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Стверджується доцільність застосування спеціального аналізу популяційної 
структури лісового фонду на етапі пошуку та діагностики. Для оцінки характеру 
рідкісності лісових угруповань, представлених в регіоні дослідження на незначних 
площах, обов’язковим є встановлення їх територіального розташування за 
картосхемами лісів. Проведено натурні дослідження для виявлення їх раритетних 
компонентів, регіональних списків видів, що підлягають охороні, ендемиків тощо, а 
також залучення інших додаткових ознак.
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Питання збереження рідкісних лісових 
рослинних угруповань набули особливої ак-
туальності в першій половині ХХI ст. разом 
з усвідомленням їхньої ролі у збереженні лі-
сового біорізноманіття екоценозів [4, 5]. Зо-
крема, загальновизнаним є положення про 
неможливість розв’язання проблеми збере-
ження рідкісних і зникаючих видів без охо-
рони рослинних угруповань, частиною яких 
вони є [2, 9]. В усьому світі в різних напря-
мах проводять численні дослідження віднос-
но рідкісних лісових рослинних угруповань. 
Одержані результати стають теоретичною 
основою для їх виявлення та практичних за-
ходів з охорони й збереження. Одним із клю-
чових моментів такої діяльності є з’ясування 
питання рідкісності угруповання [10].

На відміну від категорій рідкісності, роз-
роблених Міжнародним союзом збереження 
природи (нині – Міжнародний союз збере-
ження природи і природних ресурсів) для ви-
дів рослин [14], досі не існує аналогічних за-
гальноприйнятих критеріїв, щоб оцінити, чи 
належить вид рослини до рідкісного угрупо-

вання. Оцінка природоохоронної значущості 
(созологічна оцінка) рослинних угруповань 
здебільшого будується на підставі двох пара-
метрів тенденції до скорочення: ареалу і рід-
кісності. Додатково залучаються різні ознаки 
угруповань:

- наявність у складі як домінантів або со-
домінантів рідкісних, реліктових або енде-
мічних видів рослин;

- приуроченість до меж ареалів відповід-
ного типу рослинності;

- флористична та структурно-функціо-
нальна своєрідність; консортивні зв’язки з 
рідкісними або зникаючими видами тварин;

- наявність цінних у господарському пла-
ні видів;

- сучасні тенденції зміни ареалу;
- характер поширення, зокрема азональ-

ність, обмеженість розмірів площі зайнятої 
групованнями тощо [3, 6, 8].

Усі ці ознаки дійсно різнобічно характе-
ризують рідкісні рослинні угруповання, за-
раховуючи їх до різних класів одного явища, 
але сутнісні риси феномену рідкісності, на 
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нашу думку, проявляються тільки в характері 
його поширення. На жаль, ця ознака висвіт-
люється переважно суб’єктивно. Можливість 
визначення рідкісності лісових угруповань і 
стала метою наших досліджень.

Матеріали і методи дослідження. Під 
час оцінки рідкісності рослинних угрупо-
вань і з’ясування доцільності їх охорони у 
світі спостерігається тенденція до підвищен-
ня ролі кількісних методів. Один із підходів 
запропонував J. Loidi [11, 14], який визначає 
рідкісність як функцію середньої відстані 
між ділянками, вкритими угрупованнями 
однієї асоціації. Однак, застосування поді-
бних методів передбачає вичерпний рівень 
дослідженості ареалів поширення синтаксо-
нів рослинності різного рангу та наявність 
відповідних сучасних дрібномасштабних 
геоботанічних карт для екологічно однорід-
них регіонів. Прикро, що в Україні відповід-
на інформація наявна (або доступна) лише 
частково, а єдиним природно-географічним 
регіоном, в якому здійснено інвентаризацію 
генофонду лісів, є Овруцько-Словечанський 
кряж [7]. За відсутності достатньої інфор-
мації про поширення асоціацій, здебільшо-
го найпридатнішим вважають метод оцінки 
рідкісності, розроблений для видів рос-
лин [12, 13] та адаптований для рослинних
угруповань [11].

