45 см збіднена мулом і 
фізичною глиною та збагачена крупним і середнім пилом, має 
крупнопилувато-суглинковий (найчастіше – легкосуглинковий) склад. 
Середня і нижня частини профілю (ілювіальна) збагачені глиною, колоїдами; 
механічний склад стає важчим, починаючи з глибини 35-45 см; на глибині 60-
70 см вміст мулу і фізичної глини досягає максимуму і далі мало змінюється 
аж до межі з ґрунтотворною породою, де важкосуглинковий або глинистий 
ілювій різко переходить до середньо-суглинкового лесу, збагаченого 
карбонатами. 

Інший наслідок опідзолення – значна ненасиченість основами. Так, вміст 
увібраних катіонів Са та Mg найменший у найбільш опідзолених ясно-сірих 
ґрунтах. В них же найвиразніше спостерігається диференціація профілю за 
сумою увібраних катіонів з двома максимумами – у верхньому найбільш 
гумусованому та ілювіальному, найбагатшому колоїдами горизонті, і 
виразним мінімумом в елювії. 

У сірих лісових ґрунтах така диференційованість зберігається, але є 
менш чіткою, у темно-сірих – наближається до властивого чорноземам типу 
перерозподілу, де вміст увібраних катіонів поступово зменшується з 
глибиною разом зі зменшенням вмісту гумусу. 

Аналогічно до особливостей розподілу увібраних основ розподіляється у 
профілі й кількість увібраного водню – гідролітична кислотність. Найбільшу 
ненасиченість мають ясно-сірі ґрунти, максимум її у профілі приурочений до 
верхніх горизонтів. У сірих і темно-сірих ґрунтах цей показник зменшується 
та має максимум також у верхніх елювіальних горизонтах. 

Діагностичні ознаки типу сірих лісових ґрунтів:  
1) сіре забарвлення верхнього гумусового горизонту (від білясто- сірого 

(попелястого) до темнувато-сірого із виразним білястим відтінком); 
2) більш або менш виразні риси ізогумусового профілю, тобто поступове 

зменшення вмісту гумусу від верхнього максимуму і наявність хоча б слабкої 
гумусованості до глибини 40-50 см або більше; 

3) виразна або рясна присипка кремнезему у горизонтах верхньої і 
середньої частини профілю до глибини 70-60 см та більше, яка надає 
горизонтам білястого відтінку або обумовлює попелясте (білясто-ясно-сіре) 
забарвлення елювіальних горизонтів та їх затьоків у ілювії; 

4) чітка елювіально-ілювіальна диференціація профілю, наявність 
горизонтів: гумусово-елювіального (НЕ); елювіального гумусованого (Еh) 
(тільки в ясно-сірих лісових ґрунтах); ілювіального гумусового (IH) або 
гумусованого (Ih); ілювіального (I), безгумусного або слабо гумусованого 
(I(h)); ілювіального, перехідного до породи (Ip) або ілювійованої породи (Pi) 
нижче із різким переходом до карбонатного лесу (Pk); 
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5) ненасиченість основами (слабокислі ненасичені) в усіх горизонтах, крім 
карбонатного лесу; відсутність карбонатів у профілі, початок закипання від 
НСl лише у породі на глибині 100-120 см або глибше. 

Ознаки підтипів сірих лісових ґрунтів. Ступінь прояву гумусово-
акумулятивного процесу є основою для виділення трьох підтипів: ясно-
сірого, сірого та темно-сірого лісового ґрунтів. 

У центральному підтипі власне сірих лісових ґрунтів виразно 

простежуються усі ознаки типу, крім наявності елювіального гумусованого 
горизонту Eh. Профіль включає горизонти (під лісом): Но – підстилка або 
Нод – підстилка з дерниною в межах 0-4 см; глибше представлений Не – 
гумусовий елювійований (4-14 см); під ним НЕ – гумусово-елювіальний (10-
25 (32) см); далі Elh (25-45 (55) см), I(he) – 45-90 см, РІ – 90-120 см. 
Темнувато-сіре або темно-сіре з білястим відтінком забарвлення властиве 
лише самому верхньому, добре гумусованому горизонту ґрунтів цього 
підтипу. Гумусово-елювіальний горизонт (НЕ) сірий із виразною рясною 
присипкою кремнезему, пилувато-грудкуватою структурою, місцями із 
проявом пластинчастості (цей вид структури є неодмінною діагностичною 
ознакою виділення горизонту, що позначається великою літерою Е, тобто 
елювіального). Донизу горизонт НЕ набуває ознак ілювійованості – 
горіхуватої структури і бурого відтінку (часто виділяється підгоризонт Неі). 

Горизонт Іh сірий з бурим відтінком, який найкраще простежується на 
зрізі агрегатів, а на їхній поверхні замаскований сірим забарвленням гумусу і 
білястим – кремнезему; структура даного горизонту виразно горіхувата. У 
затьоках (язиках) вище розміщеного горизонту зберігаються ознаки 
гумусованості, тобто пластинчастість структури, попелястий колір, рясна 
присипка. 

У горизонті І(hе) буре забарвлення домінує на затесаній стінці ґрунтового 
розрізу та на зрізі агрегатів; структура стає крупно-горіхуватою, донизу – 
горіхувато-призматичною. Горизонт помітно ущільнений, у вологому стані – 
в’язкий. Нижче, у горизонті Рі, кількість кремнеземних та гумусових затьоків 
зменшується, основний колір – бурий, на поверхні агрегатів добре виражені 
колоїдні натьоки та плівки більш темного забарвлення, ніж маса всередині 
самих агрегатів. 

У ясно-сірих лісових ґрунтах спостерігаються всі ознаки центрального 

підтипу, але під гумусово-елювіальним горизонтом або на його місці залягає 
елювіальний гумусований (Eh) горизонт світлого попелястого забарвлення із 
виразною пластинчастою структурою, що наближає їх до дерново-
підзолистих. 

Більш різко відрізняються від сірих темно-сірі лісові ґрунти. За своїм 

класифікаційним положенням вони близькі до чорноземів опідзолених та 
займають проміжну ланку між двома типами. У їхньому профілі наявні всі 
ознаки типу сірих лісових ґрунтів, проте верхня частина їх профілю значно 
краще гумусова на та наявний справжній гумусовий горизонт із ознаками 
елювійованості у верхній частині та ілювійованості – у нижній. Загальна його 
глибина досягає 40-60 см, нижче гумусованість поступово зменшується. 
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Формальною ознакою для віднесення їх до темно-сірих є потужність 
гумусових горизонтів (Не, НЕ, Неі) понад 40 см; у сірих лісових ґрунтів вона 
не перевищує 25-30 см. 

Темно-сірі лісові ґрунти мають більш темне гумусове забарвлення, 
збільшену глибину гумусованості, більш розтягнутий гумусовий профіль. До 
темно-сірих відносять ґрунти із виразним зменшенням інтенсивності 
гумусового забарвлення з переходом від горизонту Не до Ні; в обох 
горизонтах добре помітна присипка кремнезему, загальна глибина 
гумусованих горизонтів не перевищує 60-65 см, нижче від яких залягає 
слабо гумусований ілювій. Структура горизонту Не дрібногоріхувата, 
горіхувато-грудкувата, донизу – горіхувата. У забарвлені цього горизонту 
чітко виражений бурий відтінок, який посилюється на зрізі горіхуватих 
агрегатів. Якщо при описі таких ґрунтів виникає сумнів відносно їх 
належності до темно-сірих лісових чи до чорноземів, слід залишити розріз на 
один-два дні. Після підсихання стінки розрізу значно краще проявляється 
присипка кремнезему, а також виразність поділу на горіхуваті структурні 
агрегати.  

У сірих лісових ґрунтах поділу на види не передбачено. Родовими 
ознаками при цьому можуть бути відхилення у складі та генезисі породи, 
реградованість (наявність карбонатів в ілювіальному горизонті), 
окультуреність. На території Канівських гляціодислокацій часто 
зустрічаються сірі лісові ґрунти на зсувних породах з перешаруванням лесу і 
корінних порід, найчастіше – супісків, а часом щебенюватих порід.  

Сірі лісові оглеєні ґрунти складають окремий напівгідроморфний тип і 
поділяються на два підтипи: поверхнево оглеєні і підґрунтово оглеєні. Для 
Канівського Придніпров’я більш характерні сірі лісові підґрунтово оглеєні 
ґрунти, приурочені до підніжжя схилів та інших знижень, де простежується 
частковий вплив ґрунтових вод. Відрізняються вони від автоморфних ґрунтів 
оглеєністю середніх та нижніх горизонтів, яка проявляється у наявності сизих 
плям і смуг, а також залізо-марганцевих конкрецій.  

В межах округу Канівських гляціодислокацій домінуючими 
мікроструктурами ґрунтового покриву є сполучення сірих лісових ґрунтів 
підвищень і схилів та намитих дернових глейових ґрунтів (див. с. 36) днищ 
балок.  

Зустрічаються також сполучення сірих лісових ґрунтів схилів та 
дернових скелетних ґрунтів вузьких вододільних гребенів на елювії 

пісковиків, різного ступеня щебнистості та різної потужності гумусового шару. 
Характер ґрунтотворної породи визначає формування типу ґрунту  – дернові 
скелетні, а рослинні умови підтипу – дернові скелетні лісові (опідзолені) на 
заліснених (ясен, граб, клен) вододілах або дернові скелетні типові на 
безлісих просторах під лучно-степовими і степовими формаціями. 

Дернові скелетні ґрунти слабо розвинені, зазвичай коротко профільні, 
щебенисті, піщано-супіщаного гранулометричного складу. Профіль їх слабо 
диференційований на горизонти Hq+HPq+PQ. Виділяється гумусовий 
горизонт сірого забарвлення, грудкувато-зернистої структури, потужністю до 



Аріон О.В., Удовиченко В.В.                                                                             . 

 
30 

25 см, з численними уламками породи (елювію сеноманських пісковиків). 
Гумус у їх складі фульватний, у верхньому горизонті до 3-4%. Такі ґрунти 
насичені основами, а реакція розчину нейтральна.  

Опідзолений підтип відрізняється дуже слабким розвитком генетичних 
елювіально-ілювіальних горизонтів: Hеq+HіPq+PQ. Характерною рисою 
профілю є темно-сіре забарвлення, причому при висиханні стає помітною 
кремнеземна присипка, в середній частині профілю спостерігається 
буруватий відтінок, збільшення вмісту мулу, зустрічаються дрібні Fe-Mn 
конкреції. 

Види таких ґрунтів виділяють за потужністю  горизонтів Н+НР: 
слаборозвинені (<30 см), коротко профільні (30-45 см) та звичайні (>45 см); а 
також за вмістом гумусу. 

 
ҐРУНТИ БОРОВИХ ТЕРАС 

 
Мезоструктура ґрунтового покриву борової тераси складається зі 

сполучень дерново-підзолистих, дернових борових ґрунтів у комплексі із 
напівгідроморфними супутніми ґрунтами. Всі вони літологічно приурочені: на 
рихлих і глинистих пісках під сосновими лісами формуються дернові борові, 
а на супісках – дерново-підзолисті ґрунти. 

Дерново-підзолисті ґрунти є зональними для зони мішаних лісів 

(Полісся), в лісостепу зустрічаються на борових терасах і стародавніх 
прируслових валах річок.  

Генезис дерново-підзолистих ґрунтів пов’язаний із дією підзолистого та 
дернового процесів, що розвиваються під пологом хвойно-широколистяних 
лісів із трав’янистим покривом за умов промивного та напівпромивного типу 
водного режиму. Ґрунтотворними породами виступають водно-льодовикові, 
моренні, давньоалювіальні відклади в основному  орно щир ста  й різного 
гранулометричного складу (переважно супіщані). 

З цим пов’язані провідні ознаки дерново-підзолистих ґрунтів: 1) наявність 
досить потужної лісової підстилки (3-5 см) або підстилки із дерниною; 2) різка 
елювіально-ілювіальна диференціація профілю, яка простежується як за 
зміною забарвлення, так і механічного складу; 3) незначний вміст гумусу, 
який переважно зосереджений у верхній частині Не горизонту і який стрімко 
зменшується з глибиною; 4) піщано-супіщаний механічний склад, нестійка 
структурованість, часто – безструктурність.  

Діагностичні ознаки дерново-підзолистих ґрунтів:  
1) ясно-сіре або білясте (попелясте) забарвлення верхнього  

гумусового елювійованого (Не) горизонту потужністю 5-30 см, дрібно неміцно 
грудкуватого, зі значними включеннями коріння трав’янистих рослин у 
верхній частині; 

2) чітка елювіально-ілювіальна диференціація профілю, наявність 
підзолистого (Е) та ілювіального (І) горизонтів: Е – елювіальний, у вигляді 
плям або суцільний, потужністю до 30 см, попелястий або зовсім білястий 
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завдяки наявності присипки SiО2, безструктурний або пластинчасто-
лускуватий, часто із домішками гумусу й глинистих часток (у вигляді затьоків, 
стягнень), збіднений на мулисті частки; І – ілювіальний, темно-бурий 
(червонувато-бурий), щільний, грудкувато-призматичний або горіхуватий, 
потужністю 20-120 см, збагачений мулистими частками, Fe-Mn конкреціями; 
зустрічаються затікання органо-мінеральних колоїдів; 

3) материнська порода (Р) – переважно давньоалювіальні або водно-
льодовикові піски, часто із тонкими іржаво-бурими залізистими, слабо 
ущільненими прожилками – “псевдофібрами”. 

Дерново-підзолисті ґрунти малогумусні (2-3% в Не), тип гумусу гуматно-
фульватний; кислі, ненасичені. У складі обмінних катіонів Са та Н 
переважають над Mg. Фізичні й водно-фізичні властивості різко змінюються 
за профілем: щільність, максимальна гігроскопічність найбільші в 
ілювіальному горизонті, а пористість й аерація тут мінімальні; структура 
нестійка. 

Види дерново-підзолистих ґрунтів: слабопідзолисті – елювіальний 
горизонт являє собою окремі білясті плями або суцільний шар потужністю до 
3 см; середньопідзолисті – елювіальний має меншу потужність від Не; 
сильнопідзолисті – елювіальний горизонт є більшим від Не. 

Серед дерново-підзолистих ґрунтів підтипи виділяють за наявністю ознак 
процесу оглеєння. Дерново-підзолисті глейові зберігають ознаки дерново-
підзолистих ґрунтів та мають чітко виражене оглеєння і оторфовану дернину. 
У будові їх профілю виділяються наступні горизонти: Н(t)+Hegl+Еgl+Igl+РGl. 

Дернові борові ґрунти зустрічаються майже в усіх природних зонах 

України, хоча найбільші їх масиви зосереджені на Поліссі. Залягають ці 
ґрунти, в основному, в межах борових (перших надзаплавних) терас річок. 
Материнськими породами для них виступають давньоалювіальні та водно-
льодовикові відклади піщаного і глинисто-піщаного гранулометричного 
складу. Рослинність, під якою формуються такі ґрунти, – трав’яниста, 
рідше – лісова із трав’янистим або моховим покривом. Характерна наступна 
будова профілю дернових борових ґрунтів: Н+НР+Р. Профарбовування 

гумусом у них в цілому незначне, а вміст його невисокий (0,6-1,5%) та має 
тенденцію до різкого зменшення з глибиною; тип гумусу – гуматний. Дернові 
борові ґрунти зазвичай слабокислі, насичені основами. Легкий 
гранулометричний склад та максимум мулу спостерігаються у гумусовому 
горизонті, а також у горизонтах акумуляції заліза, які дуже характерні для 
даного типу ґрунту. 

Підтипи дернових борових ґрунтів виділяють за особливостями 
співвідношення основних ґрунтотворних процесів: типові мають потужність 
гумусованого горизонту менше 45 см, у них відсутні ознаки опідзолення; 
опідзолені мають таку ж потужність, але в профілі наявні ознаки елювіально-
ілювіального перерозподілу речовин: Н+Не+Нрі+Р; чорноземоподібні мають 
потужний (більше 45 см) гумусований профіль з добре розвиненими 
переходами. Роди дернових борових ґрунтів виділяють таким чином: 
карбонатні – закипають по всьому профілю; рудякові (залізисті) – у профілі 
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мають іржавий горизонт плівкової навколоскелетної акумуляції Fe2О3, який 
не зцементований; псевдофіброві – на глибині 40-55 см утворюються 
псевдофібри. 

Дернові глейові ґрунти поширення набувають у знижених елементах 

рельєфу, по периферійних ділянках боліт, на борових терасах. 
Найхарактернішою рисою умов ґрунтоутворення таких ґрунтів виступає 
ґрунтове або поверхневе перезволоження. Типовою рослинністю, під якою 
формуються дернові глейові ґрунти є трав’яниста, не виключена і лісова з 
моховою або трав’янистою підстилкою. Ґрунтотворними породами 
найчастіше виступають флювіогляціальні та давньоалювіальні відклади 
різного гранулометричного складу. Такі ґрунти характеризуються розвитком 
акумулятивного типу профілю за наступною схемою: Н+НPgl+РGl. Порівняно 
незначне перезволоження їх призводить до збільшення кількості гумусу в 
легких ґрунтах на 1,5-5%. Ґрунти ж в цілому слабокислі або нейтральні, 
насичені. Суттєвого перерозподілу SiO2 та Fe2О3, мулу в типових ґрунтах не 
спостерігається. 

Можна виділити такі підтипи дернових глейових ґрунтів: опідзолені 
(H+He+Hpigl+PGl), які характеризуються деякою освітленістю Не-горизонту 
завдяки наявності в ньому присипки SiО2, а також ущільненням перехідного 
горизонту; вилугувані (Н+НР/kgl+РкGl), які закипають у нижній частині 
профілю. 

Роди цих ґрунтів пов’язують із хімічним складом ґрунтових чи 
поверхневих вод, які беруть участь у перезволоженні відповідної території, 
та виділяють: карбонатні (Нк+НРkgl+РкGl); засолені (Нs+НРgls+РGls); 
ортзандові або ортштейнові (Нgl+R,Rg+РGl), у профілі яких наявний 
бурувато-червоний зцементований горизонт акумуляції півтораоксидів 
потужністю більше 5 см, найчастіше це піщані ґрунти. 

Види виділяють за ступенем оглеєння. Наприклад: поверхнево-глейові 
(HGl+НР+Р); поверхнево-глеюваті (Hgl+НР+Р); ґрунтово-глейові 
(Н+НPgl+РGL); ґрунтово-глеюваті (H+HP+Pgl); глибоко глейово- елювіальні 
(H+HP+Pegl+PGl), у верхній частині материнської породи формується 
інтенсивно відмитий від глинистих речовин елювіально-глейовий горизонт 
завдяки значній мінливості протягом року рівня залягання ґрунтових вод. 

 
ГРУПА АЛЮВІАЛЬНИХ ТИПІВ ҐРУНТІВ 
 

Алювіальні – це гідроморфні ґрунти, що складають ґрунтовий покрив 
заплав річок. До групи алювіальних ґрунтів долини Дніпра належать дернові 
піщані ґрунти прируслової високої заплави, лучні піщано-суглинкові 
центральної заплави, лучно-болотні ґрунти знижень центральної заплави та 
болотні (торфово-болотні) ґрунти замулених стариць і притерасних знижень 
заплави. Складна будова мікро- і мезорельєфу заплави зумовлює 
строкатість ґрунтового покриву. Так, на обмеженій площі в декілька гектарів 
можна зустріти усі чотири типи алювіальних ґрунтів, ареали яких чітко 
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приурочені до літологічної будови алювіальних відкладів, глибини залягання 
ґрунтових вод та до відповідного типу рослинності. 

Дернові піщані ґрунти високої прируслової заплави утворюються на 

самих молодих алювіальних наносах, тому здебільшого слаборозвинені. 
Внаслідок малої висоти капілярного підняття води у пісках (0,5-1,0 м) ступінь 
прояву ознак гідроморфності у цих ґрунтах слабкий або зовсім відсутній. 
Незначна гумусованість та невисока родючість, слабка захищеність від 
повеневого розмиву та розвіювання зумовлюють низьку виробничу цінність 
цих ґрунтів, тому їх засаджують вологолюбними чагарниками (шелюгою, 
верболозом). 

Мезоструктура центральної заплави представлена сполученнями і 
комплексами негідроморфних та гігроморфних ґрунтів різного механічного 
складу, заболочених і незаболочених. Ареали незаболочених ґрунтів 
представлені мозаїками дернових і лучних ґрунтів, які сформувалися на 
відкладах різної шаруватості й гранулометрії. Місцями вони ускладнені 
дрібними ареалами лучно-болотних ґрунтів.  

Лучні ґрунти – фонові в межах центральної заплави, яка складена 
піщано-суглинковими шаруватими відкладами. Ґрунтові води залягають тут 
на глибині близько 2 м, а капілярна їх кайма підіймається до верхньої 
частини ґрунтового профілю та забезпечує оптимальне водне живлення, що 
зумовлює високу продуктивність лучної рослинності, активний біологічний 
кругообіг, головним наслідком якого є акумуляція гумусу та формування 
ізогумусового типу профілю. В середній і нижній частинах ґрунтового 
профілю також активно проявляється гідрогенна акумуляція сполук заліза, 
процеси оглеєння. Лучні ґрунти досить родючі, проте їх не можна 
розорювати аби не допустити повеневого розмиву, тому оптимальним 
напрямком їх використання є створення сіножатей або пасовищ. 

Серед лучних ґрунтів виділяють підтипи глеюватих та глейових ґрунтів. 
Основний підтип глеюватих ґрунтів (мають слабку оглеєність з глибини 60-
70 см, інтенсивну зі скупченнями залізистих сполук з глибини 100-120 см) 
найбільш поширений, але ознака оглеєності у його назві не зазначається. 
Лучні глейові ґрунти відрізняються слабкою оглеєністю верхніх і помірною 
оглеєністю середніх горизонтів. Наявність глейового горизонту не 
виключається, але він буває розміщеним у нижній частині профілю глибше 
1,2 м. Можлива інтенсивна гідрогенна акумуляція сполук заліза в середній 
частині ґрунтового профілю. Такі горизонти діагностуються та індексуються 
як оглеєні, а не глейові. 

Лучно-болотні ґрунти зустрічаються серед лучних на центральній 

заплаві по зниженнях мікро- і мезорельєфу та на притерасній заплаві на 
відносно підвищених ділянках серед болотних ґрунтів. Вони утворюються 
переважно на пилувато-мулуватих алювіально-озерних відкладах замулених 
стариць і заплавних озер. Глибина залягання ґрунтових вод при цьому 
становить 0,7-1,2 м та вони надмірно зволожують ґрунт, тому до них 
приурочена вологолюбна напівболотна рослинність за участю дрібних і 
середніх осок, різнотрав’я. У лучно-болотних ґрунтах яскраво виражені два 
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процеси: оглеєння з інтенсивною гідрогенною акумуляцією сполук заліза і 
марганцю та гумусно-акумулятивний з утворенням потужного гумусового 
шару, оглеєного з поверхні. 

Діагностичні ознаки ґрунтів. Алювіальні ґрунти діагностуються за 
належністю до певної частини заплави, елементів мезо- і мікрорельєфу та 
глибиною залягання ґрунтових вод. На супіщаних та піщано-суглинкових 
шаруватих відкладах утворюються як лучні, так і дернові ґрунти. Головною 
діагностичною ознакою лучних ґрунтів є наявність глибокого, понад 40 см, 
гумусового горизонту та гумусованого перехідного горизонту під ним 
(ізогумусовий тип профілю). Якщо глибина гумусового і гумусованого 
перехідного горизонту (Н+Нр+НР) не перевищує 40 см, ґрунти відносять до 
дернових. Серед них за цією ознакою виділяють види: слаборозвинені 
неглибокі – потужністю до 10 см, середньоглибокі – 10-20 см, глибокі – 20-
40 см. 

Лучно-болотні ґрунти зазвичай заболочені. Ареали їх поширення легко 

виявляються та оконтурюються за зниженнями рельєфу й розвитком 
специфічної напівболотної рослинності. Від болотних лучно-болотні ґрунти 
відрізняються наявністю гумусового помірно оглеєного горизонту. Глейова 
частина профілю починається з глибини 30-40 см (перехідний горизонт і 
порода). У верхній її частині спостерігаються дуже інтенсивні залізисті 
гідрогенні акумуляції – вохристі, іржаві скупчення та прошарки; глибше 
(перехід до породи) глейовий горизонт має яскраво-сизе забарвлення та в 
ньому можуть спостерігатися світлі прожилки вівіаніту. 

Заболочені ареали, приурочені до знижень мезорельєфу, мають 
переважно видовжену форму (замулені стариці) та являють собою 
комплекси й плямистості лучно-болотних ґрунтів та низинних болотних 
(торф’яних) ґрунтів із різною глибиною, складом та мінералізованістю торфу, 
що живляться переважно ґрунтовими й намивними водами. 

Болотний ґрунт – це верхній шар болота, в якому спостерігаються змінні 
окислювально-відновні процеси, тобто це його “діяльний” шар, утворений за 
рахунок торфоутворення й (рідше) оглеєння. 

Підтипи болотних ґрунтів виділяються за потужністю торфового 

горизонту. Цей показник є головним в процесі польової діагностики болотних 
ґрунтів. 

За умови відсутності торфу болотні ґрунти бувають суцільно оглеєними 
(глейовими) по всьому профілю з поверхні. Під дерниною болотної 
рослинності в них може залягати невеликий, до 10-15 см, гумусово-
перегнійний горизонт.  

Для мінеральних болотних ґрунтів характерне сильне оглеєння всього 

профілю, наявність численних напіврозкладених залишків болотної 
рослинності, розвиненої гумусованої частини: з поверхні залягає 
оторфований горизонт (Но(t)) землистої гумусованої маси, потужністю від 0 
до 10 см; гумусовий, глейовий HGl горизонт (від 10 до 30 см) темно-
глянцевий, безструктурний або крупнобрилистий, в’язкий, іржаво-вохристий; 
перехідний, сильно оглеєний НРGl горизонт, світліший від попереднього, 
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в’язкий, з численними бурими плямами, потужністю від 30 до 80 см; в’язка 
материнська порода (РGl), із включеннями вівіаніту. 

По мілководдях, на сапропелях та мулах утворюється мулувато-
глейовий ґрунт, що характеризується наявністю слабооторфованої 
підстилки потужністю до 10 см. 

Перегнійно-глейові ґрунти характеризуються наявністю добре 

розкладеного та мінералізованого верхнього горизонту, нижче від якого 
може залягати торфовий горизонт або перехід до материнської породи. У 
такому випадку профіль перегнійно-глейових ґрунтів буде мати наступний 
вигляд: HT+HPgl+PGl або HT+Т1+Т2+PGl. 

Низинні торфовища зазвичай мають глибину торфового шару понад 

50 см. Ґрунти із менш потужним шаром відносяться до торф’янисто-глейових 
або торф’яно-глейових. 

Торф’яно-глейові ґрунти мають потужність торфового горизонту від 30 

до 50 см, при цьому з поверхні залягає середньорозкладений торф (Т1) 
потужністю 0-18 см, мохово-осоковий, переплетений коренями рослин; по 
ходам коренів у ньому зустрічаються іржаві плями залізистих сполук. Нижче, 
до глибини 50 см, розвитку набуває слабо розкладений мохово-осоково-
комишовий торф (Т2), плитчастий, із мінеральними прошарками, у складі 
якого зустрічаються раковини молюсків. Ще глибше представлена порода 
(РGl) – глейові алювіальні суглинки (іноді супіски) потужністю 49-115 см, 
сизувато-білі, з іржавими плямами, в’язкі, у складі яких зустрічаються не 
розкладені рештки осоки, рогозу, очерету. Якщо ж потужність торфового 
горизонту становить до 30 см, ґрунти визначаються як торф’янисто-
глейові. 

ҐРУНТИ УЛОГОВИН ТА БАЛОК 
 

На вододілах Придніпровської височини поряд із чорноземами біля підніж 
схилів, по днищах лощин та замкнених блюдець-улоговин лесових терас на 
шаруватих делювіальних суглинках утворюються лучно-чорноземні ґрунти, 
які належать до групи напівгідроморфних (див. с. 81).  

Лучні ґрунти зустрічаються поряд із лучно-чорноземними у місцевостях 

із більш стійким та значним впливом ґрунтових вод (глибина їх залягання 
становить 1,5-2,5 м). Утворюються такі ґрунти на делювіальних суглинках і 
супісках, переважно шаруватих; останні можуть бути також карбонатними і 
безкарбонатними. Лучні ґрунти добре зволожені, формуються під лучною 
високопродуктивною рослинністю, тому добре гумусовані, а їх ізогумусовий 
профіль може бути ускладнений шаруватістю. Нижні перехідні горизонти 
зазнають впливу перезволоження, тому оглеєні; а перемінно зволожені 
ґрунти містять іржаві залізисті плівки, скупчення та прошарки, конкреції. 

Діагностичні ознаки лучних ґрунтів. Лучні ґрунти, які формуються на 
делювіальних суглинках, за будовою гумусового профілю є подібними до 
лучно-чорноземних ґрунтів, проте оглеєність у них спостерігається з глибини 
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60-100 см (у глейових відмін – з 20-30 см або із поверхні). У перехідних 
горизонтах оглеєність дуже виразна та проявляється у вигляді наявних 
залізистих гідрогенних акумуляцій – вохристих плям та скупчень, рихлих 
залізистих конкрецій і жовн. 

Серед підтипів найбільш поширеними є глеюваті лучні ґрунти, які мають 
слабку оглеєність з глибини 60-70 см, інтенсивну зі скупченнями залізистих 
сполук з глибини 100-120 см. При цьому ознака оглеєності у назві не 
зазначається. Лучні глейові ґрунти відрізняються слабкою оглеєністю верхніх 
і помірною – середніх горизонтів. Глейовий горизонт розташовується у 
нижній частині профілю глибше 1,2 м. Можлива інтенсивна гідрогенна 
акумуляція сполук заліза у середній частині ґрунтового профілю, що є 
підставою для діагностування та індексації таких горизонтів, як оглеєні. 

До підніж схилів та інших знижень Канівських гляціодислокацій, де 
простежується частковий вплив ґрунтових вод, приурочені сірі лісові 
оглеєні ґрунти (див. с. 29). 

По днищах балок, над якими на вододілах залягають сірі лісові ґрунти на 
делювіальних слабогумусованих відкладах, утворюються дернові глеюваті 
та глейові гідроморфні ґрунти. Вони виразно шаруваті, слабо 

диференційовані за гумусованістю; а у глеюватих видах оглеєними бувають 
середні горизонти з глибини 60-80 см, в глейових – увесь профіль з поверхні 
або з 20-30 см (див. с. 35). 
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МЕТОДИКА ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ  
ФЛОРИ ТА РОСЛИННОСТІ 

 
Дослідження флори та рослинності здійснюється в межах 

геоботанічного майданчика, який являє собою пробну площадку 

розмірами 10х10 або 20х20 м2.  
Опис геоботанічного майданчика проводиться за наступною схемою:  
1. Дата опису. 
2. Географічне й адміністративне положення. При цьому вказується 

назва населеного пункт, поблизу якого проведено опис, адміністративного 
району та області. Якщо ділянка знаходиться відносно далеко від будь-якого 
населеного пункту, можна вказати будь-які інші чіткі та зрозумілі орієнтири. 
Необхідно максимально точно виконати географічну прив’язку до об’єкту, 
який позначено на крупномаштабній топографічній карті: вказати відстань (у 
метрах), азимут. Для більшої точності для прив’язки краще використовувати 
два об’єкти.  

3. Назва урочища. Якщо масив, де розміщується дослідна ділянка, 
має власну назву, то її слід обов’язково зазначити. Це полегшує 
орієнтування на місцевості. 

4. Опис рельєфу. Рельєф – важливий екологічний фактор, що має 
значний вплив на рослини та їх угруповання. Він впливає на умови 
зволоження, інсоляцію (нагрівання поверхні сонцем), умови освітлення 
тощо. В процесі опису рельєфу зазначається положення ділянки відносно 
форм мезо- та макрорельєфу: на вододілі, схилах, частині схилу, 
надзаплавній терасі або в межах ділянок заплави тощо. 

Особливу увагу слід звертати на форми нано- і мікрорельєфу. 
Нанорельєф – це невеликі нерівності ґрунту, ледь помітні бугорки та 
улоговинки. Вони мають велике значення у перерозподілі вологи по 
поверхні ґрунту й позначаються на житті та особливостях розвитку рослин, 
процесах ґрунтотворення. Мікрорельєф характеризується розвитком більш 
помітних нерівностей ґрунту та представлений купинами, більш глибокими 
зниженнями тощо. Слід зазначити їх генезис, особливості розміщення та 
розміри. Потрібно також відзначити яким чином мікрорельєф впливає на 
розподіл екологічних умов та формування рослинного покриву. 

Розміщення рослин в межах різних елементів рельєфу має велике 
значення в їх життєдіяльності. Так, якщо дослідна ділянка розташовується 
на схилі, слід його уважно обстежити та описати, вказати крутизну й 
експозицію. Крутизну визначають за допомогою різних приладів або 
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візуально, і позначають наступним чином: схили до 5
º – пологі, 5-20º – 

спадисті, 20-45º – круті, понад 45
º – урвищні. 

5. Ґрунти. В процесі опису рослинності дослідної ділянки вказується 
тип ґрунту та його механічний склад. Якщо рослинний покрив описується за 
геоботанічним профілем, то обов’язково вказується зміна ґрунтів залежно 
від конкретних умов в межах різних ділянок профілю. 

6. Умови зволоження та рівень залягання ґрунтових вод. На точці 
опису з’ясовується характер зволоження: атмосферне чи атмосферно-
ґрунтове; ступінь зволоження: достатній (помірний), недостатній чи 
надмірний. Останнє можна визначити за станом та складом рослинності, 
переважанням мезофітів, ксерофітів чи гігрофітів. Подається загальна 
характеристика рівня залягання ґрунтових вод, який може бути дуже 
низьким або дуже високим. Якщо рівень залягання ґрунтових вод становить 
близько 1-2 метрів та відкривається у ґрунтовому розрізі (ямі), вимірюють 
його глибину та фіксують у польовому щоденнику. 

7. Рослинна асоціація. Після детального опису умов існування 

рослинного угруповання розпочинають опис власне рослинності.  
Опис рослинності здійснюється за її основними таксономічними 

одиницями – асоціаціями. Асоціація об’єднує фітоценози, подібні за 
видовим складом, домінантними видами, ярусністю, продуктивністю та 
екологічними умовами середовища існування. До найважливіших ознак 
асоціації належать аспектність (фізіономічність), ярусність, рясність, 
проективне покриття, життєвість, періодичність (фенологічні фази), характер 
розміщення.  

Так, аспектність (фізіономічність) – це зовнішній вигляд (колір) травостою 
на даний період розвитку, який створюється усіма надземними органами 
рослин. Він змінюється декілька разів протягом вегетаційного періоду. 
Описуючи аспект, окрім характеристик його барвистості (одноманітний, 
плямистий, барвистий тощо), слід зазначити види, які своїм зовнішнім 
виглядом власне і створюють даний аспект. Особливо багатоаспектними 
протягом вегетаційного періоду є луки та степові ділянки, оскільки через 
значне видове різноманіття у їх складі одночасно присутні рослини, що 
знаходяться у різних фенофазах. 

Різні типи листопадних лісів теж змінюють свій зовнішній вигляд протягом 
вегетаційного періоду: взимку, навесні, влітку вони виглядають по-різному. 
Але особливо багато різноманітних варіантів вони утворюють восени, перед 
початком листопаду. Навіть хвойні ліси зустрічають зиму темно-зеленим 
забарвленням, а навесні виглядають дещо м’якіше, набуваючи більш світло-
зеленого забарвлення. 

Ярусність асоціації – це розміщення органів рослин різних видів на різній 
висоті над поверхнею ґрунту та на різній глибині у ґрунті. Розрізняють 
ярусність надземну та підземну.  

Розподіл рослин по надземних ярусах (рис. 2) визначається, насамперед, 
кількістю тепла на різних висотних рівнях. Неоднакова освітленість рослин, 
які утворюють різні яруси, призводить до відмін у температурному режимі та 
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режимі зволоження на різних висотах над поверхнею ґрунту. 
 

Рис. 2. Ярусність лісової рослинної асоціації 

Опис лісових рослинних асоціацій здійснюється за всіма наявними 
ярусами. При цьому при характеристиці чагарникового, трав’яно-
чагарникового та мохового ярусів лісу зазначаються домінуючі види.  

Деревний ярус у різних типах лісів за різних екологічних умов має 
неоднакову структуру. Він може бути утворений як однією, так і двома або 
декількома деревними породами однієї висоти. Ярус дерев позначають 
літерою А. У випадку, коли він складається з двох або трьох висотних рівнів, 
останні отримують назву під’ярусів. Отже, можуть бути виділені наступні 

під’яруси: А
1 – під’ярус високих дерев, А

2 – середніх та А
3 

– низьких дерев. 
Склад деревостанів фіксується за 10-бальною шкалою у вигляді 

формули, у якій деревні породи позначаються великими літерами. Участь 
деревних порід, які оцінюються балом нижче за одиницю, визначається як 
домішка та позначається знаком “+”. Наприклад, формула “6Б4О”  позначає 
осиково-березовий ліс; а “7Д3О+Б” – осиково-дубовий ліс із домішкою 
берези.  

Ярус чагарників, або підлісок позначають літерою Б, чагарничків і трав – 
С, а ярус мохів і лишайників (наземний покрив) – Д. Якщо рослини в межах 
ярусів помітно відрізняються за висотою, то їх також поділяють на висотні 
під’яруси. 

Крім того слід звертати увагу та відмічати представлені позаярусні 
рослини – епіфіті, чіпкі рослини й ті, що в’ються. 

Рясність – це ступінь участі кожного виду рослин у фітоценозі. Цю ознаку 
визначають візуально за методом Друде (таблиця 1). 

Проективне покриття – це міра закриття ґрунту надземними органами  
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Таблиця 1 
Шкала рясності Друде 

Шкала Друде 
назва 

українською 
мовою 

 
Характеристика рясності 

soc (sociales) фон рослини змикаються наземними 
частинами, утворюючи суцільний 
фон 

сор (соріosae): 
сор3 
сор2  
сор1 

 
дуже рясно 
рясно 
відносно рясно 

 
рослини повністю закривають ґрунт  
рослин багато, але перекриття 
немає 
рослин значно менше 

sp (sparsae) зрідка, розсіяно рослини трапляються зрідка, їх 
доводиться шукати 

gr (grigariаe) групами рослини розташовані на 
геоботанічній площадці 
нерівномірно та подекуди 
утворюють щільні групи 

sol (solitariae) поодиноко рослини зустрічаються поодинці, 
окремими екземплярами, їх можна 
знайти при детальному обстеженні 
площі 

un (unicum) один екземпляр на всій площі знайдено лише одну 
рослину даного виду 

рослин. Для трав’яних угруповань покриття визначають у відсотках. Так, у 
випадку, коли трав’янисті рослини своїми стеблами та листками суцільно 
вкривають увесь ґрунт, проективне покриття становить 100%. За умови 
наявності, наприклад, 1/10 частини вільного, не вкритого рослинами ґрунту, 
проективне покриття буде становити 90% і т.д.  

Під покриттям деревостану лісового угруповання розуміють міру 
зімкненості крон дерев першого ярусу. Визначають його також візуально (у 
відсотках), але до бланку опису записують у вигляді частки від одиниці: 1 – 
це повна зімкненість крон, при цьому прогалин між ними немає, 100%-ва 
зімкненість; 0,5 – знизу, крізь крони дерев видима лише половина неба, 
тобто зімкненість крон становить 50% і т.д. 

Але варто пам’ятати, що поняття “проективного покриття” не тотожне 
поняттю “рясності”. Так, для різнотравно-злакових луків покриття незначної 
кількості широколистого різнотрав’я буде більшим, ніж великої кількості 
злаків, які мають мале проективне покриття. У діброві може траплятися 
чимало особин яглиці звичайної, яка дає велике проективне покриття. Інші 
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трав’яні рослини, наприклад зірочник ланцетолистий або тонконіг гайовий, 
представлені малою кількістю особин та мають незначне проективне 
покриття. 

Життєвість – це стан рослин у даному рослинному угрупованні. Рослина 
може розвиватися нормально, а може бути пригніченою іншими 
компонентами угруповання, що й позначається на її стані, життєвості. 
Життєвість прийнято позначати балами (таблиця 2). 

Таблиця 2 
Показники життєвості рослин 

4 повна життєвість   
(гарний стан) 

рослини нормальні на зріст, квітнуть та 
плодоносять 

3 середня життєвість 
 (задовільний стан) 

рослина нормально росте в даному 
угрупованні, але не цвіте та не 
плодоносить 

2 знижена життєвість 
 (пригнічений стан) 

рослини низькорослі, не квітнуть та мають 
явно пригнічений вигляд 

1 погана життєвість рослина дає паростки, але потім гине 

Для позначення періодичності при описі рослинного угруповання 
необхідно відмічати фенологічні фази (таблиця 3), тобто фази розвитку 
кожної рослини. Вони показують стан розвитку рослин у період опису 
ділянки спостереження.  

Таблиця 3 
Фенологічні фази 

Позна-
чення Тлумачення позначень 

Позна-
чення Тлумачення позначень 

пр Рослина проростає п1 Фаза незрілих плодів 
(насіння)  

рк Росток п2 Фаза дозрілих плодів 
(насіння) 

вег Фаза вегетації  п3 Фаза осипання плодів 
(насіння) 

бут Фаза бутонізації – 
рослина починає 
колоситися або утворює 
бутони 

вег1 Вегетація рослин після 
розсіювання насіння 

цв1 Рослина починає квітнути вег2 Закінчення вегетації 

цв2 Рослина у повному сп Період спокою 
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цвітінні 

цв3 Рослина відцвітає   

Характер розміщення рослин в межах досліджуваної ділянки може бути 
різноманітним. Так, рослини можуть бути поширеними більш-менш 
рівномірно, групами, заростями, окремими плямами тощо. Ці особливості 
також слід враховувати та зазначати. 

Назву рослинної асоціації дають за домінантними рослинами та ярусом 
їх розміщення, тобто за назвою рослин, які найбільш представлені у 
деревостанах або травостої. Такі рослини і називають домінантами. 

Існує кілька способів складання назв рослинних асоціації. Так, у 
скороченому варіанті вона може мати наприклад наступний вигляд: “бір 
зеленомошник” або "грабняк копитняковий". У розгорнутому вигляді 
вказують домінантні рослини за кожним із ярусів. Наприклад: асоціація із 
переважанням граба звичайного в першому ярусі, ліщини у підліску, 
зірочника та копитняку європейського у наземному покриві. 

З метою спрощення процедури ведення польового щоденника, під час 
маршрутів з ґрунтознавчо-біогеографічної практики, фіксацію результатів 
спостереження здійснюють за допомогою спеціальних бланків опису 
(Додаток З).  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗБОРУ ТА 
ЛАБОРАТОРНОЇ  

ОБРОБКИ РОСЛИН 
 

Гербáрій (лат. Herbarium, від herba трава, рослина) – колекція 

спеціально зібраних та засушених рослин, призначених для наукової 
обробки, або установи, що зберігають колекції засушених рослин та 
здійснюють їх наукову обробку. Гербарій необхідний для знайомства зі 
значною різноманітністю культурної та дикорослої флори, її вивчення. 

В процесі формування гербарію варто дотримуватися наступних правил:  
1. До гербарію необхідно брати рослини, окремі пагони чагарників, 

дерев та інших рослин, які рясно зустрічаються в районі проходження 
практики, а також рослини, які вирощуються на навчально-виробничих 
майданчиках.  

2. Рослини для гербарію збирають у будь-який час дня, зазвичай у суху 
погоду, оскільки рослини, зібрані у сиру погоду, швидко темніють. 

3. Для гербарію беруть непошкоджені квітучі рослини із підземними 
органами, не обриваючи залишків минулорічних пагонів, пожовклого листя. У 
деревних рослин зрізують окремі пагони. 

4. Підземні органи рослин обережно звільняють від ґрунту. Товсте 
коріння або кореневища розрізають вподовж, залишаючи лише половину. 

5. Викопану та звільнену від ґрунту рослину закладають у “рубашку”, 
розклавши ботанічну папку на рівному місці. Рослину обережно викладають 
на правій стороні “рубашки”, потім вкладають гербарну етикетку (рис. 3). 
Якщо рослина ще не визначена, на етикетці залишають вільними два 
верхніх рядка. Прикривають рослину лівою стороною “рубашки”, підводячи її 
під відгин правої (вкладені рослини не повинні виходити за межі “рубашки”). 
Папку затягують шнуром. 

6. До “рубашки” вміщують зазвичай рослини одного виду. Високі пагони 
перегинають під гострим кутом. Для морфологічного опису та визначення 
рослини беруть окремо, їх вміщують до ботанізирки або поліетиленового 
мішечка, а після екскурсії відразу ж ставлять у банку із водою. 

7. Після визначення рослини до гербарної етикетки заносять її назву та 
зазначають родину, до якої рослина належить. У етикетці також зазначають: 
 місцезнаходження рослини (область, район, географічний пункт, де 

вона була зібрана); 
 місцезростання, тобто рослинне угруповання, з якого було взято 

рослину (ліс, луки, поле, болото та ін.); 
 рясність виду (дуже багато, багато, мало); 
 дату зібрання; 
 прізвище особи, яка зібрала рослину. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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Рис. 3. Гербарна етикетка 

Рідкісні та зникаючи види не гербаризують, їх зберігають у природі та 
описують на місці зростання. 

Зібрані під час екскурсії рослини, призначені для створення гербарію, у 
лабораторії перекладають з папки до ботанічного пресу. При перекладанні 
рослини ще раз розправляють. Якщо листки рослини налягають один на 
один, то між ними роблять прокладки зі шматочків паперу.  

Екземпляри рослин із товстими та соковитими частинами розподіляють 
по можливості рівномірно так, щоби потовщені органи були розкладені то в 
один, то в інший бік. Соковиті рослини не рекомендується сушити у 
загальному пресі. 

Прес із рослинами туго затягують та підвішують у добре провітрюваному 
та бажано у сонячному місці. Після заходу сонця його переносять до 
закритого приміщення та ставлять на ребро. Щоденно рослини у пресі 
переглядають та змінюють прокладки. Вологі прокладки просушують та 
використовують знову. 

Висушені рослини монтують на гербарному листку з тонкого картону або 
щільного паперу розмірами 28х42 см. На одному гербарному листку 
монтують один або кілька екземплярів одного виду рослин (рис. 4). Рослини 
пришивають до листка нитками або прикріплюють смужками щільного 
паперу, кінці яких змащують клеєм. Замість паперу дозволяється 
використовувати смужки лейкопластиря; можливою є також комбінація 
лейкопластиру та ниток.  

У правому нижньому куту гербарного листка приклеюють гербарну 
етикетку, акуратно заповнену чорнилами. 

Гербарні листи, в міру їх накопичення, систематизують: за групами 
рослин (відділи, родини, роди та види); за морфологічними темами (типи 
кореневих систем, різноманітність пагонів, листків, типи суцвіть, плоди 
тощо);  за   рослинними   угрупованнями    (рослини    суходільних      луків,  

Uxalidaceae – Квасеницеві 
Uxalis acetosella L. – Квасениця звичайна 

Місцезростання – Широколистяний ліс 
Рясність – Дуже багато 

Місцезнаходження – Черкаська область, Канівський район, 
Канівський природний заповідник 

16.08.2010. 

Зібрали                                Жданова З. 

Визначили                           Шарова Л. 
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прибережні рослини та ін.). 
Гербарний матеріал за кожним 
відділом або темою як правило 
зберігають у окремій папці із 
заголовком на обкладинці. 

 
 
 
 
 

            

Рис. 4. Гербарний лист 
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МЕТОДИКА ПОЛЬОВОГО ОПИСУ 
ҐРУНТОВОГО 

РОЗРІЗУ ТА ДІАГНОСТИКА ГРУНТІВ 

 
Польове вивчення і визначення ґрунтів здійснюється за вертикальними 

ґрунтовими розрізами. Для цього викопують спеціальні ями (шурфи), які 

мають розміри, зручні для спостереження будови ґрунту і опису всіх його 
генетичних горизонтів, включаючи верхній шар породи, не зміненої 
процесами ґрунтоутворення (рис. 5). Закладаються ґрунтові розрізи як 
правило в середній частині геоботанічного майданчика, після того як 
здійснено опис рослинної асоціації (фітоценозу). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Ґрунтовий розріз 

Застосовують три види ґрунтових розрізів: основні або повні (ями), 
контрольні (пів’ями), допоміжні (прикопки).  