Результати досліджень та їх обговорен-
ня. Суть цього методу полягає в незалежній 
оцінці складників поширення угруповань: 
географічного ареалу, частоти розповсюджен-
ня в межах ареалу, зумовленого шириною 
екологічної амплітуди угруповання та розміру 
фітоценозів. При цьому для кожного учасника 
ареалу виділяють тільки дві градації:

- ареал – широкий / вузький;
- частота розповсюдження в межах ареалу 

– значна/незначна; розмір –великий/дрібний.
Відповідно до цього виділяють низку 

комбінацій, і лише одна з них – “широкий 
географічний ареал, значна частота розпо-
всюдження в межах ареалу, великий розмір 
фітоценозів” – характеризує угруповання, 
які не є рідкісними. Решта сполучень – це 
той чи інший тип рідкісності.

Цей метод вирізняється чіткістю систе-
матизації типів рідкісності угруповань і дає 

змогу диференційовано рекомендувати захо-
ди з їх збереження та охорони.

На нашу думку, подібний підхід може 
бути коректно застосований на попередньо-
му етапі пошуку фактично рідкісних лісо-
вих екосистем (спорадично представлених 
на незначних площах) шляхом спеціально-
го аналізу структури лісового фонду. Такий 
аналіз передбачає формування бази даних лі-
сотаксаційної інформації, структурованої за 
основними параметрами таксаційних описів 
земельних ділянок лісового фонду в межах 
екологічно однорідних територій (природно-
територіальних комплексів різного рівня уза-
гальнення) і подальшого застосування тех-
нологій баз даних [1]. Зокрема, спряжений 
аналіз розподілу площ насаджень природно-
го походження за домінантами деревостанів 
і типами середовищ існування (едатопами) 
дає змогу виявити низку лісових угруповань, 
представлених у регіоні дослідження на об-
межених площах. Ця вибірка об’єднуватиме 
лісові екосистеми, утворені рідкісним ви-
дом-едифікатором, а також угруповання що 
збереглися в рідкісних природних біотопах. 
Спряжений аналіз географічних ареалів еди-
фікаторів цих угруповань дасть змогу уточ-
нити характер їх рідкісності. Наприклад, 
угруповання, що спорадично представлені 
певною обмеженою територією дослідження 
на незначних площах і утворені едифікато-
ром, географічний ареал якого збігається з 
цією територією, варто оцінювати як рідкісні 
у світовому масштабі. Якщо географічний 
ареал едифікатора є значно ширшим (напри-
клад простягається в межах цілого континен-
ту), то такі угруповання треба відносити до 
категорії регіонально рідкісних і т. ін.

Аналогічний підхід доцільно застосувати 
для виявлення і визначення цінності старові-
кових насаджень (аналізом вікового спектра 
деревостанів), угруповань з рідкісними асек-
таторами (аналізом складу насаджень) тощо.

Для остаточної оцінки характеру рідкіс-
ності лісових угруповань, представлених у 
регіоні дослідження на незначних площах, 
обов’язковим є встановлення їх територіаль-
ного розташування за картосхемами лісів, 
які в Україні наявні для кожного лісогоспо-
дарського підприємства, здійснення натур-
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них досліджень для виявлення їх раритетних 
компонентів (видів рослин і тварин, зане-
сених до Червоної книги України, Європей-
ського червоного списку (1991 р.), регіональ-
них списків видів, що підлягають охороні, 
ендемів тощо), а також залучення інших до-
даткових ознак.

Отже, для об’єктивності процедури по-
шуку рідкісних лісових угруповань доцільно 
застосувати кількісні методи. За відсутнос-

ті сучасних дрібномасштабних геоботаніч-
них карт найефективнішим вбачаємо залу-
чення результатів спеціального аналізу баз 
даних лісотаксаційної інформації, виділеної 
в межах екологічно однорідних регіонів. За-
стосування технологій баз даних надає змо-
гу виділити за різними ознаками фактично 
рідкісні угруповання, тобто спорадично по-
ширені насадження, які займають незначні 
площі.
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