Основні розрізи являють собою глибокі ями, призначені для всебічного, 
детального вивчення ґрунтів та ґрунтотворних порід. Тому вони повинні 
розкривати всі ґрунтові горизонти і незмінені (або малозмінені) процесами 
ґрунтоутворення породи. Глибина основних розрізів залежить від потужності 
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ґрунтового профілю і може варіювати від декількох десятків сантиметрів (при 
близькому заляганні щільних порід або ґрунтових вод) до 2,5-3 м (на 
рівнинах чорноземних степів). 

Контрольні розрізи або пів’ями закладають з метою визначення площі 
поширення ґрунтів, охарактеризованих основними розрізами. За цими 
розрізами визначають також ступінь зміни морфологічної будови та 
потужності ґрунтового профілю, окремих властивостей ґрунтів для 
визначення приналежності ґрунту до того чи іншого типу або виду. Пів’ями 
викопують зазвичай на глибину 0,75-1,5 м, достатню для індексування та 
скороченого опису основних горизонтів і переходу до породи. Тобто ними 
розкривають основну частину ґрунтового профілю (до початку розвитку 
ґрунтотворної породи). 

Допоміжні розрізи або прикопки – це неглибокі ями, призначені для 
уточнення меж поширення ґрунтових ареалів, охарактеризованих основними 
та контрольними розрізами. Ними зазвичай розкривають другий від поверхні 
горизонт ґрунтового профілю. Опис ґрунтового профілю в прикопці 
обмежується виміром потужностей, визначенням механічного складу та 
деяких інших чітко виражених ознак і властивостей ґрунтів. Глибина 
прокопок повинна бути достатньою для виявлення належності ґрунту до тієї 
чи іншої відміни (від 0,20 до 0,75 м). 

Основні і контрольні ґрунтові розрізи закладають в наступному порядку. 
На площадці, обраній для закладання розрізу, лопатою насікають 
чотирикутник із сторонами 150-200 см у довжину і 70-80 см у ширину. 
Чотирикутник орієнтують таким чином, щоби на момент опису його лицьова 
(одна з коротких) стінка, що підлягає вивченню, була звернена до сонця. 

При викопуванні ями дотримуються наступних правил. Спочатку 
вибирають поверхню ґрунту в межах наміченого чотирикутника на глибину 
робочої частини лопати. Потім вибирають шар ґрунту на цю глибину і 
зачищають яму. Після цього виймають наступний шар ґрунту на таку ж саму 
глибину і знову зачищають яму. Не припускається її поглиблення, поки не 
вибраний ґрунт попереднього шару. 

Ґрунт із ями викидають по обидва боки від неї, подалі від країв, щоб 
уникнути осипання ґрунту. При цьому не варто змішувати гумусовий шар із 
тими, що залягають нижче. Щоб уникнути засмічення робочої стінки, 
викидання ґрунту на лицьову сторону не припускається. На поверхню 
лицьової сторони не можна ставати або сідати, тому що це може призвести 
до деформації верхнього горизонту ґрунту. Поглиблюючи яму, увесь час 
стежать за тим, щоб лицьова і дві бічні стінки були абсолютно 
прямовисними. Для зручності копання розрізу, його вивчення та 
послідуючого опису, із четвертої сторони ями через кожні два-три штика 
лопати залишають сходинки, поступово вкорочуючи яму на 25-30 см. 

Як тільки яма викопана до потрібної глибини, відразу беруть лопатою 
чистий ґрунт із самого дна для польового вивчення й опису та для 
використання в якості зразка для лабораторних аналізів, тому що при 
подальшій роботі нижня частина розрізу як правило засмічується ґрунтом, 
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що осипається з верхніх горизонтів. Слідом за цим оглядають усі стінки 
розрізу, щоб переконатися в типовості фронтальної стінки. Якщо вона різко 
відрізняється за певними особливостями, то для опису ґрунтового профілю й 
відбору зразків використовують іншу стінку розрізу. 

Щоб остаточно підготувати ґрунтовий розріз для подальшого вивчення й 
опису, робочу стінку акуратно від верху до низу зачищають лопатою, а потім 
більш старанно ґрунтовим ножем, знімаючи тонкий шар ґрунту. При цьому 
потрібно уважно стежити за тим, аби грудочки ґрунту одного з горизонтів, що 
пристають до лопати або ножа, не залишалися на площині стінки іншого 
генетичного горизонту. 

Після цього зачищену робочу стінку розділяють вертикальною рискою на 
дві частини. Одну з них препарують шляхом відділення грудок ґрунту від 
стінки розрізу легким натисканням ножа. Препарування стінки необхідно для 
того, аби можна було виявити природні злами по гранях структурних 
елементів, вивчити структуру, будову, колір ґрунту, виявити наявність 
новоутворень і включень. Іншу частину стінки лишають гладко зачищеною і 
використовують для вивчення особливостей забарвлення профілю, 
характеру переходів між генетичними горизонтами, для порівняння і 
контролю. За характером забарвлення, будовою, структурою й іншими 
морфологічними ознаками виділяють генетичні горизонти. Межу між ними 
прокреслюють ножем. Після цього приступають до вивчення й опису 
ґрунтового профілю. 

 
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТА 

МОРФОЛОГІЧНОГО ОПИСУ ҐРУНТОВОГО 

ПРОФІЛЮ 
 

Назву ґрунту, відповідно до прийнятої класифікації та номенклатури 
ґрунтів, встановлюють на підставі детального морфологічного вивчення й 
опису ґрунтового розрізу.  

Отже, головною операцією для визначення назви ґрунту є морфологічний 
опис ґрунтового профілю. Повна назва ґрунту, відповідно до прийнятої 
класифікації, подається на підставі головних, істотних морфологічних ознак, 
тому основна складність полягає у відокремленні їх від другорядних, 
випадкових, несуттєвих. 

Загальна схема технічних прийомів вивчення й опису ґрунтового профілю 
наступна. Дослідник спускається в підготовлену яму і ножем зачищає 
передню стінку розрізу. Одну зі сторін стінки (праву або ліву) він препарує 
кінчиком ножа, щоб отримати природний злам ґрунту, що дозволяє точніше 
визначити особливості структури, характер забарвлення, розвиток кореневої 
системи рослин, інші морфологічні ознаки. Потім до робочої стінки розрізу 
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прикріплюють вимірювальну стрічку (сантиметр) таким чином, щоб нульова 
позначка стрічки збігалася з поверхнею ґрунту. 

Далі приступають до вивчення будови ґрунтового профілю, тобто його 
зовнішнього вигляду, зумовленого послідовною зміною у вертикальному 
розрізі генетичних горизонтів та підгоризонтів ґрунту, що відрізняються один 
від одного за кольором, структурою, щільністю, тріщінуватістю, механічним 
складом й іншими морфологічними ознаками.  

Кожний генетичний горизонт отримує свою назву та індекс. В Україні 
використовують систему індексів акад. О.Н. Соколовського (1936, 1956). 
Відповідно до неї ґрунтові горизонти позначаються першими літерами їх 
латинських назв: Н – гумусовий; Е – елювіальний; І – ілювіальний; Gl – 
глейовий; Р – порода ґрунтотворна тощо. У Росії використовується дещо 
інша класифікація. Відмінність індексів основних класифікацій наведена у 
таблиці 4.  

Таблиця 4 
Генетичні горизонти ґрунтів та їх індекси 

Назва Індекси Ознаки 
сучасні російські українські 

Поверхневі органогенні 

Торфовий Т Т Т Консервація органічної 
речовини при 
постійному 
перезволоженні (понад 
36% маси, 70% об’єму) 

торф верховий Т
о   Оліготрофний торф 

торф низинний Т
т   Еутрофний торф 

торф 
нерозкладений 

 

Т1 

 

Т1 

 

Т1 

 

рослинні рештки 
збереглися повністю 

торф середньо-
розкладений 

 

Т2 

 

Т2 

 

Т2 

 

рослинні рештки 
збереглися частково 

торф 
розкладений 

 

Т3 

 

Т3 

 

Т3 

 

рослинні рештки не 
помітні, мажеться 

Торфовий 
мінералізовани
й 

 

ТА 

 

ТА 

 

ТС 
Орний торфовий, 
змінений осушенням та 
обробкою 

Лісова 
підстилка, 

 

 

 

 

 

 
органічної речовини 
понад 35% маси, 70% 
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степова повсть О  Ао / AO Но об’єму 

У складі 
підстилки: 

шар опаду 

 

О1 / L 

 

 

  

свіжі нерозкладені 
рослинні рештки 

шар 
ферментації 

О2 / F   Напіврозкладені 
рослинні рештки, які 
частково зберегли 
форму 

шар гуміфікації О3 / H   суцільна 
органомінеральна маса 

Гумусовий A A1 / A1 Н поверхневий гумусно-
акумулятивний  

Гумусовий 
орний 

Ap Ап /Aпах Норн перетворений 
землеробським 
обробітком  

Дернина  Ad Ad Нd органо-мінеральний 
гумусно-акумулятивний 
під трав’яною 
рослинністю, понад 50% 
об’єму становить 
коріння 

Перегнійний AT AT ТН гумусно-акумулятивний, 
15-35% маси – 
органічна речовина 

Поверхневі неорганічні горизонти 

Кірковий К   безсольова, збагачена 
кремнеземом кірка 

Підкірковий Q   Світлого 
забарвлення, 
лускуватий 

Сольова кірка S    Біла кірка солей на 
поверхні ґрунту 

Підповерхневі неорганічні горизонти 

Елювіальний Е А2 / A2 Е Освітлений, білястий, 
розташований під 
органогенним 
горизонтом, 
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підмежовується ілювієм 

Ілювіальний В В І Мінеральний 
внутрішньоґрунтовий 
горизонт 

Глинисто-
ілювіальний 

Вt Вt  Вмивання глини  

Залізисто-
ілювіальний 

Bf Bf  Вмивання заліза 

Гумусно-
ілювіальний 

Bh Bh IH Вмивання гумусу, темне 
забарвлення 

Карбонатний Bca Bca k Вмивання карбонатів, 
їхнє скупчення 

Солонцевий Bna Bna SI Пептизований, 
збагачений Na

+, 
стовпчастий або 
призматично-
брилуватий 

Гіпсовий Вcs Вcs CS Включення кристалів, 
прожилок гіпсу 

Сольовий Вsa Вsa Sa Акумуляція 
легкорозчинних солей 

Метаморфічний Вm Вm M Ознаки 
внутрішньоґрунтового 
оглинення 

Ферралітно-
метаморфічний 

 

Вox 

 

 

 

 

 

Ознаки фералітизації 

Глейовий G G Gl Мінеральні горизонти із 
постійним 
перезволоження; 
блакитне, сизе, 
оливкове забарвлення, 
конкреції  

Конкреційний N N n Рихлий, із вмістом 
різних конкрецій >50% 
об’єму 

Ортштейн Nf Nf  Містить залізисті 
конкреції 
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Ортзанд  Z Z  Суцільний або 
тонкошаруватий, 
зцементований 
оксидами заліза, 
піщаний 

Підґрунтові горизонти 

Порода 
материнська 

 

С 

 

С 

 

Р 
Порода, на якій 
утворився ґрунтовий 
профіль  

Порода 
підстильна 

 

D 

 

D 

 

Д 

 

Літологічно відмінна від 
С/P/ 

Порода 
скельна 

R   Масивно-кристалічна 
материнська або 
підстильна порода 

Кожний ґрунтовий процес, що проявився в ознаках генетичного 
горизонту, може бути введений окремою літерою до складу комбінованого 
складного індексу горизонту. Останні можуть складатися із будь-якої 
необхідної кількості символів. У залежності від ступеня прояву (виразності) 
того чи іншого ґрунтотворного процесу ставиться велика літера – як символ 
сильно вираженої ознаки процесу, мала літера позначає супутній 
(додатковий) процес, а мала літера в дужках – слабо виражений додатковий 
процес. Співвідношення процесів у горизонті може позначатися взаємним 
розташуванням літер. Наприклад, Н – гумусовий; Н(е) – гумусовий слабо 
елювійований; Не – гумусовий елювійований; ЕН – елювіально-гумусовий; 
НЕ – гумусово-елювіальний; Еh – елювіальний гумусований тощо. Або, НР – 
перехідний до ґрунтотворної породи, ІР – ілювійована порода тощо. 

Виділені за розбіжностями у морфологічних ознаках генетичні горизонти 
окреслюють на стінці розрізу ножем, вимірюють та записують у 
щоденнику/бланку їх індекси й потужність у сантиметрах. При цьому 
визначають верхню та нижню межу поширення кожного генетичного 
горизонту. Запис ведеться в спеціальній колонці, відведеній для позначення 
індексів горизонтів (див. Додаток З), їх потужності, замальовок ґрунтового 
профілю кольоровими олівцями або мазком самого ґрунту і має, приблизно, 
наступний вигляд: 

Не орн  0-20 см 
Е           20-30 см 
I            34-60 см 
Ір          60-98 см 
Р           93 см і нижче 
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У тих випадках, коли потужність якого-небудь горизонту відрізняється 
значною нерівномірністю, необхідно вказувати всі коливання нижньої межі, 
що спостерігаються. Наприклад, горизонт I потужністю 34-61 (72) см. 

Для порівняння розходжень у забарвленні між генетичними горизонтами 
ґрунтів застосовуються мазки. Так, у польовому щоденнику/ бланку мазки 
роблять ґрунтом, розтертим із водою до рідкого стану. Такі мазки досить 
добре тримаються на папері. За ними в камеральних умовах можна 
перевірити слушність визначення механічного складу та наявності скипання.  

Потім визначається глибина, інтенсивність і характер (суцільний, 
плямами, язиками) скипання, що характеризує наявність та відносний вміст у 
ґрунті карбонатів кальцію (CaCO3). Для цього ґрунтовий профіль сприскують 
тонкою цівкою 10-ти процентного розчину соляної кислоти. Соляна кислота, 
вступаючи у взаємодію із СаСО3, руйнує його із виділенням вуглекислого 
газу, бульбашки якого створюють враження “кипіння” ґрунту. 

Сприскування ґрунтового профілю соляною кислотою проводять зверху 
вниз до появи скипання. Виявлена суцільна межа останнього і буде 
глибиною, яку шукали. Вона вимірюється в сантиметрах та записується у 
відповідний рядок польового щоденника чи бланку опису.  

Інтенсивність скипання залежить від кількості наявних у ґрунті карбонатів 
кальцію. Її визначають окомірно за швидкістю та енергією виділення 
бульбашок із поділом за трьома градаціями: слабке, сильне, бурхливе. 
Результати спостереження інтенсивності скипання фіксують також при 
характеристиці окремих генетичних горизонтів. 

Варто мати на увазі, що іноді карбонати кальцію можуть залягати 
локальними прошарками (наприклад, у заплавних ґрунтах) і виявлене таким 
чином скипання ґрунтового профілю до низу може припинятися. Тому 
завжди потрібно випробовувати на скипання всю відкриту в розрізі товщу 
ґрунту та ґрунтотворної породи. 

Щоб грудки ґрунту, що досліджувалися на скипання, не потрапили до 
зразків, які відбираються для лабораторних аналізів, визначати скипання 
рекомендується по краях лицьової і на бічних стінках ґрунтового розрізу. 

 
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ 

ОЗНАК ОКРЕМИХ ГЕНЕТИЧНИХ ГОРИЗОНТІВ 
 

Після загального вивчення й опису будови ґрунтового профілю 
приступають до вивчення та опису морфологічних ознак кожного з виділених 
генетичних горизонтів. Такий опис включає характеристику наступних ознак: 
вологість, колір та характер забарвлення, механічний склад, структура, 
щільність, трищінуватість, новоутворення, включення, коренева система 
рослин, сліди діяльності ґрунтових тварин і характер переходу до наступного 
горизонту. Опис цих ознак ведеться у суворій послідовності. 
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Так, вологість є дуже нестійкою ознакою як ґрунту в цілому, так і кожного 

з генетичних горизонтів. Вона залежить від таких чинників, як метеорологічні 
умови, режим ґрунтових вод, рослинний покрив, фізичні властивості ґрунту 
тощо. 

Вивчення вологості ґрунту необхідно для більш-менш правильного 
визначення тих морфологічних ознак, які при різному ступені вологості 
отримують різний вираз. До таких ознак у першу чергу відносяться колір і 
структура ґрунту. Крім того, за ступенем вологості ґрунтових горизонтів іноді 
можна встановити загальний характер водного режиму ґрунтів. 

Розрізняють п’ять ступенів вологості ґрунтів (таблиця 5). 
Таблиця 5 

Критерії для польового визначення вологості ґрунтів 

Ступінь 
вологості 

Критерії визначення 

Сухий Порошить 

Свіжий Не порошить, злегка холодить руку 

Вологий Стискується рукою у грудку, прикладений до ґрунту 
папір швидко зволожується 

Сирий Прилипає до руки і помітно зволожує її 

Мокрий Зі стінок ями сочиться вода 
Колір і характер забарвлення визначають та описують відразу після 

встановлення ступеня вологості, оскільки при висиханні колір швидко змінює 
відтінки, а іноді ґрунт може набувати зовсім іншого кольору. Наприклад, в 
процесі окислення на повітрі закисного заліза ґрунт набуває блакитно-
зелених відтінків. 

Колір ґрунту є дуже важливою морфологічною ознакою, яка дозволяє зі 
значним ступенем впевненості стверджувати про його хімічний склад. У 
природі зустрічаються найрізноманітніші кольори ґрунтів та ґрунтотворних 
порід, проте переважають тьмяні, “землисті”, що є виразом складного 
сполучення чорного, червоного та білого кольорів. 

Чорний колір ґрунтів зумовлюють переважно гумусові (перегнійні) 
речовини, а також масові скупчення окислів і гідратів окислів марганцю. 
Останні надають ґрунтам плямистого забарвлення зі значною кількістю 
чорних плям. У болотних ґрунтах часто зустрічається чорне забарвлення 
горизонтів, зумовлене наявністю сірчистого заліза. Слід також мати на увазі, 
що темного кольору ґрунту може надавати темне забарвлення вихідної 
ґрунтотворної породи (юрські глини, вуглисті сланці та ін.). 

Червоного кольору ґрунтам надають окисли заліза, що містяться в них, а 
закисне залізо забарвлює ґрунт у зеленуваті, блакитні й сизі тони. 
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Білий колір ґрунту зумовлений переважно наявністю у ньому 
кремнекислоти, вуглекислого кальцію – каолініту, гіпсу та легкорозчинних 
солей натрію. 

Різноманітні сполучення зазначених речовин надають ґрунтам 
найрізноманітніших кольорів і відтінків. 

При описі ґрунту необхідно визначати не лише основний колір, але і 
ступінь його інтенсивності, а також наявність різноманітних відтінків. 
Визначення кольору як правило складається з 2-3 слів, із яких останнє слово 
характеризує панівний колір ґрунту, слово перед ним вказує на інтенсивність 
прояву основного кольору, а перше відбиває наявність відтінку другорядного 
кольору. Наприклад, блакитнувато-ясно-сірий, або ясно-сірий з блакитним 
відтінком. 

При польових дослідженнях найчастіше використовуються назви 
кольорів ґрунтів, наведені у таблиці 6. 

Таблиця 6 
Найбільш уживані назви забарвлення ґрунтів 

Основний колір чорний:  
інтенсивно-чорний  
сірувато-чорний 
сіро-чорний 
бурувато-чорний 
буро-чорний 

Основний колір сірий:  
буро-сірий  
темно-сірий 
ясно-сірий 
попелясто-сірий 
зеленувато-сірий 
блакитно-сірий (сизий) 

Основний колір жовтий:  
бурувато-жовтий 
вохристо-жовтий  
зеленувато-жовтий 
ясно-жовтий 

Основний колір червоний: 
буро-червоний 
бурувато-червоний  
жовтувато-червоний  
помаранчево-червоний  
малиново-червоний  
іржаво-червоний 

Основний колір білий: 
жовтувато-білий 
палево-білий 
рожево-білий  
зеленувато-білий 

Основний колір бурий: 
чорно-бурий 
сіро-бурий 
темно-бурий 
ясно-бурий 
палево-бурий 
жовто-бурий 
червоно-бурий 
зеленувато-бурий 

Основний колір коричневий: 
бурувато-коричневий 
сірувато-коричневий 
жовтувато-коричневий 
червоно-коричневий 
темно-коричневий 
ясно-коричневий  
іржаво-коричневий 
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Крім визначення кольору, його інтенсивності та відтінків, необхідно 
вказувати також характер забарвлення кожного генетичного горизонту, тому 
що останній часто буває дуже неоднорідним. 

При цьому варто дотримуватися приблизно таких найменувань: 
забарвлення однорідне, поступово-перехідне, плямисте, смугасте, 
язикувате, строкате, мармуроподібне тощо. 

У польовому щоденнику варто відзначати не лише характер 
неоднорідності забарвлення горизонту, але й у чому він проявляється. 

Наприклад: “на загальному блакитному фоні добре виражені іржаві 
плями”, або “на загальному зеленуватому фоні мармуроподібні іржаво-
червоні розводи”. 

Необхідно вказувати також ймовірну причину неоднорідності 
забарвлення. Наприклад, нори землериїв, ходи великих коренів, язики 
гумусу, шаруватість ґрунтотворних порід тощо. 

Через те, що в природному стані колір ґрунту змінюється зі зміною 
ступеня вологості й характеру освітлення, при описі кольору того або іншого 
генетичного горизонту бажано відмічати характер цієї зміни. Наприклад, 
“чорний у вологому стані, сірий у сухому стані”. Не припускається опис 
кольорів ґрунту рано вранці та ввечері при низькому положенні сонця. 

Механічний склад є однією з найважливіших характеристик будь-якого 

ґрунту. За механічним складом встановлюють приналежність ґрунту до тієї 
або іншої відміни. Його точне визначення виконується шляхом спеціального 
лабораторного аналізу. Проте, в польових умовах первинне встановлення 
механічного складу ґрунту та його окремих горизонтів обов’язково 
проводиться у полі. 

Найбільш поширеним методом польового визначення механічного складу 
ґрунту є проба на скочування. При цьому невеличку порцію ґрунту беруть на 
долоню, змочують водою та розминають пальцями у однорідну тістоподібну 
масу, з якої скочують по можливості тонкий шнур. Далі, керуючись 
критеріями, зазначеними у таблиці 7, визначають приналежність ґрунту до 
тієї або іншої градації за механічним складом.  

Структура ґрунту. На відміну від ґрунтотворної породи ґрунт має 

властивість природно розпадатися на окремості, різноманітні за формою, 
розміром і міцністю. Ці окремості й називають структурними елементами або 
просто структурою ґрунту. Вони являють собою агрегати механічних 
елементів ґрунту, склеєних між собою колоїдними речовинами. 

Вивчення і точний опис структури ґрунту має важливе значення для 
правильного визначення типу та виду ґрунту. Кожному з них властива певна 
структура окремих генетичних горизонтів. 

Методика визначення структури генетичних горизонтів ґрунтового 

розрізу є доволі простою. Перше враження про структуру генетичного 
горизонту дає спостереження за характером розпадання ґрунту, що 
викидається з ями при закладанні розрізу. При морфологічному дослідженні 
й описі ґрунтового профілю структуру визначають наступним чином. За 
допомогою ножа послідовно з кожного виділеного горизонту вирізують пробу 
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Таблиця 7 
Критерії польового визначення механічного складу ґрунтів 

Механічний склад Морфологія зразка при скочуванні 

Глинистий Тістоподібна маса розкочується в довгий тонкий 
шнур (товщиною до 2 мм), який можна зігнути в 
кільце без зламів 

Важкосуглинковий Розкочується в тонкий шнур (діаметром 2-3 мм), але 
при згинанні його у кільце утворюються  переломи 

Середньосуглинко-
вий 

Розкочується в більш товстий (3-4 мм) шнур, який 
при подальшому розкочуванні або згинанні 
розламується 

Легкосуглинковий При розкочуванні утворює короткі негнучкі циліндрики 
(“ковбаски”) 

Супіщаний Не розкочується в шнур, а лише ліпиться у неміцну 
кульку або формується при стисканні між пальцями  у 
“чечевицю” 

Піщаний Не згортається ні в кульку, ні в шнур  

об’ємом близько 1 дм
3 та обережно, натисканням пальців, намагаються 

розламати її в різних напрямках. Іншим прийомом визначення структури є 2-
3 разове підкидання проби ґрунту на лопаті з тим, аби відбувся природний 
поділ її на окремі структурні елементи. При наявності здатності ґрунту до 
горизонтального розділення проба буде легко розпадатись на плитоподібні 
структурні елементи, при здатності до вертикального розділення – 
відокремлюються  орно щир ста  елементи. 

Для поділу досліджуваних структурних елементів на різноманітні групи за 
формою та розмірами користуються класифікацією С.А. Захарова (рис. 
6,таблиця 8). 

Варто зауважити, що досвідчені ґрунтознавці розміри структурних 
елементів визначають окомірно. Студентам ж, що вперше приступають до 
вивчення структури ґрунту на навчальній польовій практиці, варто 
користуватися вимірювальною лінійкою або шматочком міліметрового 
паперу, на якому розміщують структурні елементи. 

Якщо в тому або іншому генетичному горизонті різко переважають 
структурні елементи однієї форми й розміру, то за ними характеризують 
структуру горизонту як однорідну. Наприклад, дрібногрудкувата, 
грубозерниста, призматична, листкувата. Але у природі структура частіше за 
все буває мішаною, наприклад, у гумусовому горизонті чорноземів можуть 
бути представлені структурні агрегати від  орно щир ста и на до 
дрібнозернистих. Тому для характеристики структури при описі морфології 
ґрунтових горизонтів варто використовувати подвійні назви, наприклад, 
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Рис. 6. Форма структурних агрегатів ґрунтів (за С.А. Захаровим) 

І тип – кубоподібна: 1 – крупногрудкувата; 2 – середньогрудкувата; 3 –
дрібногрудкувата; 4 – пилувата; 5 – крупногоріхувата; 6 – горіхувата; 7– 
дрібногоріхувата; 8 – грубозерниста; 9 – зерниста; 10 – порошниста; 11 – 
агрегати, що з’єднані коренями рослин. 

ІІ тип – призмоподібна: 12 – стовпчаста; 13 – стовпоподібна; 14 – 
крупнопризматична; 15 – призматична; 16 – дрібнопризматична; 17 – 
тонкопризматична;  

ІІІ тип – плитоподібна: 18 – сланцювата; 19 – пластинчаста; 20 – 
лускувата; 21 – груболускувата; 22 – дрібнолускувата. 

Таблиця 8 
Класифікація структурних агрегатів (за С.А.Захаровим) 

Рід Вид Розмір 

I ТИП – КУБОПОДІБНА 
Структурні елементи розвинені рівномірно за трьома 

взаємоперпендикулярними вісями 

А. Грані і ребра виражені неясно, елементи погано оформлені 

Брилувата – неправильна 
форма і нерівна поверхня 

Крупнобрилувата 10 см 
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Дрібнобрилувата 10-1 см 

Грудкувата – неправильна 
округла форма, нерівні округлі 
та шорсткуваті поверхні 
розламу, грані не виражені 

Крупногрудкувата 10-3 мм 

Грудкувата 3-1 мм 

Дрібногрудкувата 1-0,25 мм 

Пилувата 0,25 мм 

Б. Грані і ребра добре виражені, окремості ясно оформлені 

Горіхувата – більш-менш 
правильна форма, грані добре 
виражені, поверхня рівна, ребра 
гострі 

Крупногоріхува
та 

10 мм 

Горіхувата 10-7 мм 

Дрібногоріхувата 7-5 мм 

Зерниста – більш-менш 
правильна форма, іноді 
округла, із вираженими 
гранями, то шорсткуватими, 
матовими, то гладкими і 
блискучими 

Грубозерниста 
(горохувата) 
Зерниста (крупчаста)  
Дрібнозерниста 
(порошниста)  

5-3 мм 
3-1 мм 

 
1-0,5 мм 

ІІ ТИП – ПРИЗМОПОДІБНА 
Структурні окремості значно розвинені по вертикальній осі 

А. Верхівки структурних елементів закруглені 

Стовпоподібна – елементи 
слабко оформлені, із нерівними 
гранями й округленими 
ребрами 

Крупностовпоподібна 5 см 

Стовпоподібна 3-5 см 

Дрібностовпоподібна 3 см 

Стовпчаста – правильної 
форми із досить добре 
вираженими гладкими бічними 
та вертикальними гранями, із 
округлою верхньою підставою 
та плоскою нижньою 

Крупностовпчаста 5-3 см 
 

Дрібностовпчаста 3 см 

Б. Верхівки структурних елементів обмежені плоскими гранями. 

Призматична – грані добре 
виражені, із рівною 
глянцюватою поверхнею та 
гострими ребрами 

Крупнопризматична 
Призматична 
Дрібнопризматична 
Тонкопризматична 
Олівцева  

5-3 см 
3-1 см 

1-0,5 см 
0,5 см 
1 см 
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ІІІ ТИП – ПЛИТОПОДІБНА 
Структурні елементи значно розвинені по двох горизонтальних 

вісях та вкорочені по вертикальній 

Плитчаста (шарувата) – із 
більш-менш розвиненими 
горизонтальними площинами 
спайності 

Сланцювата 5 см 

Плитчаста 5-3 мм 

Пластинчаста 3-1 мм 

Листувата 1 мм 

Лускувата – із порівняно 
невеликими, іноді вигнутими, 
горизонтальними площинами 
спайності та часто гострими 
гранями (віддалена подібність із 
лускою риби) 

Скорлупувата 3 мм 

Груболускувата 3-1 мм 

Дрібнолускувата 1 мм 
 

“грудкувато-зерниста”, “зернисто-горіхувата”, ставлячи останнім словом 
назву кількісно переважаючих структурних агрегатів. 

Крім визначення форм та розмірів структурних агрегатів, важливо також 
відзначати ступінь їх виразності, використовуючи терміни “неясно”, “нечітко”, 
“слабко”, “погано”, “добре”, “ясно”, “різко”, а також міцність структурних 
агрегатів, наприклад, “рихлогрудкувата”, “неміцногрудкувата”, 
“міцнозерниста”. Як правило, добре виражені міцні структурні агрегати 
характерні для глинистих та суглинистих ґрунтів. Ґрунти супіщані мають 
слабко виражену, неміцну структуру, а піщані – безструктурні. 

Складеність ґрунту – це зовнішній вираз його щільності, пористості і 

тріщинуватості. Вона характеризує стан зв’язку між механічними елементами 
й агрегатами ґрунтової маси. 

Щільність ґрунту залежить від його механічного та хімічного складу, 
структури, ступеня зволоження й інших чинників, а у верхньому горизонті 
також і від агротехнічного стану (свіжозоране або староорне поле, перелоги, 
вигін тощо).  

При польовому вивченні морфології ґрунтових горизонтів щільність 
визначається візуальним порівняльним методом шляхом спостереження за 
опором ґрунту при вдавлюванні в нього кінчика ножа, і за тим, із яким 
зусиллям входить лопата у ґрунт при викопуванні ґрунтової ями. 

Для опису щільності користуються категоріями та критеріями, 
приведеними у таблиці 9.  

Пористість і тріщинуватість. Як правило, будь-який ґрунт пронизаний 
порами і тріщинами, форми та розміри яких зумовлені умовами 
ґрунтоутворення й агротехнічним станом ґрунтів. Форму, розмір та кількість 
пор і тріщин при польовому вивченні ґрунтового профілю зазвичай 
визначають візуально. Для характеристики складеності за пористістю і 
тріщинуватістю користуються категоріями та критеріями, наведеними у 
таблиці 10. 
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Таблиця 9 
Категорії складеності ґрунтів за ступенем щільності  

та критерії для їх визначення 

Категорії  Критерії визначення 

Дуже щільний Ґрунт майже не піддається копанню лопатою – необхідна 
кирка. У сухому стані утворює дуже міцні грудки, брили. 
При проведенні ножем по стінці розрізу утворюється 
неглибока глянцювата риска, при натисканні – вістря ножа 
не входить у ґрунт 

Щільний Ґрунт важко піддається копанню лопатою. Риска, 
проведена ножем, більш глибока та має тьмяний відтінок. 
При натискуванні гострий кінець ножа важко входить у 
ґрунт (на 1-2 мм) 

Слабоущіль-
нений 

При копанні ями лопата добре входить у ґрунт, який при 
викиданні вільно розсипається. Проведена ножем риска 
заглиблена, рівна або злегка шорсткувата, без блиску. Ніж 
легко входить у ґрунт на декілька сантиметрів 

Пухкий Ґрунт можна легко розпушити лопатою, дощечкою або 
носком чобота. При наступанні на такий ґрунт під ногами 
залишаються глибокі сліди. Жменя злегка зволоженого 
ґрунту при стисканні рукою утворює невеличку грудку  

Рихлий 
(розсипчастий) 

Ґрунтова маса виймається лопатою дуже легко, у сухому 
стані має сильну сипучість, при викиданні з ями утворює 
м’які купи. Ніж вільно входить у ґрунт при слабкому 
натисканні (наприклад, пухкий пісок) 

Таблиця 10 
Категорії складеності ґрунту за ступенем пористості і тріщинуватості 

та критерії їх виділення 

 
Категорії 

Діаметр пор, 
ширина тріщин, мм 

 
Форми 

Пористість 

1 – Тонкопористий 1  
Наявні трубочки, канали 
всередині структурних 

елементів або суцільної 
ґрунтової маси 

2 – Пористий 1-3 

3 – Губчастий 3-5 

4 – Ніздрюватий 
(дірчастий) 

5-10 

5 – Ячеїстий 10 

Тріщинуватість 
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1 – Тонкотріщинуватий 3 Наявні тріщини між 
структурними елементами 

або в безструктурній 
ґрунтовій масі 

2 – Тріщинуватий 3-10 

3 – Щілинний 10 

Насиченість пор між тріщинами слід відмічати за наступною шкалою: 
1 – Слабкопористий ґрунт проміжки між порами 1,5 см 
2 – Пористий ґрунт 1,5-0,5 см 
3 – Сильнопористий ґрунт 0,5 см 
Новоутворення являють собою ясно видимі скупчення у ґрунтових 

порах, пустотах і тріщинах різноманітних речовин, що морфологічно 
відрізняються від основної маси ґрунту. Їх утворення пов’язано із певними 
ґрунтотворними процесами, тому їх широко використовують в якості 
діагностичних ознак при класифікації й виробничій оцінці ґрунтів. 

Новоутворення істотно відрізняються за зовнішнім виглядом залежно від 
хімічного складу, співвідношення хімічних елементів, що їх утворюють, умов 
утворення й віку. Це – різного роду сольові нальоти, кірочки, щільні 
стягнення та конкреції тощо. 

Різноманітні форми новоутворень наведено у таблиці 11, якою 
користуються в процесі польового вивчення та опису ґрунтових розрізів. 

Для виявлення новоутворень у ґрунті необхідно уважно вивчати як 
проби, відібрані з кожного генетичного горизонту, так і зовнішній вигляд 
робочої стінки ґрунтового розрізу. 

Варто мати на увазі, що дрібні тверді конкреції (зернини, бобовини) 
виявляються у ґрунті не відразу. Тому пробу ґрунту потрібно розтирати між 
пальцями та на дотик визначати їх наявність. Щоб відрізнити конкреції від 
дрібних кам’янистих включень, слід розрізати або розбити їх ножем. 
Кам’янисті включення не ріжуться, а на зламі сильно вивітрених включень, 
що розламуються, видно їх структуру. У розрізі конкрецій зазвичай 
спостерігається їх концентрична будова. 

В процесі польового вивчення як правило виконують опис форми, 
кольору, розмірів та деяких інших зовнішніх ознак новоутворень. Крім того, 
варто давати деякі якісні визначення, як за зовнішнім виглядом, так і за 
допомогою найпростіших хімічних аналізів.  

Так, дрібні виділення гіпсу можна визначити за їх нерозчинністю у воді та 
10-% розчині HCl, а значні кристали гіпсу легко визначаються за зовнішнім 
виглядом – мають жовтуватий колір, майже прозорі, ламкі, не скипають від 
соляної кислоти.  

За допомогою проби на скипання (за допомогою 10-% розчину HCl) 
нескладно визначити групу карбонатних новоутворень. 

Ґрунтові включення – це усілякі предмети, що потрапили в ґрунт 

механічно, тобто їх поява у ґрунті не пов’язана із ґрунтотворними 
процесами. Такими предметами можуть бути, наприклад, предмети 
матеріальної культури людського суспільства (уламки цегли, знаряддя праці, 
рештки домашнього посуду), кістки тварин, панцирі молюсків, уламки 
гірських порід тощо. 



                       Літня польова ґрунтознавчо-біогеографічна практика  

 
63 

Таблиця 11 
Класифікація ґрунтових новоутворень (за С.А. Захаровим) 

Форма та 
хімічний 

склад 

Нальоти і 
вицвіти 

Примазки, 
потьоки, 

кірки 

Прожилки, 
трубочки 

Конкреції, 
стягнення 

Прошарки 

Легко-
розчинні 
солі:  
NaCl,  
CaCl2 , 
MgCl2,  
Na2 SO4 

Світлі та 
попелясті 
нальоти та 
вицвіти 
легко 
розчинних 
солей 

Світлі 
примазки 
легко 
розчинних 
солей,  
тонкі кірки 
Na2 SO4 

Білі 
прожилки 
легко 
розчинних 
солей, 
псевдо-
міцелій 
глауберової 
солі 

Білі 
краплини 
легко 
розчинних 
солей 

 

Гіпс – 
CaSO4 

2O 

Світлі 
нальоти та 
вицвіти 
гіпсу 

Білі 
примазки, 
кірочки та 
“борідки” 
гіпсу 

Білі 
прожилки 
кристалічно-
го гіпсу та 
псевдо-
міцелію 

Окремі 
крупні 
кристали 
та 
кристаліч
ні зрости 

Суцільні 
щільні 
ніздрюваті 
або пухкі 
прошарки 

Карбонат
и  Са та 
Mg 

Слабкі 
нальоти у 
вигляді 
плісняви  

Світлі 
примазки, 
плями, 
кірочки 
вапняку 

Часта сітка  
жилок 
псевдо-
міцелію 

Щільні 
конкреції 
вапняку, 
порож-
нисті 
“журавчи-
ки”, 
“дутики”, 
“желваки”.  
Білі, м’які, 
круглі 
стягнення 
”білозірка”  

Прошарки 
“лучного” 
вапняку 

Півтора-
окисли – 
Fe2O3, 
Al2O3,  
MnO2,  
P2O5 

Вохристі, 
жовто-бурі, 
фіолетові 
плівки, 
нальоти, 
вицвіти 

Вохристі, 
іржаві, чорні 
примазки, 
плями, 
потьоки 

 Тонкі 
іржаво-бурі 
залізисті, 
слабоущіль-
нені 
прожилки в 
піщаних 
ґрунтах 
“псевдо-
фібри” 

Чорно-
бурі, 
щільні, 
округлої 
форми 
стягнення: 
“зерна”, 
“дробини”, 
“бобовини
” 

Темно-
бурі, 
коричневі, 
іржаві, 
вохристі, 
щільні та 
об’ємні 
скупчення 

Сполуки Сизуваті Голубуваті  Білі  
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закису 
заліза –  
FeО 

плівки плями, 
язики, 
розводи 

скупчення 
FeО, що 
синіють 
на повітрі 

Кремнезе
м SiO2 

Тонкий 
сірий або 
попелястий 
нальот – 
“присипка” 

Білі та 
попелясті 
плями, 
язики, 
потьоки 

Тонкі 
прожилки 

  

Перегнійн
і 
речовини 

 Бурі 
глянцеві 
плями, 
темно-бурі 
потьоки, 
язики та 
тонкі кірочки 

Буро-чорна 
інкрустація 
на поверхні 
структурних 
елементів 

Бурі 
рудякові 
зерна 

Перегнійні 
прошарки 
ортзанду 

Наявність цих предметів враховують при визначенні віку ґрунтів, умов їх 
утворення та розвитку. Тому при морфологічному описі ґрунтового розрізу 
необхідно встановлювати й описувати характер, форму та розміри 
виявлених однорідних тіл, їх  орно щир ста и на у ґрунтовому профілі. 

Окремим прикладом ґрунтових включень є корені рослин та сліди 
життєдіяльності тварин. При вивченні й описі морфології ґрунтового 

профілю необхідно старанно простежити за особливостями розподілу 
кореневих систем за генетичними горизонтами, відмічаючи при цьому їх 
кількість, діаметр, глибину масового розповсюдження й глибину закінчення 
поширення поодиноких коренів. Для характеристики кількості коренів 
використовують такі градації: “утворюють суцільне переплетення”, 
“переважають за об’ємом”, “зустрічаються часто (мало)”, “зустрічаються 
поодинокі корені”. 

Для визначення розмірів коренів за їх діаметром використовують таку 
градацію: 

1. Дуже дрібні    1 мм 
2. Дрібні  1-2 мм 
3. Середні            2-5 мм 
4. Значні              5 мм 

Всі отримані дані про кореневі системи рослин дають цінну інформацію 
про ґрунтові умови їх росту, прохідність окремих горизонтів для коренів, 
можливості проникнення води та повітря у глибокі горизонти ґрунту тощо. 

Вивчення й опис слідів діяльності ґрунтових тварин полягає у 
встановленні роду і виду тварин, що населяють ґрунт, та визначенні 
наслідків їх діяльності за результатами візуальних спостережень. Як правило 
визначають форму та кількість наявних кротовин, червориїн, копролітів, 
пустот тощо. 
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Характер переходу між горизонтами і форма межі. Характер переходу 

від одного горизонту до наступного багато в чому визначає загальну будову 
ґрунту та свідчить про ступінь диференціації ґрунтового профілю. За 
ступенем виразності виділяють наступні градації переходів: 

 різкий  при зміні одного горизонту іншим протягом 
2 см; 

 ясний  те ж до 2-5 см; 
 поступовий  те ж до 5-12 см; 
 дифузний  те ж понад 12 см. 

За формою обрисів нижньої межі горизонтів розрізняють такі її типи: 
 рівна   
 хвиляста  затьоки мають ширину більшу за їх глибину; 
 язикувата   затьоки мають глибину більшу за їх ширину; 
 переривчаста  Несу цільний тип межі, характерний для 

горизонтів, що розвиваються у вигляді затьоків 
за окремими тріщинами 

Ґрунтотворну породу вивчають і описують із такою ж детальністю та 
повнотою, як і генетичні горизонти ґрунтів. На підставі морфологічних ознак 
та умов залягання визначають генетичний тип породи (морена,  орно 
щир ста и н відклади, лес тощо).  

 
Після завершення опису ґрунтового профілю із середньої частини 

кожного генетичного горизонту ґрунту та ґрунтотворної породи за допомогою 
лопати і ножа відбираються зразки ґрунту.  

Спочатку беруть зразок із самого нижнього горизонту, потім з 
попереднього і так далі, знизу нагору за ґрунтовим профілем. Дотримання 
такої послідовності відбору необхідно тому, що при вийманні зразка зі стінки 
розрізу ґрунт обсипається та засмічує горизонти, що розташовуються нижче 
по ґрунтовому профілю. Нижній зразок беруть лопатою з дна розрізу відразу 
ж після закінчення закладання ґрунтового розрізу, решту – після опису й 
повторного зачищення робочої стінки. Глибина відбору зразків відзначається 
в бланку опису розрізу у польовому щоденнику. Заповнюється етикетка, де 
вказуються вихідні дані зразку у наступному порядку: номер розрізу, дата, 
назва ґрунту, індекс горизонту, глибина відбору зразка, прізвище виконавця. 
Відібраний зразок кладуть до спеціально приготовленого конверту із цупкого 
паперу; туди ж кладуть і заздалегідь заповнену етикетку. Після повернення з 
маршруту всі зразки виймають із конвертів та висушують до повітряно-сухого 
стану.  

Відібрані зразки допомагають у камеральних умовах уточнювати деякі 
характеристики, необхідні для діагностики ґрунтів (наприклад, механічний 
склад) та можуть бути використані для створення моделей (ґрунтових 
колонок) у звітах про навчальну практику. 
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНОЇ НАЗВИ 

ҐРУНТУ 
 

Визначення повної назви ґрунту здійснюють послідовно від типу до 
розряду на підставі описів ґрунтового профілю та морфологічних ознак 
генетичних горизонтів, використовуючи при цьому теоретичні знання про 
генезис, морфологію, властивості та класифікацію різноманітних типів 
ґрунтів, отримані під час прослуховування лекційного курсу. 

Визначення повної назви ґрунту складається з трьох частин та 
передбачає: 
1)  визначення генетичної приналежності ґрунту до типу, підтипу, роду і виду; 
2) визначення назви ґрунтової відміни, яка дається за механічним складом 

верхнього горизонту; 
3)  визначення генетичного типу ґрунтотворної породи. 

Повна назва ґрунту може виглядати наступним чином: “дерново-
середньопідзолистий язикуватий легкосуглинковий ґрунт на морені”. Схему 
визначення цієї назви можна представити наступним чином: 

тип – підзолистий, 
підтип – дерново-підзолистий, 
рід – язикуватий,  
вид – середньопідзолистий, 
відміна – легкосуглинковий, 
розряд – на морені. 
Результати польового визначення ґрунту фіксуються на лицевій стороні 

бланку опису (див. Додаток З). 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 

Автоморфні ґрунти – ґрунти, що формуються та розвиваються за 
рахунок вод атмосферних опадів, надлишок яких стікає по схилах. 
Утворюються як правило на підвищених елементах рельєфу, поза зоною 
впливу ґрунтових вод.  

Агробіоценоз – штучно створене людиною угрупування рослин, тварин, 
грибів і мікроорганізмів у вигляді посівів або насаджень культурних рослин; 
вторинний, змінений людиною біоценоз. 

Агрофітоценоз – сукупність рослинних популяцій, створених людиною 
на орних землях. У складі А. є як культивовані рослини,так і бур’яни. 

Агроценоз – нестійке біотичне угрупування, штучно створене людиною 
на певний час для отримання сільськогосподарської продукції (напр., поле, 
сад, город, штучне пасовище). 

Адвент  – вид, що імігрував (за допомогою людини чи тварин, занесений 
водними чи повітряними течіями) з іншого ареалу, пристосувався до нових 
умов проживання й самостійно поширюється на новій території (наприклад з 
бур’янів – амброзія, зі шкідників – колорадський жук).  

Акліматизація – пристосування організмів до нових для них умов 
існування. 

Алювіальні ґрунти – гідроморфні ґрунти, що складають ґрунтовий 

покрив заплав річок. 

Ареал (лат. Area – площа, простір) – ділянка поширення на земній 
поверхні чи у водній товщі систематичної групи живих організмів або їхніх 
угруповань.  

Асоціація – сукупність фітоценозів, однорідних за будовою і 
флористичним складом, що склалася в межах ареалу, в однорідних умовах 
існування. Основна одиниця класифікації рослинного покриву. 

Ацидофіли (лат. Acidus – кислий) 1) організми (переважно бактерії), 

здатні до існування за умов значної кислотності ґрунтів; 2) рослини, які 
пристосувалися до ґрунтів із кислою реакцією ґрунтового розчину (pH 2,4-
6,0). Прикладом крайніх ацидофілів (pH 2,4-5,0) є журавлина дрібноплідна, 
помірних (pH 5,0-6,2) – біловус стиснутий, слабких (pH 6,3-6,7) – суниця 
лісова. 

Базифіли (грец. Βάσις – основа) – рослини, які розвиваються на ґрунтах 
із лужною реакцією ґрунтового розчину (pH понад 7,0). До їх складу 
відносять більшість степових і пустельних видів. Їх поділяють на слабких 
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базифілів та власне базифілів. Слабкі посідають проміжне місце між 
нейтрофілами і власне базифілів. Найсприятливіші для них ґрунти, які мають 
pH 7,0-8,0. Це – люцерна жовта, лядвенець український, бавовник 
трав’янистий. Власне базифіли зростають на ґрунтах з pH 8,0-14,0. Однак 
для більшості з них найсприятливішими є ґрунти, pH яких не перевищує 8,0-
9,0. Це петунія, покісниця, содник солончаковий. 

Біогеографія – наука про закономірності розселення та розміщення 

живих організмів та їхніх угруповань на суходолі й у водному середовищі.  

Біогеоценоз (від біо,γή – з грец. Земля і ценоз) 1) сукупність живих 
організмів певної ділянки земної поверхні, які пов’язані між собою обміном 
речовини та енергії; 2) взаємозумовлений комплекс рослинних угруповань 
(фітоценоз), тваринного світу (зооценоз), мікроорганізмів (мікробіоценоз) і 
неживих компонентів: ґрунту (едафотоп) (рис. 7), ґрунтових вод й 
атмосферного повітря (кліматоп), на відповідній ділянці земної поверхні, 
пов’язаних між собою обміном речовини та енергії.   

Рис. 7. Місце ґрунту в структурі біогеоценозу 

Біом – 1) сукупність біогеоценозів зі схожими характеристиками 
(насамперед рослинністю), що займають значну територію та розвиваються 
за схожих кліматичних умов (тайга, степ, пустеля); 2) біотичне угруповання, 
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що склалося історично в межах великої природно-кліматичної системи; 3) 
біоценоз найвищого рангу – “тип формацій біоценозів”, або “тип 
рослинності”. Наприклад, “біом тундри”, “біом степу”, “біом вологих тропічних 

лісів”.  

Біомаса – кількість речовини живих організмів, що припадає на одиницю 
площі чи об’єму, виражена в одиницях маси т енергії (г/м

2
, г/м

3). 

Біосфера – 1) область поширення життя на Землі; 2) своєрідна оболонка 

Землі, яка містить всю сукупність живих організмів і ту частину речовини 
планети, що перебуває в безперервному обміні з цими організмами; 3) 
приземний простір життя організмів, який охоплює нижню частину 
атмосфери, всю гідросферу та верхню частину літосфери (В.І. Вернадський); 
4) складова географічної оболонки. 

Біота – 1) сукупність видів флори і фауни певної території (акваторії); 2) 
історично сформована сукупність організмів, об’єднаних спільним ареалом 
поширення; 3) живе населення екосистеми. 

Біотоп (від біо і τοπος – з грец. Місце, місцевість) – 1) ділянка земної 

поверхні з відносно однорідними умовами середовища, які створені певним 
угрупованням організмів (біоценоз); 2) син. екотоп – однорідний за 
абіотичними факторами середовища простір у межах біогеоценозу з усім 
комплексом абіотичних компонентів (ґрунтом, повітрям, кліматом та ін). 
Біотоп (екотоп) – неорганічний компонент біогеоценозу.  

Біоценоз (біо – з грец. Життя, koiνός – з грец. Загальний, що у складних 
словах означає “сукупність”) – 1) угруповання рослин, тварин, грибів і 
мікроорганізмів певної території (акваторії) з екологічно подібними 
природними умовами; 2) стала система разом існуючих на певній території 
організмів (біоти) та створеного ними біоценотичного середовища. Біоценоз 
у поєднанні з біотопом утворює біогеоценоз. 

Болото – надлишково зволожена ділянка поверхні ґрунту, яка 

характеризується накопиченням у верхніх горизонтах мертвих 
нерозкладених рослинних решток, що згодом перетворюються на торф. При 
потужності шару торфу 30 см і більше утворюються болотні, менше 30 см – 
заболочені ґрунти.  

Болотні ґрунти – група ґрунтів, що формуються за умов надлишкового 
зволоження поверхневими або ґрунтовими водами під специфічною 
вологолюбною рослинністю. Мають надлишкову вологість протягом більшої 
частини вегетаційного періоду рослин, внаслідок чого в ґрунтах 
спостерігаються відновлювальні явища й накопичуються закисні сполуки 
заліза, марганцю та слабо розкладені органічні рештки у верхніх горизонтах 
(заболочені) або в усьому профілі (торф’яно-болотні ґрунти). 
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Будова ґрунту – специфічне для кожного ґрунтового типу сполучення 
(характер і послідовність) генетичних горизонтів, яке складає ґрунтовий 
профіль та слугує основною діагностичною ознакою ґрунтового типу.  

Бур’яни – усі рослини, життя яких пов’язано із господарською діяльністю 
людини і які створюють конкуренцію культурним рослинам. Бур’яни 
поділяються на дві великі групи: бур’яни посівні (сегетальні) та бур’яни 
придорожні, пустирні (рудеральні). 

Вегетаційний період – час, протягом якого рослина активно росте й 
проходить повний цикл розвитку (вегетує). 

Вид адвентивний – див. адвент.  

Вид біологічний – основна одиниця (таксон) біологічної систематики: 
1) популяція, що розрослася в межах ареалу, в якій всі особини 

морфологічно подібні та фізіологічно близькі між собою, можуть вільно 
схрещуватися і давати здорове потомство; 2) територіально і репродуктивно 
ізольована сукупність популяцій, здатних до схрещування й обміну генами, 
що має єдину спадкову основу й характеризується низкою якістю 
специфічних ознак. Види чітко відособлені один від іншого за 
морфологічними та фізіологічними ознаками й ареалом поширення. 

Вид ґрунтів – таксономічна одиниця класифікації ґрунтів; група ґрунтів 
в межах роду, що відрізняються за ступенем розвитку основного 
ґрунтотворного процесу (ступінь опідзоленості підзолистих ґрунтів, кількість 
гумусу й потужність гумусового горизонту чорноземів, ступінь засоленості 
засолених ґрунтів тощо). 

Вид домінантний – див. домінант. 

Галофіти – рослини пристосовані до життя на засолених ґрунтах. Вони 
є індикаторами солончаків (солонець звичайний, курай содовий, 
петросимонія, кермек каспійський), солончакових ґрунтів (солончакова 
айстра, вівсяниця східна, конюшина повзуча), солонців (кермек замшевий, 
полин Босняка, подорожник солончаковий), солончакуватих солонців 
( орно щир ст, лядвенець рогатий, полин солянко подібний), 
солонцюватих ґрунтів (кульбаба бессарабська,  орно щир  та  ор.). 
Індикаторами содового засолення є хрінниця хрящувата, сіда багаторічна; 
хлоридного – свинорий пальчастий, тамарикс; хлоридно-сульфатного і 
сульфатно-хлоридного – лутига сива, содник, верблюжа колючка звичайна. 
На карбонатно засолених ґрунтах ростуть гісоп крейдяний, жовтушник 
український, чебрець вапняковий, юринея вапнякова, рододендрон жовтий.  

Геліофіти – див. світлолюби. 

Гемікриптофіти – багаторічні трав’янисті рослини, бруньки 
відновлення яких розміщені на поверхні ґрунту, а наземні частини 
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відмирають на зиму або на посушливий період (ковила, суниця, жовтець). 
Одна з життєвих форм. 

Геофіти – багаторічні рослини, органи і бруньки відновлення яких (на 

кореневищах, бульбах, в цибулинах) приховані в грунті, забезпечуючи 
зимівлю або тривалу посуху. Одна з життєвих форм. 

Генетичні горизонти ґрунту – однорідні, у більшості випадків 
паралельні до поверхні, шари ґрунту, що сформувалися у процесі 
ґрунтотворення й утворюють ґрунтовий профіль. Ґрунтові горизонти 
відрізняються між собою за морфологічними ознаками, складом та 
властивостями. 

Гігрофіти – наземні рослини, які поширені в умовах підвищеної вологи 
повітря на перезволожених ґрунтах. Тіньові гігрофіти приурочені до нижніх 

ярусів сирих лісів різних кліматичних зон, наприклад, цирцея альпійська, 
розрив-трава звичайна та ін. Світлові – це види відкритих просторів, які 
ростуть на перенасичених вологою ґрунтах (образки болотні, лепеха 
звичайна, росичка круглолиста).  

Гідатофіти – рослини, тіло яких повністю або майже повністю занурене 
у воду. Наприклад, елодея канадська, рдесник плавучий, ряска та ін. 
Позбавлені водного середовища вони швидко висихають та гинуть. 

Гідроморфні ґрунти – група ґрунтів різних типів, які формуються під 

впливом стійкого надлишкового зволоження (атмосферного, ґрунтового), що 
проявляється в будові профілю (оглеєння, торфоутворення та ін.). 

Гідрофіти – наземно-водні рослини, тіло яких частково занурене у воду. 
Це – рослини мілководь та боліт, наприклад очерет звичайний, частуха 
подорожникова, калюжниця болотна та багато інших. 

Ґрунт – 1) складна поліфункціонально, полідисперсна, гетерогенна, 
відкрита чотирифазна структурна система, яка формується у поверхневій 
частині кори вивітрювання гірських порід; володіє родючістю та є 
комплексною функцією гірської породи, організмів, клімату, рельєфу й часу; 
2) самостійне природно-історичне органо-мінеральне тіло природи, що 
виникло в результаті дії живих і мертвих організмів та природних вод на 
поверхневі шари гірських порід у різних умовах клімату і рельєфу в 
гравітаційному полі Землі.  

Ґрунтовий індивідуум – мінімальний об’єм ґрунту, горизонтальні 
розміри якого достатньо великі, щоб мати повний спектр варіабельності 
генетичних горизонтів, що відповідає діагностичним ознакам даної 

ґрунтової відміни. На різних ґрунтах розміри ґрунтового індивідууму 
коливаються в межах від часток до десятків і сотень квадратних метрів. 

Ґрунтовий покрив – сукупність ґрунтів, що вкривають поверхню Землі. 
Син.поняття педосфера. 
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Ґрунтовий профіль – певна вертикальна послідовність генетичних 
горизонтів у межах ґрунтового індивідууму, специфічна для кожного типу 
ґрунтотворення. Профіль ґрунту характеризує зміну його складу, 
властивостей, морфологічних ознак по вертикалі, зумовлену впливом 
ґрунтотворного процесу на материнську породу. Всі горизонти в ґрунті 
взаємопов’язані та взаємообумовлені, складають генетичну єдність. 

Демутація рослинності – відновлення вихідної рослинності після її 

порушення. 

Дернина – верхній шар цілинного ґрунту, густо пронизаний 
переплетеним живим і відмерлим корінням рослин. 

Домінант – вид, що кількісно або за масою переважає усі інші види у 
даному фітоценозі. 

Евксерофіти – рослини-склерофіти із розетковими і напіврозетковими, 
добре опушеними пагонами, напівчагарники та деякі злаки. Наприклад, 
полин гіркий, білотка альпійська (едельвейс).  

Евтрофи – ґрунти із високим вмістом поживних речовин. На багатих 

ґрунтах проростають такі види рослин, як бук, глід, ліщина звичайна, кропива 
жалка та  ор. 

Еврибіонтні організми – організми, які можуть існувати за наявності 
широкої амплітуди коливань розвитку природних чинників.  

Евригігробіонтні організми – організми, які можуть нормально 
розвиватися у разі широкої амплітуди зволоження природного середовища. 

Едатоп – сукупність умов середовища, що створюються ґрунтом.  

Едафiчнi умови – ґрунтові умови розвитку рослин.  

Едафiчнi фактори – ґрунтові умови, що впливають на життя органiзмiв 
(родючість ґрунту, його зволоженість, реакція розчину, вміст солей, фізичний 
стан тощо).  

Едафотоп (від грец. Edaphos – ґрунт та topos – мiсце) – ґрунт як 

компонент біогеоценозу.  

Едифікатор – домінуючий вид, що відіграє провідну роль у будові 
фітоценозу та формуванні його середовища. 

Екологiчнi фактори – будь-які елементи, умови зовнішнього 
середовища (абiотичнi,  орно щи, антропогеннi), що впливають на живi 
організми.  

Екологія – наука про взаємовідносини між живими організмами та їхнім 
природним (і природно-антропогенним) оточенням. 

Екосистема (oίκos із грец. Дім, середовище і σίνστημα – з грец. 
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Утворення, складання) – 1) природний комплекс, утворений живими 
організмами й абіотичним довкіллям, об’єднаних в єдине функціональне 
ціле, що виникло на основі взаємної залежності причинно-наслідкових 
зв’язків між компонентами ландшафту; 2) сукупність біотичних та абіотичних 
елементів, пов’язаних просторово та функціонально, та в результаті 
взаємодії яких створюється стабільна система, де відбувається кругообіг 
речовин та обмін енергією між живими та неживими елементами. Поняття 
екосистеми близьке до поняття біогеоценозу.  

Експозиція – орієнтація схилів гір, балок, ярів та інших форм рельєфу 
відносно сторін горизонту. Експозиція впливає на характер рослинності, 
тепловий та водний режими ґрунтів тощо.  

Елементарний ґрунтовий ареал – площа, яку займають ґрунти однієї 

класифікаційної одиниці найнижчого рангу. Є первинним компонентом 
ґрунтового покриву, його найменшою територіальною одиницею, в межах 
якої відсутні будь-які ґрунтово-географічні межі. Найближчим аналогом 
елементарного ґрунтового ареалу є біотоп. 

Ендеміки, або ендеми – види, роди тощо рослин і тварин, які мають 
обмежений ареал, тобто не виходять за межі природної області або 
провінції, котрі мають виразні фізико-географічні особливості. Наприклад, 
сосна Станкевича та сосна Палласова у Криму. 

Епіфіти – рослини, які оселяються на інших рослинах, але 
використовують їх лише як субстрат (мохи, лишайники). 

Ефемери – однорічні трав’янисті рослини із дуже коротким (як правило, 
весняним) вегетаційним періодом. 

Ефемероїди – багаторічні рослини-геофіти із короткотривалим 
весняним періодом розвитку надземної частини.  

Життєва форма – зовнішній вигляд рослини – габітус (лат. Habitus  – 
зовнішність), який склався внаслідок тривалої еволюції та відображає 
ступінь та певний спосіб пристосованості її до умов середовища. За 
К.Раункієром виділяють (залежно від розміщення бруньок відновлення): 
фанерофіти, хамефіти, гемікриптофіти, криптофіти, терофіти. 

Зооценоз – угруповання тварин у складі біоценозу. 

Індиферентні рослини (лат. Indifferens – байдужий) – 1) рослини, які не 
виявляють помітної диференційованості до ґрунтів із певною кислотністю, а 
ростуть як на кислих, так і на нейтральних та вилугуваних ґрунтах. 
Наприклад, конвалія, дуб звичайний, сосна звичайна, лишайники; 2) 
рослини, байдужі до вмісту солей кальцію у ґрунтовому розчині. Наприклад, 
буркун білий, акація біла. 
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Інтродукція – 1) запровадження видів рослин природної флори у регіон, 
де вони раніше не траплялися; 2) поширення тварин за межі природних 
ареалів. 

Кальцефіли – рослини, що позитивно реагують на високий вміст 
кальцію. Наприклад, бук, ясен, анемона лісова, зозулині черевички.  

Кальцефоби – рослини, які уникають ґрунтів, багатих на солі кальцію. 
Наприклад, сфагнум, верес, білоус, люпин багаторічний.  

Класифікація – процес визначення й характеристики систематичних 
груп, які називають таксонами. 

Копроліти – різноманітні за формою та розміром утворення (агрегати) в 
ґрунтах, яка є продуктом життєдіяльності тварин. Складаються з продуктів 
обміну, неперетравлених органічних решток та мінеральних часточок, 
захоплених разом з поживою, які пройшли через кишково-шлунковий тракт 
тварин.  

Космополіти – види, роди тощо рослин і тварин, що розселилися на 
трьох і більше континентах. До космополітів належать передусім рослини 
водного середовища та перезволожених ландшафтів (очерет, рогіз, рдесник, 
ситник та ін.). Космополітом є папороть орляк, а також бур’яни і смітникові 
(рудеральні) рослини: кульбаба, грицики, лобода, подорожник та ін.  

Криптофіти – багаторічні трав’янисті рослини, спільною ознакою яких 

є те, що надземні органи у них на зиму відмирають, а бруньки відновлення 
закладаються в кореневищах, бульбах, цибулинах та приховані у ґрунті 
(геофіти), воді (гідрофіти) або у болоті (гелофіти). До таких рослин 
належать тюльпан скіфський, конвалія. 

Ксерофіти – рослини посушливих місць, які можуть витримувати 
тривалу ґрунтову й атмосферну засуху. Це рослини степів, напівпустель і 
пустель, твердолистих вічнозелених лісів і чагарників, піщаних дюн і сухих 
схилів південних та південно-західних експозицій помірних широт. Серед них 
виділяють сукуленти і склерофіти. 

Лiмiтуючi фактори – нестача або надмір певного фактора, що 
обмежує можливість нормального існування виду чи популяцii. Такими 
можуть бути світло, тепло, вода, поживні речовини, а також забруднення 
середовища існування.  

Лiтофiти (петрофіти) – рослини пристосовані до життя на скелях, 
камінні (напр., деякі лишайники,мохи, папороті, водорості) 

Лучні ґрунти – ґрунти гідроморфного ряду. Формуються при 

підвищеному поверхневому зволоженні прісними ґрунтовими водами та 
постійному зв’язку із жорсткими ґрунтово-пiдґрунтовими водами, які 
залягають на глибині 1-3 м. Поширені у зниженнях рельєфу на 
недренованих рівнинах під лучною рослинністю у степовій та сухостеповій 
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природних зонах.  

Лучно-болотні ґрунти – ґрунти гідроморфного ряду. Поширені 
переважно в лiсостеповiй та степовій зонах. Формуються у замкнених 
зниженнях під впливом тривалого поверхневого або ґрунтового зволоження 
під вологолюбною трав’янистою рослинністю.  

Лучно-чорноземнi ґрунти – ґрунти напiвгiдроморфного ряду 
чорноземної зони. Вiдрiзняються від чорноземів більшою потужністю 
гумусового горизонту, більшим вмістом гумусу та слабкими ознаками 
оглеєння у нижній частині профілю. Розвиваються при додатковому 
зволоженні ґрунтовими або поверхневими водами під степовою або лучно-
степовою рослинністю, інколи під розрідженими листяно-трав’янистими 
лісами.  

Мезотрофи – ґрунти із середнім вмістом поживних речовин, на яких 
проростають помірно вимогливі до родючості рослини. Це – більшість 
сільськогосподарських культур, наприклад, овес, морква, картопля, а також 
ялина, суниці лісові. 

Мезофіти – рослини, які ростуть в умовах середнього зволоження і 
можуть переносити нетривалу засуху. До мезофітів належать численні види 
рослин різних біомів: верхні яруси тропічних лісів, листопадні дерева саван, 
деревні породи вологих вічнозелених субтропічних лісів, літньозелені 
листяні породи лісів помірного поясу, чагарники підліску, трав’янисті рослини 
дібров, суходільні луки.  

Мікоценоз – угрупування грибів у складі біоценозу. 

Мікробоценоз – угрупування мікроорганізмів у складі біоценозу. 

Напівгідроморфні ґрунти – група ґрунтів, що формуються за умов 
періодичного перезволоження поверхневими, ґрунтовими або підґрунтовими 
водами. Характеризуються наявністю в профілі ознак оглеєння. 

Нейтрофіли (лат. neuter – ні той, ні інший) – рослини, для яких 

оптимальною є нейтральна (pH 6,7-7,0) реакція ґрунтового розчину. До них 
належить конюшина біла, тимофіївка лучна, горох, соняшник, чистотіл 
великий та інші. 

Нітрофіли – рослини, які потребують нітратного живлення. Наприклад, 

тютюн, бузина чорна, щириця.  

Нітрофоби – рослини, які уникають ґрунтів, багатих на сполуки азоту. 
Наприклад, хвощ, перстач прямостоячий, люпин. 

Номенклатура – 1) розподіл назв рослин і тварин між конкретними 

таксонами (рід, вид і т.д.); 2) в ґрунтознавстві – назви ґрунтів відповідно до їх 
властивостей та класифікаційного положення. 

Округ ґрунтовий – частина ґрунтової провінції або вертикальної 
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ґрунтової зони, яка характеризується якісно однотипною структурою 
ґрунтового покриву, обумовленою особливостями рельєфу та ґрунтотворних 
порід.  

Окультурення ґрунту – спрямований вплив на ґрунт з метою 
підвищення ефективної родючості, покращення його властивостей та 
режимів, які вiдповiдають вимогам культурних рослин та забезпечують 
високі і сталі врожаї.  

Олiготрофи – 1) організми, мало вибагливі до наявності поживних 
речовин у середовищі існування, зокрема невимогливі види рослин, що 
ростуть на бідних ґрунтах (біловус, сосна звичайна, верес звичайний, багно 
звичайне тощо); 2) ґрунти із низьким вмістом поживних речовин.  

Педосфера – синонім поняття “ґрунтовий покрив Землі”, як особлива 

складова географічної оболонки Землі. В свою чергу є компонентом 
біосфери. 

Петрофіти – див. лiтофiти. 

Пiдгpунтя – шар гірської породи, який залягає безпосередньо під 
товщею ґрунту. Може бути того ж геологічного походження, що й 
материнська порода, або іншого (порода підстильна).  

Підтип ґрунтів – групи ґрунтів у межах типу, що якісно вирізняються за 
особливостями прояву основного та додаткового процесів ґрунтотворення. 
Часто підтипи виділяються як перехiднi утворення мiж близькими 
(географічно або генетично) типами ґрунтів. Наприклад, чорноземи 
опідзолені, дерново-підзолистий ґрунт або типовий i звичайний чорноземи, 
каштанові, темно-каштанові ґрунти i т.д.  

Повсть лісова – різновид лісової підстилки; формується з рослинного 
опаду у трав’янистих лісах.  

Повсть степова – густо переплетені вiдмерлi cyxi стебла та листя 
трав’янистих рослин, що знаходяться на поверхні степових цілинних ґрунтів.  

Популяція – сукупність особин одного виду з єдиним генофондом, яка 
формується в результаті взаємодії потоку генів (схрещування, міграцій, 
запилення, запліднення тощо) та умов довкілля, протягом тривалого часу 
населяє певну територію й частково або цілком ізольована від інших 
популяцій. 

Популяція географічна (підвид) – група особин одного виду, що 
населяють простір із географічно однорідними умовами існування, в межах 
якого спостерігаються єдиний ритм життєвих явищ та інші функціональні 
особливості, що створюють морфологічний тип, який відрізняє дану 
популяцію від тих, що перебувають в інших географічних умовах. 

Популяція локальна – це місцева популяція, ізольована від інших.  
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Популяція місцева– сукупність особин одного виду, що займають якусь 
невелику ділянку однорідної території.  

Популяція екологічна – див. ценопопуляція. 

Популяція елементарна - див. популяція місцева. 

Псамофіти – рослини піщаних грунтів.  

Псевдогалофіти – рослини, які використовують воду із незасолених 
ґрунтових горизонтів (наприклад, очерет південний). 

Релікти – види-палеоендеміки, які були значно поширені у минулі 
геологічні епохи, а для сучасних природних умов зазвичай є “чужими” 
видами.  

Релікти едафічні, або геоморфологічні – релікти, пов’язані зі зміною 
едафічних чинників внаслідок прояву, наприклад, ерозійних чи  орно 
щир ст процесів, зміни берегової лінії озер, що висихають, чи морів що 
відступають тощо.  

Релікти кліматичні – це ті види (роди), які збереглися від попередніх 
періодів (палеогену й неогену) у сховищах (рефугіумах). Наприклад, водна 
папороть – сальвінія плаваюча – на Поліссі, у долині Дніпра, Дністра.  

Релікти льодовикові – 1) види, які залишилися на територіях, 
заселених з часів покривних зледенінь, коли льодовик відступав, і нині 
поширені значно південніше від колишнього головного ареалу. Це, 
наприклад, на Поліссі багно, лохина та інші болотні види; 2) представники 
післяльодовикового пустельно-степового посушливого періоду, які 
трапляються північніше від їх головного ареалу поширення. Наприклад, 
вишня степова, мигдаль степовий, деяких видів ковили.  

Релікти формаційні – релікти, які являють собою наслідок зміни однієї 
рослинної формації іншою, в результаті чого окремі види продовжують 
розвиватися у складі обох формацій. Зокрема, місцезростання анемони 
дібровної в складі хвойних лісів свідчить про те, що в попередні періоди в 
межах таких територій були поширені широколистяні ліси. А наявність 
окремих особин ялини у складі дібров свідчить про те, що широколистяні 
ліси цих регіонів витіснили попередню формацію темнохвойних лісостанів.  

Різновид ґрунту – таксономічна одиниця класифікації ґрунтів. Група 

ґрунтів у межах виду, які вiдрiзняються за гранулометричним складом.  

Родючість ґpyнтy – 1) здатність ґрунту задовольняти потреби рослин у 
поживних речовинах, воді, біотичному та фізико-хімічному середовищі.  

Рослини культурні – рослини, властивості яких настільки змінені 
селекцією, що вони не здатні жити в складі природних угруповань, тобто це 
рослини, які живуть лише в умовах, створених людиною.  
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Рослинний покрив – синонім поняття “рослинність”. 

Рослинність – сукупність рослинних угруповань (фітоценозів) земної 
кулі або її окремих регіонів та місцевостей. У межах території України 
виділяють такі типи рослинності, як: ліси, чагарники, пустища, степи, луки, 
болота і солончаки. Рослинність поділяють за численними критеріями 
поділу. Наприклад, природна й антропогенна; зональна та азональна; 
корінна та похідна тощо.  

Рослинність азональна – рослинність , що не утворює самостійної 
природної зони, а трапляється у вигляді включень до складу рослинності 
зональної кількох природних зон. Поділяється на інтразональну (лат. Intra – 
поміж, всередині) й екстразональну (лат. еkstra – поза, зовні). 

Рослинність  орно щир ста и – рослинні угруповання певної 

природної зони, які трапляються поза її межами, де вони займають нетипові 
для сусідньої зони місцеположення. Наприклад, байрачні ліси степової зони 
України, полинові формації на карбонатно-кальцієвих солончаках Полісся.  

Рослинність зональна – рослинність , що утворює самостійну природну 

зону (тундра, лісова, степова тощо). Наприклад, деревна рослинність лісової 
зони чи трав’янисті рослини степової зони. 

Рослинність  інтразональна – рослинні угруповання, поширені в одній 
або кількох природних зонах на окремих ділянках, що мають відмінні від 
плакорних рельєфо-ґрунтові умови. Наприклад, верхові болота та борові 
ліси на піщаних ґрунтах у степовій зоні, трав’янисті (лучні) угруповання 
заплав. 

Світлолюби (геліофіти) – рослини, які ростуть у добре освітлених 

місцях. Це дерева найвищого ярусу, наприклад, дуб звичайний, сосна 
звичайна та ін. 

Систематика (біосистематика) – наука, головним завданням якої є 
опис та впорядкування існуючих і вимерлих видів, їхній розподіл 
(класифікація) за певними систематичними групами (таксонами) та 
обґрунтування природної системи органічного світу. Основними одиницями 
(таксонами) біосистематики вважаються рід та вид. 

Cipi лiсовi ґрунти – ґрунти, які утворюються під суббореальними 

широколистяними лісами в умовах помірно континентального клімату. В 
межах даного типу виділяють три підтипи: ясно-сірі, cipi й темно-сірі лісові 
ґрунти.  

Склерофіти – рослини, сухі на вигляд із вузькими і жорсткими листками, 

іноді згорнутими в трубочку. Листки таких рослин можуть бути розсіченими, 
вкритими волосками або восковим нальотом. Склерофіти поділяються на 
евксерофіти і стіпаксерофіти.  

Стенобіонтні організми – організми, для яких існування можливе 
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лише за вузької амплітуди коливань природних чинників середовища 
існування.  

Стеногігробіонтні організми – організми, які живуть і розвиваються 
за вузьких амплітуд коливань зволоження середовища існування. 

Стіпаксерофіти (від роду рослин лат. Stipa – ковила і ксерофіти) – 
рослини-склерофіти, які швидко та повно використовують вологу 
короткочасних зливових опадів і порівняно легко переносять перегрівання. 
До них належать вузьколисті дерновинні злаки степів, наприклад, ковила 
українська, тонконіг степовий та ін.  

Структура ґрунтового покриву – просторове розташування 
елементарних ґрунтових ареалів, які генетично пов’язані між собою та 
утворюють певний просторовий малюнок. 

Сукуленти (лат. Suculentus – соковитий) – багаторічні рослини-
ксерофіти із добре розвиненою водотривкою тканиною, які здатні 
нагромаджувати воду та запасати вуглекислий газ. Поділяються на 
стеблові – родина кактусових, рід молочай, родина клокичкові; листяні, 
наприклад, алое, молодило руське, очиток карпатський; кореневі – рід 
квасениця, рід аспарагус. Коренева система сукулентів неглибока, але 
розгалужена.  

Tвapинне населення – сукупність тварин усіх видів, об’єднаних спільною 

територією (акваторією) й тісними взаємовідносинами між собою та 
рослинним покривом. 

Тваринний світ – синонім поняття “твapинне населення”. Ліси, луки, 
степи та інші рослинні угруповання є середовищем проживання відповідних 
тварин. Тварин поділяють на лісових, лучних, степових, водних тощо, на 
диких і свійських, а також за іншими ознаками.  

Терофіти – однорічні рослини, що переживають несприятливу пору 
року (зиму) у вигляді насіння (грицики звичайні, просо посівне). Вони не 
закладають бруньок відновлення, а розмножуються насінням. 

Тип ґрунту – велика група ґрунтів, що розвивається в однотипних 
біологічних, кліматичних, гідрологічних умовах, та характеризуються 
яскравим проявом основного процесу ґрунтотворення при можливому 
сполученні з іншими процесами. Базова таксономічна одиниця класифікації 
ґрунтів, прийнятої в Україні. 

Тіневитривалі рослини (гемісциофіти) – рослини, які зазвичай є 
світлолюбними, але завдяки своїй толерантності можуть існувати і у 
затінених місцях. Наприклад, ялина європейська, липа серцелиста, трави: 
тонконіг лучний, костриця червона. 

Тінелюби (сциофіти) – рослини затінених місць. Ростуть під покривом 
темнохвойних і широколистяних лісів, наприклад вороняче око, копитняк 
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європейський. 

Толерантність – здатність організмів переносити несприятливий вплив 
того чи іншого чинника. 

Торф – органічна порода, що складається з органічних решток, змінених 
в процесі болотного ґрунтотворення та похованих рослинних залишків під їх 
наростаючою товщею в умовах анаеробіозису.  

Фанерофіти – рослини, бруньки яких взимку розміщені високо над 

поверхнею снігу та захищені покривними лусками (дерева, чагарники). 

Фауна – сукупність усіх видів тварин, що сформувалася історично в 
межах певної території, акваторії, або планети Земля в цілому.  

Фенофаза – фаза розвитку рослини впродовж вегетаційного періоду. 

Фітогеосфера або фітострома – вся сукупність рослинних організмів 

разом з іншими складовими заселеного ними середовища, що виділяється 
як одна зі структурних оболонок Землі. 

Фітоценоз – угруповання рослин у складі біоценозу. 

Фітоценоз корінний -  природні угрупування, що існують тривалий час, 

не змінені людиною або стихійними факторами. 

Флора – сукупність видів рослин певної території або акваторії, що 
склалася історично. 

Хамефіти – низкорослі чагарники та чагарнички, заввишки 10-20 см, які 

покриваються снігом (верес, брусниця). 

Ценопопуляція – сукупність особин одного виду, які проживають в 
межах одного біогеоценозу 
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ДОДАТОК А 

ФЛОРА ТА РОСЛИННІСТЬ ГРАБОВОЇ 
ДІБРОВИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

Безщитник жіночий                                         В’яз голий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Бруслина бородавчаста                   Вороняче око звичайне
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  Граб звичайний                              Гравілат міський 
 

            Грястиця збірна                                                 Дуб звичайний 
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             Зубниця бульбиста                 Копитняк європейський 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Купина багатоквіткова                            Медунка темна 
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                 Осика                                                   Осока волосиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

          Ранник вузлуватий                                       Осока лісова 
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Підсніжник білосніжний                          Парило звичайне 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Плаун річний                                   Розхідник звичайний 
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            Тонконіг дібровний                      Щитник чоловічий (чоловіча папороть) 
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Цибуля ведмежа (левурда)                               Чина весняна 
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              Чистець лісовий                                   Черемха звичайна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Яглиця звичайна                                              Яблуня лісова 
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ДОДАТОК Б 
ФЛОРА ТА РОСЛИННІСТЬ ЛУЧНО-

СТЕПОВИХ ДІЛЯНОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Астрагал солодколистий                     Буркун лікарський (жовтий) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Горошок мишачий      Вишня  кущова 
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  Звіробій звичайний                        Козельці країнські 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Конюшина лучна                                   Куничник наземний 
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    Лядвенець український                               Материнка звичайна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Миколайчики плоскі   Мітлиця  (польовиця)  біла 
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Молочай кипарисовидний                  Нечуйвітер волохатенький  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                Пижмо звичайне                           Подорожник ланцетолистий 
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                   Пирій повзучий                                       Полин гіркий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Cлива колюча (терен колючий)                          Тонконіг лучний 
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     Холодок лікарський                                 Хондрила ситникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Цмин  пісковий                                Щавель горобиний 
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ДОДАТОК В 
ФЛОРА ТА РОСЛИННІСТЬ СОСНОВОГО 

ЛІСУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Сосна звичайна                                      Брусниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Буквиця лікарська                                 Верес звичайний 
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Вероніка лікарська                                    Волошка сумська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Герань (журавець) криваво-червона           Грушанка круглолиста
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Деревій майже звичайний                             Дивина фіолетова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дзвоники персиколисті                                Дрік красильний
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Костяниця                                     Котячі лапки дводомні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Крушина ламка                                          Любка дволиста 
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   Ластовеь лікарський                         Орляк звичайний     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Смовдь гірська                                       Сон чорніючий 
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ДОДАТОК Г 
ФЛОРА І РОСЛИННІСТЬ ЗАПЛАВНИХ 

ЛУКІВ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Авран лікарський                                 Бекманія звичайна 

              Вербозілля лучне                                 Вовче тіло болотне
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Живокіст лікарський                                      Жовтець вогнистий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
Жовтець повзучий                                     Келерія сиза (кипець)
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Костриця лучна                                    Китник (лисохвіст) лучний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
     Лепешняк плаваючий                                Осока колхідська 
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 Осока лисяча                                          Очерет звичайний 
 
 

     Очеретянка звичайна                               Очиток їдкий
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         Підмареник болотний                                     Ситняг болотний 

Тимофіївка лучна                              Тонконіг болотний
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ДОДАТОК Д 

БУР’ЯНОВА ФЛОРА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
Воловик лікарський                                    Дурман звичайний

Березка польова                                   Блекота чорна 

 
 

Дурман 

звичайний 
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Волошка                                                Галінсога 

синя                                                       дрібноцвіта 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Волошка                                                 Галінсога 
синя                                                        дрібноцвіта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гикавка сіра                                       Грицики звичайні 
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Жовтозілля звичайне                                     Латук дикий 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

   Лобода біла                                             Мишій зелений 
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                  Морква дика                                      Нетреба звичайна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

                  Осот польовий                     Плоскуха звичайна (півняче просо) 



                       Літня польова ґрунтознавчо-біогеографічна практика  

 
109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Анізанта покрівельна                                   Підбіл звичайний 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       Полин звичайний (чорнобиль)                           Редька дика 
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Ромашка продірявлена (непахуча)               Синяк звичайний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Смілка звичайна                                   Талабан польовий  
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Хвощ польовий                             Цикорій дикий (петрові батоги) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Щириця загнута 
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ДОДАТОК Е 
ПЕРЕЛІК РОСЛИН РАЙОНУ 

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ЗА 
ТИПАМИ РОСЛИННИХ 

УГРУПОВАНЬ 
Флора та рослинність грабової діброви 

Анемона дібровна Ветреница дубравная Anemone nemorosa L. 
Безщитник жіночий Кочедыжник женский Athyrium filix-femina (L.) 

Roth. 
(Asplenium filix-femina 
Bernh.) 

Береза повисла  
або бородавчаста 

Береза повислая 
или бородавчастая 

Betula pendula Roth. 
(B. verrucosa Ehrh.) 

В’яз граболистий Вяз граболистный, 
берест 

Ulmus carpinifolia Rupp. 
Ex G. Suchkow 

Бруслина 
бородавчаста 

Бересклет 
бородавчатый 

Euonymus verrucosa 
Scop. 

Бузина червона Бузина красная Sambucus racemosa L. 
Вороняче око звичайне Вороний глаз 

обыкновенный 
Paris quadrifolia L. 

В’яз гладкий Вяз гладкий Ulmus laevis Pall.  
В’яз голий або гірський 
(в. шорсткий) 

Вяз голый или горный 
(в.шершавый) 

Ulmus glabra Huds. 
(U. scabra Mill.) 

Глід несправжньо-
кривостовпчиковий 

Боярышник ложно-
кривостолбиковий 

Crataegus 
pseudokyrtostyla Klok. 

Граб звичайний Граб обыкновенный Carpinus betulus L. 
Гравілат міський Гравилат городской Geum urbanum L. 
Груша звичайна Груша обыкновенная Pyrus communis L. 
Грястиця збірна, г. 
звичайна 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

Дзвоники кропиволисті Колокольчик 
крапиволистный 

Campanula trachelium L. 

Дуб звичайний Дуб обыкновенный Quercus robur L. 
(Q. pedunculata Ehrh.) 

Зірочник 
ланцетолистий 

Звездчатка 
ланцетовидная 

Stellaria holostea L. 

Зубниця бульбиста Зубянка клубненосная Dentaria bulbifera L. 
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Клен гостролистий або 
к.звичайний 

Клен остролистный Acer platanoides L. 

Клен польовий (паклен) Клен полевой (паклен) Acer campestre L. 
Клен татарський 
(чорноклен) 

Клен татарский Acer tataricum L. 

Ковила волосиста 
(тирса) 

Ковыль волосовидный 
(тырса) 

Stipa capillata L. 

Конвалія звичайна Ландыш майский Convallaria majalis L. 
Копитняк європейський Копытень 

европейский 
Asarum europaeum L. 

Купина багатоквіткова Купена 
многоцветковая 

Polygonatum multiflorum 
(L.) All. 

Липа сердцелиста Липа сердцелистная Tilia cordata Mill. 
(T. parviflora Ehrh.) 

Ліщина звичайна Лещина 
обыкновенная, 
орешник 

Corylus avellana L. 

Любка дволиста Любка двулистная Platanthera bifolia Rich. 
Маслинка вузьколиста Лох узколистый Elaegnus angustifolia L. 
Медунка темна Медуница темная Pulmonaria obscura 

Dumort. 
Осика  Осина  Populus tremula L. 
Осока волосиста Осока волосистая Carex pilosa Scop. 
Осока лісова Осока лесная Carex sylvatica L. 
Парило звичайне 
(реп’яшки) 

Репейничек 
лекарственный 

Agrimonia eupatoria L. 

Підсніжник білосніжний Подснежник 
белоснежный 

Galanthus nivalis L. 

Підмареник запашний Подмаренник 
душистый 

Galium odoratum ( L.) 
Scop. 
(Asperula odorata L.) 

Плаун річний  
(п. колючий) 

Плаун годичный Lycopodium annotinum 
L. 

Проліска дволиста Пролеска двулистная Scilia bifolia L. 
Ранник вузлуватий Норичник узловатый Scrophularia nodosa L. 
Розхідник звичайний Будра плющевидная Glechoma hederacea L. 
Розхідник шорсткий Будра волосистая Glechoma hirsuta 

Waldst. 
Ряст Маршалла Хохлатка Маршалла Corydalis marschalliana 

Pers. 
Свидина кров’яна  Свидина кроваво-

красная 
Swida sanguinea (L.) 
Opiz. 
(Cornus sanquinea L.) 

Стоколос (кострець) 
Бенекена 

Кострец Бенекена Bromopsis bennekenii 
(Lange) Holub. 
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(Bromus bennekenii 
(Lange) Trimen) 

Тонконіг дібровний Мятлик дубравный Poa nemoralis L. 
Фіалка дивна Фиалка удивительная Viola mirabilis L. 
Фіалка шершава Фиалка опушенная Viola hirta L. 
Хамерій вузьколистий 
(іван-чай) 

Хамерий узколистый  
(Иван-чай) 

Chamaerion 
angustifolium (L.) Holub 

Цибуля ведмежа 
(черемша, нар. 
левурда) 

Лук медвежий 
(черемша) 

Allium ursinum L. 

Черемха звичайна 
(черемшина, місцева 
назва) 

Черёмуха 
обыкновенная 
(птичья) 

Padus avium Mill.  
(P. racemosa (Lam.) 
Gilib.) 

Чина весняна Чина весенняя Lathyrus vernus (L.) 
Bernh. (Orobus vernus 
L.)  

Чистець лісовий Чистец лесной Stachys sylvatica L. 
Шипшина собача Шиповник собачий Rosa canina L. 
Щитник  чоловічий 
(чоловіча папороть) 

Щитовник мужской Dryopteris filix-mas (L.). 
Schott. 

Яблуня лісова Яблоня лесная Malus sylvestris Mill. 
Яглиця звичайна Сныть обыкновенная Aegopodium podagraria 

L. 
Ясен звичайний Ясень высокий Fraxinus excelsior L. 

Флора та рослинність лучно-степових ділянок 

Астрагал еспарцетний Астрагал эспарцетный Astragalus onobrychis L. 
Астрагал 
солодколистий 

Астрагал 
сладколистный 

Astragalus glycyphyllos 
L. 

Буркун білий Донник белый Melilotus albus Medik. 
Буркун лікарський 
(жовтий) 

Донник 
лекарственный 

Melilotus officinalis (L.) 
Pall. 

Вероніка колосиста Вероника колосистая Veronica spicafa L. 
Вишня кущова 
(вишня степова) 

Вишня кустарниковая Cerasus fruticosa (Pall.) 
Woron. 
(Prunus fruticosa Pall.) 

Гвоздика Борбаша Гвоздика Борбаша Dianthus Borbasii 
Vandas. 

Горошок мишачий Горошек (в.) 
мышиный 

Vicia cracca L. 

Дивина борошниста Коровяк мучнистый 
(метельчатый) 

Verbascum lychnitis L. 

Звіробій звичайний Зверобой 
продырявленный, 
зверобой 

Hypericum perforatum L. 
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обыкновенный 
Козельці великі 
(сумнівні)  

Козлобородник 
большой 
(сомнительный) 

Tragopogon major  Jacq. 
(Tragopogon dubius 
Scop.) 

Конюшина лучна Клевер луговой Trifolium pratense L. 
Конюшина польова 
(котики) 

Клевер пашенный Trifolium arvense L. 

Конюшина середня Клевер средний Trifolium medium L. 
Костриця борозниста 
(типчак) 
 

Овсяница 
бороздчатая (типчак) 

Festuca rupicola Heuff. 
(Festuca sulcata (Hack.) 
Nym.auct.fl. Ucr ) 

Куничник наземний Вейник наземный Calamagrostis epigeios 
(L.) Roth. 

Лещиця волосиста 
(качим) 

Качим метельчастый 
(гипсолюбка)  

Gypsophila paniculata L. 

Люцерна хмелевидна Люцерна 
хмелевидная 

Medicago lupulina L. 

Лядвенець український Лядвенец украинский Lotus ucrainicus Klok. 
Материнка звичайна Душица 

обыкновенная 
Origanum vulgare L. 

Миколайчики плоскі  
(миколайчики сині) 

Синеголовник 
плосколистный 

Eryngium planum L. 
 

Мітлиця (польовиця) 
біла 

Полевиця белая Agrostis alba L. 

Молочай 
кипарисовидний 

Молочай 
кипарисовидный 

Euphorbia cyparissias L. 

Нечуйвітер 
волохатенький 

Ястребинка 
волосистая 

Hieracium pilosella L. 

Перстач неблискучий Лапчатка 
неблестящая 

Potentilla impolita 
Wahlenb.  

Пижмо звичайне Пижма обыкновенная 
(дикая рябинка) 

Tanacetum vulgare L. 

Пирій повзучий Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) 
Nevski 
(Agropyrum repens L.)  

Підмареник справжній 
(медунець) 

Подмаренник 
настоящий 

Galium verum L. 

Подорожник 
ланцетолистий 

Подорожник 
ланцетолистный 

Plantago lanceolata L. 

Полин австрійський Полынь австрийская Artemisia austriaca Jacq. 
Полин гіркий Полынь горькая Artemisia absinthium L. 
Слива колюча  
(терен колючий) 

Слива колючая (терн) Prunus spinosa L. 

Стоколос (кострець) 
безостий 

Кострец безостый Bromopsis inermis 
(Leyss.) Holub. 
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 (Bromus inermis Leys.)  
Тимофіївка степова Тимофеевка степная Phleum phleoides (L.) 

Karst. 
Тонконіг лучний Мятлик луговой Poa pratensis L. 
Холодок лікарський Спаржа 

лекарственная 
Asparagus officinalis L. 

Хондрила ситникова Хондрилла 
ситниковидная 

Chondrilla juncea L. 

Цикорій звичайний 
(петрові батоги) 

Цикорий 
обыкновенный 

Cichorium intybus L. 

Цмин пісковий Цмин (бессмертник) 
песчаный  

Helichrysum arenarium 
(L.) Moench 

Чебрець Маршаллів Тимьян Маршалла Thymus marschallianus 
Willd. 

Шипшина собача Шиповник собачий Rosa canina L. 
Щавель горобиний Щавель воробьиный Rumex acetosella L. 

Флора та рослинність соснового лісу 

Береза повисла  
або бородавчаста 

Береза повислая 
или бородавчастая 

Betula pendula Roth. 
(B. verrucosa Ehrh.) 

Бруслина 
бородавчаста 

Бересклет 
бородавчатый 

Euonymus verrucosa 
Scop. 

Брусниця Брусника Rhodococcum vitis-ideae 
(L.) Avror. 

Бузина чорна Бузина чорная Sambucus nigra L. 
Буквиця лікарська Буквица 

лекарственная 
Betonica officinalis L. 

Верес звичайний Вереск обыкновеннй Calluna vulgaris (L.) Hill. 
Вероніка лікарська Вероника 

лекарственная 
Veronica officinalis L. 

Вероніка колосиста Вероника колосистая Veronica spicafa L. 
Вовчі ягоди пахучі  Волчеягодник-боровик Daphne cneorum L. 
Волошка сумська Василек сумской Centaurea sumensis 

Kalen. 
Гвоздика Борбаша Гвоздика Борбаша Dianthus Borbasii 

Vandas. 
Герань (журавець) 
криваво-червона 

Герань кроваво-
красная 

Geranium sanguineum L. 

Глід несправжньо-
кривостовпчиковий 

Боярышник ложно-
кривостолбиковий 

Crataegus 
pseudokyrtostyla Klok. 

Горлянка женевська Живучка женевская Ajuga genevensis L. 
Грушанка круглолиста Грушанка 

круглолистная 
Pyrola rotundifolia L. 

Деревій майже 
звичайний 

Тысячелистник почти 
обыкновенный  

Achillea submillefolium 
Klok. Et Krytzka 
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(Achillea millefolium L.) 
Дивина фіолетова Коровяк фиолетовый Verbascum phoeniceum 

L. 
Дзвоники персиколисті Колокольчик 

персиколистный 
Campanula persicifolia L. 

Дрік красильний Дрок красильный Genista tinctoria L. 
Звіробій звичайний Зверобой 

продырявленный, 
зверобой 
обыкновенный 

Hypericum perforatum L. 

Зимолюбка зонтична Зимолюбка зонтичная Chimaphilla umbellata 
(L.) Nutt. 

Зіновать руська 
(рокитник) 

Ракитник русский Chamaecytisus ruthenica 
(Fisch.ex Woloszcz.) 
Klaskova 

Змієголовник Рюйша Змееголовник Рюйша Dracocephalum 
ruyschiana L. 

Калина звичайна Калина обыкновенная Viburnum opulus L. 
Конюшина альпійська Клевер альпийский Trifolium alpestre L. 
Конюшина гірська Клевер горный Trifolium montanum L. 
Костяниця Костяника  Rubus saxatilis L. 
Котячі лапки дводомні Кошачья лапка 

двудомная 
Antennaria dioica (L.) 
Gaerth. 

Крушина ламка Крушина ломкая 
(крушина 
ольховидная,  
крушинник) 

Frangula alnus Mill.  
(Rhamnus frangula L.) 

Куничник наземний Вейник наземный Calamagrostis epigeios 
(L.) Roth. 

Куничник очеретяний Вейник тростниковый Calamagrostis 
arundinacea (L.) Roth 

Ластовень лікарський Ластовень 
лекарственный 

Vincetoxicum 
hirundinaria Medik.  

Льон жовтий Лен желтый Linum flavum L. 
Любка дволиста Любка двулистная Platanthera bifolia Rich. 
Молочай 
кипарисовидний 

Молочай 
кипарисовидный 

Euphorbia cyparissias L. 

Нечуйвітер 
волохатенький 

Ястребинка 
волосистая 

Hieracium pilosella L. 

Ожина несійська 
(ведмежина)  

Ежевика медвежья Rubus nessensis W. Hall. 

Оман шершавий Девясил волосистый Inula hirta L. 
Орляк звичайний Орляк обыкновенный 

(папоротник орляк) 
Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn 

Перестріч польський Марьянник польский Melampyrum polonicum 
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(Іван-да-Мар’я) (Иван-да-Марья) (Beauverd) Soo 
(Melampyrum 
nemorosum L.var. 
polonicum Beauverd) 

Перлівка поникла Перловник 
поникающий 

Melica nutans L. 

Підмареник справжній 
(медунець) 

Подмаренник 
настоящий 

Galium verum L. 

Свербіжниця польова Короставник полевой Knautia arvensis (L.) 
Coult. 
(Scabiosa arvensis L.) 

Смовдь гірська Горичник горный Peucedanum 
oreoselinum (L.) Moench. 

Сон чорніючий Прострел чернеющий Pulsatilla nigricans 
Stoerck. 

Сон широколистий Прострел 
широколистный 

Pulsatilla latifolia Rupr. 
(P. patens (L.) Mill.) 

Сосна звичайна Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. 
Стоколос (кострець) 
безостий 

Кострец безостый Bromopsis inermis 
(Leyss.) Holub. 
 (Bromus inermis Leys.)  

Суниці лісові Земляника лесная Fragaria vesca L. 
Тимофіївка степова Тимофеевка степная Phleum phleoides (L.) 

Karst. 
Тонконіг вузьколистий Мятлик узколистный Poa angustifolia L. 
Чебрець Маршаллів Тимьян Маршалла Thymus marschallianus 

Willd. 
Чистець прямий Чистец прямой Stachys recta L. 
Шавлія лучна Шалфей луговой Salvia pratensis L. 
Шипшина собача Шиповник собачий Rosa canina L. 

Флора і рослинність піщаних дюн борової тераси 

Волошка дніпровська Василек днепровский Centaurea borysthenica 
Grun. 

Гвоздика несправжньо-
розчепірена 

Гвоздика 
ложнорастопыренная 

Dianthus 
pseudosquarrosus 
(Novak) Klok. 

Енотера дворічна Энотера (рослинник) 
двулетняя 

Oenothera biennis L. 

Жито дике Рожь дикая Secale sylvestre Host 
Келерія сиза (кипець) Тонконог сизый Koeleria glauca (Spreng.) 

DC. 
Козельці українські Козлобородник 

украинский 
Tragopogon ucrainicus 

Комишівник звичайний Камышевник Scirpoides holoschoenus 
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обыкновенный (L.) Sojak 
Костриця борозниста 
(типчак) 
 

Овсяница 
бороздчатая (типчак) 

Festuca rupicola Heuff. 
(Festuca sulcata (Hack.) 
Nym.auct.fl. Ucr ) 

Куничник наземний Вейник наземный Calamagrostis epigeios 
(L.) Roth. 

Маренка рожева Ясменник розоватый Asperula cynanchica L. 
Мітлиця  (польовиця) 
біла 

Полевиця белая Agrostis alba L. 

Мітлиця тонка Полевица тонкая Agrostis tenuis Sibth. 
(Agrostis vulgaris With.) 

Молочай Сегієрів Молочай Сегиеров Euphorbia Seguieriana 
Neck. 

Осока колхідська Осока колхидская Carex colchica J. Gay 
Перстач гусячий 
(гусяча лапка) 

Лапчатка гусиная Potentilla anserina L. 

Плакун верболистий 
 

Дербенник 
иволистный 
(плакун-трава) 

Lythrum salicaria L. 

Плаун булавовидний  
(або звичайний) 

Плаун булавовидный Lycopodium clavatum L. 

Спориш пісковий Горец песчаный Polygonum arenarium 
Waldst.et Kit. 

Тонконіг бульбистий Мятлик луковичный Poa bulbosa L. 
Ушанка дніпровська 
 

Ушанка днепровская  Otites borysthenica 
(Grun.) Klok. 
(Otites parviflora (Ehrh.) 
Grossh.) 

Цмин пісковий Цмин (бессмертник) 
песчаный  

Helichrysum arenarium 
(L.) Moench 

Чебрець Палласів Тимьян Палласов Thymus pallasianus 
H.Braun 
(T. odoratissimus Bieb.) 

Щавель горобиний Щавель воробьиный Rumex acetosella L. 

Флора і рослинність заплавних луків 

Авран лікарський Авран лекарственный Gratiola officinalis L. 
Аморфа кущова Аморфа 

кустарниковая   
Amorpha fruticosa L. 

Бекманія звичайна Бекмания 
обыкновенная 

Beckmania eruciformis 
(L.) Host. 

Верба гостролиста або 
червона (шелюга) 

Ива остролистная, 
красная верба 
(шелюга) 

Salix acutifolia Willd. 

Вербозілля лучне  Вербейник Lysimachia nummularia 
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 монетчастый (луговой 
чай) 

L. 

Вільха клейка або 
чорна 

Ольха клейкая или 
черная 

Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn. 

Вовче тіло болотне Сабельник болотный Comarum palustre L. 
Гвоздика Борбаша Гвоздика Борбаша Dianthus Borbasii 

Vandas. 
Горошок мишачий Горошек (в.) 

мышиный 
Vicia cracca L. 

Горошок тонколистий Горошек (в.) 
тонколистный 

Vicia tenuifolia Roth. 

Горошок 
чотиринасінний 

Горошек (в.) 
четырехсемянный 

Vicia tetrasperma (L.) 
Schreb. 

Живокіст лікарський Окопник 
лекарственный 

Symphytum officinale L. 

Жовтець їдкий Лютик едкий Ranunculus acris L. 
Жовтець повзучий Лютик ползучий Ranunculus repens L. 
Китник (лисохвіст) 
лучний  

Лисохвост луговой Alopecurus pratensis L. 

Келерія сиза (кипець) Тонконог сизый Koeleria glauca (Spreng.) 
DC. 

Конюшина лучна Клевер луговой Trifolium pratense L. 
Конюшина повзуча  
(конюшина біла) 

Клевер ползучий Trifolium repens L. 

Костриця лучна Овсяница луговая Festuca pratensis Huds. 
Куничник наземний Вейник наземный Calamagrostis epigeios 

(L.) Roth. 
Лепешняк плаваючий Манник плавающий Glyceria fluitans (L.) R. 

Br. 
Мітлиця  (польовиця) 
біла 

Полевиця белая Agrostis alba L. 

Мітлиця 
виноградникова 
(Сирейщикова) 

Полевица 
виноградниковая 
(Сирейщикова) 

Agrostis vinealis Schreb. 
(Agrostis syreistschikowii 
P.  Smirn.) 

Незабудка болотна Незабудка болотная Myosótis scorpióides L. 
(Myosótis palustris L.) 

Осока гостра(струнка) Осока острая  Carex acuta L.  
(Carex gracilis Curt.) 

Осока колхідська Осока колхидская Carex colchica J. Gay 
Осока лисяча Осока лисья Carex vulpina L. 
Очерет звичайний, 
очерет південний 

Тростник 
обыкновенный,  
тростник южный 

Phragmites australis 
(Cav.) Trin. Ex Steud. 
(P. communis Trin.) 

Очеретянка звичайна Двукисточник 
тростниковидный 

Phalaroides arundinacea 
(L.) Rausch. 
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Очиток їдкий  Очиток едкий Sedum acre L. 
Перстач гусячий 
(гусяча лапка) 

Лапчатка гусиная Potentilla anserina L. 

Пижмо звичайне Пижма обыкновенная 
(дикая рябинка) 

Tanacetum vulgare L. 

Пирій повзучий Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) 
Nevski 
(Agropyrum repens L.)  

Підмареник болотний Подмаренник 
болотный 

Galium palustre L. 

Рогіз вузьколистий Рогоз узколистый Typha angustifolia L. 
Ситник темноцвітний Ситник черный Juncus atratus Krock. 
Ситняг болотний Болотница болотная Eleocharis palustris (L.) 

Roem.et  Schult. 
Скабіоза блідо-жовта Скабиоза бледно-

желтая 
Scabiosa ochroleuca L. 

Стоколос (кострець) 
безостий 

Кострец безостый Bromopsis inermis 
(Leyss.) Holub. 
 (Bromus inermis Leys.)  

Cусак зонтичний Cусак зонтичный Butomus umbellatus L. 
Тимофіївка лучна Тимофеевка луговая Phleum pratense L. 
Тонконіг болотний Мятлик болотный Poa palustris L. 
Тонконіг бульбистий Мятлик луковичный Poa bulbosa L. 
Тонконіг лучний Мятлик луговой Poa pratensis L. 
Хвощ річковий Хвощ речной Equisetum fluviatile L. 

(E. heleocharis Ehrh.) 
Холодок лікарський Спаржа 

лекарственная 
Asparagus officinalis L. 

Цибуля гранчаста Лук угловатый Allium angulosum L. 
Чихавка звичайна Чихотник 

обыкновенный 
Ptarmica vulgaris DC. 
(Achillea ptarmica L.) 

Щитник чоловічий 
(чоловіча папороть) 

Щитовник мужской Dryopteris filix-mas (L.). 
Schott. 

Бур’янова флора 

Анізанта покрівельна Анизанта кровельная Anisantha tectorum(L.) 
Nevski 
(Bromus tectorum L.) 

Березка польова  Вьюнок полевой Convolvulus arvensis L. 
Блекота чорна Белена черная Hyosciamus niger L. 
Бромус польовий Костер полевой Bromus arvensis L. 
Воловик лікарський Воловик 

лекарственный 
Anchusa officinalis L. 

Волошка синя Василек синий Centaurea cyanus L. 
Галінсога (незбутниця) Галинсога Galinsoga parviflora Cav. 
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дрібноцвіта мелкоцветковая 
Герань лучна Герань луговая Geranium pratense L. 
Герань Робертова Герань Роберта Geranium robertianum L. 
Гикавка сіра Икотник серый Berteroa incana (L.) DC.  

(Allysum incanum L.) 
Гірчиця польова Горчица полевая Sinapis arvensis L. 

(Brassica sinapistrum 
Boiss.) 

Глід несправжньо-
кривостовпчиковий 

Боярышник ложно-
кривостолбиковий 

Crataegus 
pseudokyrtostyla Klok. 

Глуха кропива 
пурпурова 

Яснотка пурпурная Lamium purpureum L. 

Гравілат міський Гравилат городской Geum urbanum L. 
Грицики звичайні Пастушья сумка Capsella bursa pastoris 

(L.) Medik. 
Дурман звичайний Дурман 

обыкновенный 
Datura stramonium L. 

Енотера дворічна Энотера (рослинник) 
двулетняя 

Oenothera biennis L. 

Жовтозілля звичайне Крестовник 
обыкновенный 

Senecio vulgaris L. 

Зірочник середній 
(мокрець) 

Звездчатка средняя, 
мокрица 

Stellaria media (L.) Vill. 

Злинка канадська Мелколепестник 
канадский 

Erigeron canadensis L. 

Коноплі рудеральні Конопля рудеральная Cannabis ruderalis 
Janisch. 

Кропива дводомна Кропива двудомная Urtica dioica L. 
Кульбаба лікарська Одуванчик 

лекарственный 
Taraxacum officinale 
Webb.ex Wigg. 

Латук дикий (латук 
компасний) 

Латук (молокан) дикий 
або латук компасний 

Lactuca serriola L. 
(L. scariola L.) 

Лобода біла Марь белая Chenopodium album L. 
Лопух справжній 
(великий) 

Лопух большой Arctium lappa L. (Arctium 
majus (Gaerth.) Bernh., 
Lappa major Gaerth.) 

Льонок звичайний Льнянка 
обыкновенная 

Linaria vulgaris Mill. 

Мишій зелений Щетинник зеленый Setaria viridis (L.) Beauv. 
Мишій сизий Щетинник сизый Setaria glauca (L.) 

Beauv. 
Морква дика Морковь дикая 

(морковь 
обыкновенная) 

Daucus carota L. 

Нетреба звичайна Дурнишник Xanthium strumarium L. 
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зобовидный 
Осот польовий Бодяк полевой Cirsium arvense (L.) 

Scop. 
Пажитниця багаторічна 
(англійський райграс) 

Плевел многолетний 
(райграс пастбищный) 

Lolium perenne L. 

Перстач гусячий 
(гусяча лапка) 

Лапчатка гусиная Potentilla anserina L. 

Пирій повзучий Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) 
Nevski 
(Agropyrum repens L.)  

Підбіл звичайний 
(мати-й-мачуха 
звичайна) 

Мать-и-мачеха 
обыкновенная 

Tussilago farfara L. 

Підмаренник чіпкий Подмаренник цепкий Galium aparine L. 
Плоскуха звичайна  
(півняче просо) 

Ежовник 
обыкновенный 
(петушье просо) 

Echinochloa crus-galli 
(L.) Beauv. 

Подорожник великий Подорожник большой Plantago major L. 
Полин гіркий Полынь горькая Artemisia absinthium L. 
Полин звичайний 
(чорнобиль) 

Полынь обыкновенная Artemisia vulgaris L. 

Редька дика  Редька дикая Raphanus raphanistrum 
L.  

Розрив-трава 
дрібноквіткова 

Недотрога 
(бальзамин) 
мелкоцветковая 

Impatiens parviflora DC. 

Ромашка продірявлена 
(непахуча) 

Ромашка 
продырявленная 
(непахучая) 

Matricaria perforata 
Merat 
(M. indora L.) 

Синяк звичайний Синяк обыкновенный Echium vulgare L. 
Ске́реда покрівельна Ске́рда кровельная Crépis tectorum L. 
Смілка звичайна Смолевка 

обыкновенная 
Silene vulgaris (Moench) 
Garcke (S. Inflata Smith) 

Собача кропива 
п’ятилопатева  

Пустырник 
пятилопастный 

Leonurus quinquelobatus 
Gilib. 

Спориш (гірчак) 
звичайний 

Горец птичий Polygonum aviculare L. 

Стенактис однорічний Тонколучник 
(стенактис) 
однолетний 

Stenactis annua Nees 

Сухоребрик лікарський Гулявник 
лекарственный 

Sisymbrium officinale (L.) 
Scop.  

Талабан польовий Ярутка полевая Thlaspi arvense L. 
Хвощ польовий Хвощ полевой Equisetum arvense L. 
Хрінниця смердюча Клоповник мусорный  Lepidium ruderale L. 
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Цикорій дикий (петрові 
батоги) 

Цикорий дикий Cichorium intybus L. 

Чистотіл великий Чистотел большой Chelidonium majus L. 
Чорнощир 
нетреболистий 

Циклахена 
дурнишниколистная 

Ceclachena xanthifolia 
(Nutt.) Fresen.  

Щириця загнута Щирица запрокинутая Amaranthus retroflexus 
L. 
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ДОДАТОК Ж 
ПЕРЕЛІК РОСЛИН РАЙОНУ 

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ЗА 
УКРАЇНСЬКОЮ АБЕТКОЮ 

Українська назва Російська назва Латинська назва 

А 

Авран лікарський Авран лекарственный Gratiola officinalis L. 
Аморфа кущова Аморфа 

кустарниковая   
Amorpha fruticosa L. 

Анемона дібровна Ветреница дубравная Anemone nemorosa L. 
Анемона жовтецева Ветреница лютиковая Anemone 

ranunculoides L. 
Анізанта покрівельна Анизанта кровельная Anisantha tectorum(L.) 

Nevski 
 (Bromus tectorum L.) 

Астрагал еспарцетний Астрагал эспарцетный Astragalus onobrychis 
L. 

Астрагал нутовий Астрагал нутовый 
(астрагал хлопунец) 

Astragalus cicer L. 

Астрагал солодколистий Астрагал 
сладколистный 

Astragalus glycyphyllos 
L. 

Б 

Безщитник жіночий Кочедыжник женский Athyrium filix-femina 
(L.) Roth. 
(Asplenium filix-femina 
Bernh.) 

Бекманія звичайна Бекмания 
обыкновенная 

Beckmania eruciformis 
(L.) Host. 

Береза повисла  
або бородавчаста 

Береза повислая 
или бородавчастая 

Betula pendula Roth. 
(B. verrucosa Ehrh.) 

Березка польова  Вьюнок полевой Convolvulus arvensis L. 
Біловус стиснутий 
(мичка) 

Белоус торчащий Nardus stricta L. 

Блекота чорна Белена черная Hyosciamus niger L. 
Блошниця звичайна Блошница Pulikaria vulgaris 
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обыкновенная Gaertn. 
Бромус м’який Костер мягкий Bromus mollis L. 
Бромус житній Костер ржаной Bromus secalinus L. 
Бромус польовий Костер полевой Bromus arvensis L. 
Бромус розчепірений Костер 

растопыренный 
(развесистый) 

Bromus squarrosus L. 

Бруслина бородавчаста Бересклет 
бородавчатый 

Euonymus verrucosa 
Scop. 

Брусниця Брусника Rhodococcum vitis-
ideae (L.) Avror. 

Бузина травянистая Бузина травянистая Sambucus ebulus L. 
Бузина червона Бузина красная Sambucus racemosa L. 
Бузина чорна Бузина чорная Sambucus nigra L. 
Буквиця лікарська Буквица 

лекарственная 
Betonica officinalis L. 

Буркун білий Донник белый Melilotus albus Medik. 
Буркун лікарський 
(жовтий) 

Донник 
лекарственный 

Melilotus officinalis (L.) 
Pall. 

Бутень п’янкий  Бутень опьяняющий Chaerophullum 
temulum L. 

В 

Ваточник сірійський Ваточник сирийский Asclepias siriaca L. 
Верба біла Ива белая Salix alba L. 
Верба гостролиста або 
червона (шелюга) 

Ива остролистная, 
красная верба 
(шелюга) 

Salix acutifolia Willd. 

Вербозілля лучне  
 

Вербейник 
монетчастый (луговой 
чай) 

Lysimachia nummularia 
L. 

Верес звичайний Вереск обыкновеннй Calluna vulgaris (L.) 
Hull. 

Вероніка весняна Вероника весенняя Veronica verna L. 
Вероніка дібровна Вероника дубравная Veronica chamaedrys 

L. 
Вероніка лікарська Вероника 

лекарственная 
Veronica officinalis L. 

Вероніка колосиста Вероника колосистая Veronica spicata L. 
Вероніка польова Вероника полевая Veronica arvensis L. 
Вишня кущова (вишня 
степова) 

Вишня кустарниковая Cerasus fruticosa 
(Pall.) Woron. 
(Prunus fruticosa Pall.) 

Відкасник Біберштейна Колючник 
Биберштейна  

Carlina bibersteinii 
Bernh.ex Hornem. 

Вільха клейка або чорна Ольха клейкая или Alnus glutinosa (L.) 
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черная Gaertn. 
Віскарія звичайна 
(клейка) 

Смолка 
(обыкновенная) 
клейкая  

Viscaria vulgaris 
Bernh. 

Вовче тіло болотне Сабельник болотный Comarum palustre L. 
Вовчі ягоди пахучі  Волчеягодник-боровик Daphne cneorum L. 
Воловик лікарський Воловик 

лекарственный 
Anchusa officinalis L. 

Волошка дніпровська Василек днепровский Centaurea 
borysthenica Grun. 

Волошка лучна Василек луговой Centaurea jacea L. 
Волошка синя Василек синий Centaurea cyanus L. 
Волошка сумська Василек сумской Centaurea sumensis 

Kalen. 
Вороняче око звичайне Вороний глаз 

обыкновенный 
Paris quadrifolia L. 

В’яз гладкий Вяз гладкий Ulmus laevis Pall.  
В’яз граболистий Вяз граболистный, 

берест 
Ulmus carpinifolia 
Rupp. Ex G. Suchkow 

В’яз голий або гірський 
(в’яз шорсткий) 

Вяз голый или горный 
(вяз шершавый) 

Ulmus glabra Huds. 
(U. scabra Mill.) 

В’язіль барвистий  Вязель пестрый Coronilla varia L. 

Г 
Галінсога (незбутниця) 
дрібноцвіта 

Галинсога 
мелкоцветковая 

Galinsoga parviflora 
Cav. 

Гвоздика Борбаша Гвоздика Борбаша Dianthus Borbasii 
Vandas 

Гвоздика 
несправжньорозчепірена 

Гвоздика 
ложнорастопыренная 

Dianthus 
pseudosquarrosus 
(Novak) Klok. 

Герань (журавець) 
криваво-червона 

Герань кроваво-
красная 

Geranium sanguineum 
L. 

Герань лучна Герань луговая Geranium pratense L. 
Герань Робертова Герань Роберта Geranium robertianum 

L. 
Гикавка сіра Икотник серый Berteroa incana (L.) 

DC.  
Гіркуша нечуйвітрова Горлюха 

ястребинковая, горчак 
желтый 

Picris hieracioides L. 

Гірчак перцевий 
(водяний перець) 

Горец перечный Poligonum hidropiper L. 

Гірчиця польова Горчица полевая Sinapis arvensis L. 
(Brassica sinapistrum 
Boiss.) 
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Глечики жовті Кубышка желтая Nuphar lutea (L.) 
Smith. 

Глід несправжньо-
кривостовпчиковий 

Боярышник ложно-
кривостолбиковий 

Crataegus 
pseudokyrtostyla Klok. 

Глуха кропива біла Яснотка белая (глухая 
кропива) 

Lamium album L. 

Глуха кропива плямиста Яснотка пятнистая Lamium maculatum (L.) 
L. 

Глуха кропива пурпурова Яснотка пурпурная Lamium purpureum L. 
Горлянка женевська Живучка женевская Ajuga genevensis L. 
Горобина звичайна Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. 
Горошок вузьколистий Горошек (вика) 

узколистный 
Vicia angustifolia 
Reichard 

Горошок мишачий Горошек (вика) 
мышиный 

Vicia cracca L. 

Горошок тонколистий Горошек (вика) 
тонколистный 

Vicia tenuifolia Roth. 

Горошок чотиринасінний Горошек (вика) 
четырехсемянный 

Vicia tetrasperma (L.) 
Schreb. 

Граб звичайний Граб обыкновенный Carpinus betulus L. 
Гравілат міський Гравилат городской Geum urbanum L. 
Грицики звичайні Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris 

(L.) Medik. 
Груша звичайна Груша обыкновенная Pyrus communis L. 
Грушанка круглолиста Грушанка 

круглолистная 
Pyrola rotundifolia L. 

Грястиця збірна, 
грястиця звичайна 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 

Д 

Деревій горбковий Тысячелистник 
холмовой 

Achillea collina J. 
Becker ex Reichenb. 

Деревій майже 
звичайний 

Тысячелистник почти 
обыкновенный  

Achillea submillefolium 
Klok. Et Krytzka 
(Achillea millefolium L.) 

Дзвоники кропиволисті Колокольчик 
крапиволистный 

Campanula trachelium 
L. 

Дзвоники персиколисті Колокольчик 
персиколистный 

Campanula persicifolia 
L. 

Дивина борошниста Коровяк мучнистый 
(метельчатый) 

Verbascum lychnitis L. 

Дивина фіолетова Коровяк фиолетовый Verbascum 
phoeniceum L. 

Дрік красильний Дрок красильный Genista tinctoria L. 
Дуб звичайний Дуб обыкновенный Quercus robur L. 
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Дурман звичайний Дурман 
обыкновенный 

Datura stramonium L. 

Е 

Енотера дворічна Энотера (рослинник) 
двулетняя 

Oenothera biennis L. 

Ж 

Жабрій двунадрізаний Пикульник 
двунадрезанный 

Galeopsis bifida Boenn. 

Живокіст лікарський Окопник 
лекарственный 

Symphytum officinale 
L. 

Жито дике Рожь дикая Secale sylvestre Host 
Жовтець вогнистий Лютик жгучий Ranunculus flammula 

L. 
Жовтець їдкий Лютик едкий Ranunculus acris L. 
Жовтець багатоквітковий Лютик 

многоцветковый 
Ranunculus 
polyanthemos L. 

Жовтець повзучий Лютик ползучий Ranunculus repens L. 
Жовтий осот польовий Осот полевой Sonchus arvensis L. 
Жовтозілля звичайне Крестовник 

обыкновенный 
Senecio vulgaris L. 

З 

Звіробій звичайний Зверобой 
продырявленный, 
зверобой 
обыкновенный 

Hypericum perforatum 
L. 

Зеленчук жовтий Зеленчук желтый Galeobdolon luteum 
Huds. 

Зимолюбка зонтична Зимолюбка зонтичная Chimaphilla umbellata 
(L.) W.Barton 

Зіновать руська 
(рокитник) 

Ракитник русский Chamaecytisus 
ruthenica 
(Fisch.ex Woloszcz.) 
Klaskova 

Зірочки жовті Гусинный лук желтый Gagea lutea (L.) Ker.-
Gawl. 

Зірочки малі Гусинный лук малый Gagea minima (L.) 
Ker.-Gawl. 

Зірочник ланцетолистий Звездчатка 
ланцетовидная  

Stellaria holostea L. 

Зірочник середній 
(мокрець) 

Звездчатка средняя, 
мокрица 

Stellaria media (L.) Vill. 

Злинка канадська Мелколепестник Erigeron canadensis L. 
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канадский 
Змієголовник Рюйша Змееголовник Рюйша Dracocephalum 

ruyschiana L. 
Зніт гірський Кипрей горный Epilobium montanum L. 
Золотушник звичайний Золотарник золотая 

розга 
Solidago canadensis L. 

Зубниця бульбиста Зубянка клубненосная Dentaria bulbifera L. 

К 

Калина звичайна Калина обыкновенная Viburnum opulus L. 
Келерія сиза (кипець) Тонконог сизый Koeleria glauca 

(Spreng.) DC. 
Китник (лисохвіст) 
лучний  

Лисохвост луговой Alopecurus pratensis L. 

Клен гостролистий або 
клен звичайний 

Клен остролистный Acer platanoides L. 

Клен польовий (паклен) Клен полевой (паклен) Acer campestre L. 
Клен татарський 
(чорноклен) 

Клен татарский Acer tataricum L. 

Клен ясенолистий Клен ясенелистый 
(американский) 

Acer negundo L. 

Ковила волосиста 
(тирса) 

Ковыль волосатик 
(тырса) 

Stipa capillata L. 

Козельці великі (сумнівні)  Козлобородник 
большой 
(сомнительный) 

Tragopogon major  
Jacq. (Tragopogon 
dubius Scop.) 

Козельці українські Козлобородник 
украинский 

Tragopogon ucrainicus 

Комишівник звичайний Камышевник 
обыкновенный 

Scirpoides 
holoschoenus (L.) 
Sojak 

Конвалія звичайна Ландыш майский Convallaria majalis L. 
Коноплі рудеральні Конопля рудеральная Cannabis ruderalis 

Janisch. 
Конюшина альпійська Клевер альпийский Trifolium alpestre L. 
Конюшина гірська Клевер горный Trifolium montanum L. 
Конюшина лучна Клевер луговой Trifolium pratense L. 
Конюшина повзуча  
(конюшина біла) 

Клевер ползучий Trifolium repens L. 

Конюшина польова 
(котики) 

Клевер пашенный Trifolium arvense L. 

Конюшина середня Клевер средний Trifolium medium L. 
Копитняк європейський Копытень 

европейский 
Asarum europaeum L. 

Королиця звичайна Нивяник Leucanthemum vulgare 
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обыкновенный Lam. 
Костриця Беккера 
(типчак) 
 

Овсяница Беккера 
(типчак) 

Festuca beckeri (Hack.) 
Trautv. 

Костриця борозниста 
(типчак) 
 

Овсяница 
бороздчатая (типчак) 

Festuca rupicola Heuff. 
(Festuca sulcata 
(Hack.) Nym.auct.fl. 
Ucr ) 

Костриця валіська 
(типчак) 

Овсяница валисская  
(типчак) 

Festuca valesiaca 
Gaud. (Festuca sulcata 
(Hack.) Nym.) 

Костриця велетенська  Овсяница гигантская Festuca gigantea (L.) 
Vill. 

Костриця лучна Овсяница луговая Festuca pratensis 
Huds. 

Костриця овеча Овсяница овечья Festuca ovina L. 
Костяниця Костяника  Rubus saxatilis L. 
Котячі лапки дводомні Кошачья лапка 

двудомная 
Antennaria dioica (L.) 
Gaerth. 

Кропива дводомна Кропива двудомная Urtica dioica L. 

Крушина ламка Крушина ломкая 
(к.ольховидная,  
крушинник) 

Frangula alnus Mill.  
(Rhamnus frangula L.) 

Кукурудза Кукуруза Zea mays L. 
Кульбаба лікарська Одуванчик 

лекарственный 
Taraxacum officinale 
Webb.ex Wigg. 

Куничник наземний Вейник наземный Calamagrostis epigeios 
(L.) Roth 

Куничник очеретяний Вейник тростниковый Calamagrostis 
arundinacea (L.) Roth 

Купина багатоквіткова Купена 
многоцветковая 

Polygonatum 
multiflorum (L.) All. 

Куцоніжка лісова Коротконожка лесная Brachypodium 
sylvaticum (Huds.) 
Beauv. 

Л 

Ластовень лікарський Ластовень 
лекарственный 

Vincetoxicum 
hirundinaria Medik.  

Латук дикий (латук 
компасний) 

Латук (молокан) дикий 
або латук компасний 

Lactuca serriola L. 
(L. scariola L.) 

Лепешняк плаваючий Манник плавающий Glyceria fluitans (L.) R. 
Br. 

Лещиця волосиста 
(качим) 

Качим метельчастый 
(гипсолюбка)  

Gypsophila paniculata 
L. 
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Липа сердцелиста Липа сердцелистная Tilia cordata Mill. 
(T. parviflora Ehrh.) 

Ліщина звичайна Лещина 
обыкновенная, 
орешник 

Corylus avellana L. 

Лобода біла Марь белая Chenopodium album L. 
Лопух справжній 
(великий) 

Лопух большой Arctium lappa L. 
(Arctium majus 
(Gaerth.) Bernh., Lappa 
major Gaerth.) 

Льон жовтий Лен желтый Linum flavum L. 
Льонок звичайний Льнянка 

обыкновенная 
Linaria vulgaris Mill. 

Любка дволиста Любка двулистная Platanthera bifolia Rich. 
Любочки осінні Кульбаба осенняя Leontodon autumnalis 

L. 
Люцерна лежача Люцерна лежачая Medicago procumbens 

Bess. 
Люцерна хмелевидна Люцерна 

хмелевидная 
Medicago lupulina L. 

Лядвенець український Лядвенец украинский Lotus ucrainicus Klok. 

М 

Маренка рожева Ясменник розоватый Asperula cynanchica L. 
Маслинка вузьколиста Лох узколистый Elaegnus angustifolia 

L. 
Материнка звичайна Душица 

обыкновенная 
Origanum vulgare L. 

Медунка темна Медуница темная Pulmonaria obscura 
Dumort. 

Мерінгія трижилкова Мерингия 
трёхжилковая 
(мерингия 
трёхнервная) 

Moehringia trinervia (L.) 
Clairv. 

Метлюг звичайний Метлица 
обыкновенная 

Apera spica-venti (L.) 
Beauv. 

Миколайчики плоскі  
(миколайчики сині) 

Синеголовник 
плосколистный 

Eryngium planum L. 
 

Миколайчики рівнинні Синеголовник 
равнинный (полевой) 

Eryngium campestre L. 

Мишій зелений Щетинник зеленый Setaria viridis (L.) 
Beauv. 

Мишій сизий Щетинник сизый Setaria glauca (L.) 
Beauv. 

Мітлиця  (польовиця) Полевиця белая Agrostis alba L. 



                       Літня польова ґрунтознавчо-біогеографічна практика  

 
133 

біла 
Мітлиця виноградникова 
(Сирейщикова) 

Полевица 
виноградниковая 
(Сирейщикова) 

Agrostis vinealis 
Schreb. (Agrostis 
syreistschikowii P.  
Smirn.) 

Мітлиця велетенська Полевица гигантская Agrostis gigantea Roth 
Мітлиця  повзуча Полевиця 

погбегоносная 
Agrostis stolonifera L. 

Мітлиця  тонка Полевица тонкая Agrostis tenuis Sibth. 
(Agrostis vulgaris With.) 

Молочай 
кипарисовидний 

Молочай 
кипарисовидный 

Euphorbia cyparissias 
L. 

Молочай прутовидний Молочай 
прутьевидный 

Euphorbia virgultosa 
Klok. 

Молочай Сегієрів Молочай Сегиеров Euphorbia Seguieriana 
Neck. 

Морква дика Морковь дикая 
(м.обыкновенная) 

Daucus carota L. 

М’ята водяна Мята водяная Mentha aquatica L. 
М’яточник бур’яновий 
(м’яточник чорний) 

Белокудренник 
сорный 
(белокудренник 
черный) 

Ballota ruderalis Sw 
(Ballota nigra L.) 

Н 

Незабудка болотна Незабудка  болотная Myosótis palustris (L.) 
L. 
(Myosótis scorpióides 
L.)  

Незабудка польова Незабудка полевая Myosótis arvensis (L.) 
Hill 

Нетреба звичайна Дурнишник 
зобовидный 

Xanthium strumarium 
L. 

Нечуйвітер 
волохатенький 

Ястребинка 
волосистая 

Hieracium pilosella L. 

Нечуйвітер зонтичний Ястребинка зонтичная Hieracium umbellatum 
L. 

О 

Ожина несійська 
(ведмежина)  

Ежевика медвежья Rubus nessensis W. 
Hall. 

Ожина сиза (ожина 
звичайна) 

Ежевика сизая Rubus caesius L. 

Оман британський Девясил британский Inula britannica L. 
Оман шершавий Девясил волосистый Inula hirta L. 
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Орляк звичайний Орляк обыкновенный 
(папоротник орляк) 

Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn 

Осика  Осина  Populus tremula L. 
Осока волосиста Осока волосистая Carex pilosa Scop. 
Осока гостра(струнка) Осока острая  Carex acuta L.  

(Carex gracilis Curt.) 
Осока колхідська Осока колхидская Carex colchica J. Gay 
Осока лисяча Осока лисья Carex vulpina L. 
Осока лісова Осока лесная Carex sylvatica Huds. 
Осока рання Осока ранняя Carex praecox Schreb. 
Осока шершава (осока 
мохната) 

Осока 
шершавоволосистая 

Carex hirta L. 

Осот звичайний Бодяк обыкновенный Cirsium vulgare (Savi) 
Ten. 
(Cirsium lanceolatum 
(L.) Scop.non Hill) 

Осот польовий Бодяк полевой Cirsium arvense (L.) 
Scop. 

Очерет звичайний, 
очерет південний 

Тростник 
обыкновенный,  
тростник южный 

Phragmites australis 
(Cav.) Trin. Ex Steud. 
(P. communis Trin.) 

Очеретянка звичайна Двукисточник 
тростниковидный 

Phalaroides 
arundinacea (L.) 
Rausch. 

Очиток Рупрехта, очиток 
звичайний (заяча капуста 
звичайна) 

Очиток Рупрехта, 
очиток обыкновенный  
(заячья капуста) 

Sedum ruprechtii 
(Jalas) Omelcz. 
(Sedum telephium L.) 

Очиток їдкий  Очиток едкий Sedum acre L. 

П 

Пажитниця багаторічна 
(англійський райграс) 

Плевел многолетний 
(райграс пастбищный) 

Lolium perenne L. 

Пальчатка кров’яна Росичка кроваво-
красная 

Digitaria sanguinalis 
(L.) Scop. 

Парило звичайне 
(реп’яшки) 

Репейничек 
лекарственный 

Agrimonia eupatoria L. 

Перестріч польський 
(Іван-да-Мар’я) 

Марьянник польский 
(Иван-да-Марья) 

Melampyrum 
polonicum (Beauverd) 
Soo (Melampyrum 
nemorosum L.var. 
polonicum Beauverd) 

Перлівка поникла Перловник 
поникающий 

Melica nutans L. 

Перстач гусячий (гусяча 
лапка) 

Лапчатка гусиная Potentilla anserina L. 
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Перстач неблискучий Лапчатка 
неблестящая 

Potentilla impolita 
Wahlenb.  

Пижмо звичайне Пижма обыкновенная 
(дикая рябинка) 

Tanacetum vulgare L. 

Пирій повзучий Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) 
Nevski 
(Agropyrum repens L.)  

Підбіл звичайний (мати-
й-мачуха звичайна) 

Мать-и-мачеха 
обыкновенная 

Tussilago farfara L. 

Підмареник болотний Подмаренник 
болотный 

Galium palustre L. 

Підмареник запашний Подмаренник 
душистый 

Galium odoratum ( L.) 
Scop. 
(Asperula odorata L.) 

Підмареник несправжній Подмаренник ложный 
(п.Байяна) 

Galium spurium L. 
(Galium vailantii DC.) 

Підмареник справжній 
(медунець) 

Подмаренник 
настоящий 

Galium verum L. 

Підмаренник чіпкий Подмаренник цепкий Galium aparine L. 
Підсніжник білосніжний Подснежник 

белоснежный 
Galanthus nivalis L. 

Піщанка уральська Песчанка уральская Areneria uralensis 
Pall.ex Spreng. 

Плакун верболистий 
 

Дербенник 
иволистный 
(плакун-трава) 

Lythrum salicaria L. 

Плакун прутовидний 
 

Дербенник лозный  Lythrum virgatum L. 

Плаун булавовидний  
(або звичайний) 

Плаун булавовидный Lycopodium clavatum 
L. 

Плаун річний  
(плаун колючий) 

Плаун годичный Lycopodium annotinum 
L. 

Плоскуха звичайна  
(півняче просо) 

Ежовник 
обыкновенный 
(петушье просо) 

Echinochloa crus-galli 
(L.) Beauv. 

Подорожник великий Подорожник большой Plantago major L. 
Подорожник 
ланцетолистий 

Подорожник 
ланцетолистный 

Plantago lanceolata L. 

Полин австрійський Полынь австрийская Artemisia austriaca 
Jacq. 

Полин гіркий Полынь горькая Artemisia absinthium L. 
Полин дніпровський Полынь днепровская Artemisia dniproica 

Klok. 
Полин звичайний 
(чорнобиль) 

Полынь обыкновенная Artemisia vulgaris L. 



Аріон О.В., Удовиченко В.В.                                                                             . 

 
136 

Празелень звичайна Бородавник 
обыкновенный 

Lapsana communis L. 

Проліска дволиста Пролеска двулистная Scilia bifolia L. 
Пухирник ломкий Пузырник ломкий Cystopteris fragilis (L.) 

Bernh. 

Р 

Райграс високий Райграс высокий Arrhenantherum elatius 
(L.) J.et C.Pesl 

Ранник вузлуватий Норичник узловатый Scrophularia nodosa L. 
Редька дика  Редька дикая Raphanus 

raphanistrum L.  
Різак звичайний Резак обыкновенный Falcaria vulgaris Bernh. 
Робінія звичайна 
(акація біла) 

Робиния лжеакация 
(белая акация) 

Robinia pseudoacacia 
L. 

Рогіз вузьколистий Рогоз узколистный Typha angustifolia L. 
Розрив-трава 
дрібноквіткова 

Недотрога 
(бальзамин) 
мелкоцветковая 

Impatiens parviflora 
DC. 

Розрив-трава звичайна Недотрога обычная Impatiens noli-tangere 
L. 

Розхідник звичайний Будра плющевидная Glechoma hederacea 
L. 

Розхідник шорсткий Будра волосистая Glechoma hirsuta 
Waldst. 

Роман руський Пупавка русская Anthemis arvensis L. 
Ромашка продірявлена 
(непахуча) 

Ромашка 
продырявленная 
(непахучая) 

Matricaria perforata 
Merat 
(M. indora L.) 

Ряст Маршалла Хохлатка Маршалла Corydalis 
marschalliana Pers. 

Ряст порожнистий Хохлатка полая Corydalis cava (L.) 
Schweigg.et Koerte 

Ряст ущільнений Хохлатка уплотненная Corydalis solida (L.) 
Clairv. 

С 

Свербіжниця польова Короставник полевой Knautia arvensis (L.) 
Coult. 
(Scabiosa arvensis L.) 

Свидина кров’яна  Свидина кроваво-
красная 

Swida sanguinea (L.) 
Opiz. 
(Cornus sanquinea L.) 

Свинорий пальчастий Свинорой пальчатый Cynodon dactylon (L.) 
Pers. 

Синяк звичайний Синяк обыкновенный Echium vulgare L. 
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Ситник темноцвітний Ситник черный Juncus atratus Krock. 
Ситняг болотний Болотница болотная Eleocharis palustris (L.) 

Roem.et  Schult. 
Скабіоза блідо-жовта Скабиоза бледно-

желтая 
Scabiosa ochroleuca L. 

Ске́реда покрівельна Ске́рда кровельная Crépis tectorum L. 
Слабник водяний Мягковолосник 

водяной 
Myosoton aquaticum 
(l.) Moench 

Слива колюча  
(терен колючий) 

Слива колючая (терн) Prunus spinosa L. 

Слива степова Слива степная Prunus stepposa 
Kotov. 
(P.spinosa L.) 

Смілка дніпровська Смолевка 
днепровская 

Silene borysthenica 
(Gruner) Walters  

Смілка звичайна Смолевка 
обыкновенная 

Silene vulgaris 
(Moench) Garcke (S. 
Inflata Smith) 

Смовдь гірська Горичник горный Peucedanum 
oreoselinum (L.) 
Moench. 

Собача кропива 
звичайна  

Пустырник 
обыкновенный 
(сердечный, 
сердечник, народна 
назва) 

Leonurus cardiaca L. 

Собача кропива 
п’ятилопатева  

Пустырник 
пятилопастный 

Leonurus 
quinquelobatus Gilib. 

Сон чорніючий Прострел чернеющий Pulsatilla nigricans 
Storck. 

Сон широколистий Прострел 
широколистный 

Pulsatilla latifolia Rupr. 
(P. patens (L.) Mill.) 

Сосна звичайна Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. 
Спориш (гірчак) 
звичайний 

Горец птичий Polygonum aviculare L. 

Спориш пісковий Горец песчаный Polygonum arenarium 
Waldst.et Kit. 

Стенактис однорічний Тонколучник 
(стенактис) 
однолетний 

Stenactis annua Nees 

Стоколос (кострець) 
безостий 

Кострец безостый Bromopsis inermis 
(Leyss.) Holub. 
 (Bromus inermis Leys.)  

Стоколос (кострець) 
Бенекена 

Кострец Бенекена Bromopsis bennekenii 
(Lange) Holub. 
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(Bromus bennekenii 
(Lange) Trimen) 

Строфіостома 
рідкоцвітна 

Строфиостома 
редкоцветковая 
(незабудка 
редкоцветковая) 

Strofiostoma sparsiflora 
(Mikan) Turcz.  
(Myosotis sparsiflora 
Pohl) 

Суниці лісові Земляника лесная Fragaria vesca L. 
Cусак зонтичний Cусак зонтичный Butomus umbellatus L. 
Суховершки звичайні Черноголовка 

обыкновенная 
Prunella vulgaris L. 

Сухоребрик лікарський Гулявник 
лекарственный 

Sisymbrium officinale 
(L.) Scop.  

Т 

Талабан польовий Ярутка полевая Thlaspi arvense L. 
Тимофіївка лучна Тимофеевка луговая Phleum pratense L. 
Тимофіївка степова Тимофеевка степная Phleum phleoides (L.) 

Karst. 
Тонконіг болотний Мятлик болотный Poa palustris L. 
Тонконіг бульбистий Мятлик луковичный Poa bulbosa L. 
Тонконіг вузьколистий Мятлик узколистный Poa angustifolia L. 
Тонконіг дібровний Мятлик дубравный Poa nemoralis L. 
Тонконіг лучний Мятлик луговой Poa pratensis L. 
Тополя біла Тополь белый Populus alba L. 
Тополя чорна (осокір) Тополь черный 

(осокорь) 
Populus nigra L. 

Тополя пірамідальна Тополь 
пирамидальный 

Populus italica (Du Roi) 
Moench  
(Populus piramidalis 
Roz.) 

Ториліс японський Торилис японський 
(пупырник японский) 

Torilis japonica (Houtt.) 
Dc. 

У 

Ушанка дніпровська 
 

Ушанка днепровская  Otites borysthenica 
(Grun.) Klok. 
(Otites parviflora 
(Ehrh.) Grossh.) 

Ф 

Фіалка дивна Фиалка удивительная Viola mirabilis L. 
Фіалка польова Фиалка полевая Viola arvensis Murr. 
Фіалка ранкова Фиалка утренняя Viola matutina Klok. 
Фіалка триколірна Фиалка трехцветная, 

братки 
Viola tricolor L. 

Фіалка шершава Фиалка опушенная Viola hirta L. 
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Х 

Хамерій вузьколистий 
(іван-чай) 

Хамерий узколистый  
(Иван-чай) 

Chamaerion 
angustifolium (L.) Holub 

Хвощ польовий Хвощ полевой Equisetum arvense L. 
Хвощ річковий Хвощ речной Equisetum fluviatile L. 

(E. heleocharis Ehrh.) 
Холодок лікарський Спаржа 

лекарственная 
Asparagus officinalis L. 

Хондрила ситниковидна Хондрилла 
ситниковидная 

Chondrilla juncea L. 

Хрінниця густоцвіта Клоповник 
густоцветный 

Lepidium densiflorum 
Schrad. 

Хрінниця смердюча Клоповник мусорный  Lepidium ruderale L. 

Ц 

Цибуля ведмежа 
(черемша, нар. левурда) 

Лук медвежий 
(черемша) 

Allium ursinum L. 

Цибуля гранчаста Лук угловатый Allium angulosum L. 
Цикорій дикий (петрові 
батоги) 

Цикорий дикий Cichorium intybus L. 

Цмин пісковий Цмин (бессмертник) 
песчаный  

Helichrysum arenarium 
(L.) Moench 

 
Ч 

 

Частуха подорожникова Частуха 
подорожниковая 

Alisma plantago-
aquatica L. 

Чебрець Маршаллів Тимьян Маршалла Thymus 
marschallianus Willd. 

Чебрець Палласів Тимьян Палласов Thymus pallasianus 
H.Braun 
(T. odoratissimus 
Bieb.) 

Черемха звичайна 
(черемшина, місцева 
назва) 

Черёмуха 
обыкновенная 
(птичья) 

Padus avium Mill.  
(P. racemosa (Lam.) 
Gilib.) 

Чина весняна Чина весенняя Lathyrus vernus (L.) 
Bernh. (Orobus vernus 
L.)  

Чина лучна Чина луговая Lathyrus pratensis L. 
Чистець прямий Чистец прямой Stachus recta L. 
Чистець лісовий Чистец лесной Stachus sylvatica L. 
Чистотіл великий Чистотел большой Chelidonium majus L. 
Чихавка звичайна Чихотник Ptarmica vulgaris DC. 
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обыкновенный (Achillea ptarmica L.) 
Чихавка верболиста Чихотник иволистный 

 
Ptarmica salicifolia 
(Bess.) Serg. 
(Achillea salicifolia 
Bess.) 

Чорнощир 
нетреболистий 

Циклахена 
дурнишниколистная 

Ceclachena xanthifolia 
(Nutt.) Fresen.  

Ш 

Шавлія лучна Шалфей луговой Salvia pratensis L. 
Шипшина собача Шиповник собачий Rosa canina L. 

Щ 

Щавель горобиний Щавель воробьиный Rumex acetosella L. 
Щавель пірамідальний Щавель 

пирамидальный 
Rumex thyrsiflorus 
Fingerth. 

Шоломниця звичайна Шлемник 
колпаковидный 

Scutellaria galericulata 
L. 

Щириця загнута Щирица запрокинутая Amaranthus retroflexus 
L. 

Щитник чоловічий 
(чоловіча папороть) 

Щитовник мужской Dryopteris filix-mas (L.). 
Schott. 

Щитник гребенястий Щитовник 
гребенчатый 

Dryopteris cristata (L.) 
A. Gray 

Я 

Яблуня лісова Яблоня лесная Malus sylvestris Mill. 
Яглиця звичайна Сныть обыкновенная Aegopodium 

podagraria L. 
Ясен звичайний Ясень высокий Fraxinus excelsior L. 
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Опис ґрунтового профілю 
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