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СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ...................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

 



ВСТУП 

Геоботаніка як наука в аграрних вузах, на природничих факультетах уні-
верситетів є необхідною дисципліною в формуванні фахівців з агрономії, еко-
логії, захисту рослин, охорони навколишнього природного середовища, лісово-
го і садово-паркового господарства, землевпорядкування та ін. 

Знання з геоботаніки необхідні для оцінки стану та динамічних тенденцій 
рослинного покриву, розуміння необхідності збереження біорізноманіття, зок-
рема фітоценотичного, підтримання екологічної рівноваги в природі, оцінки 
збалансованості площ різних господарських форм використання та площ з 
природною рослинністю, збалансованого використання природних ресурсів, 
впровадження біотехнологій вирощування рослинної і тваринної продукції, за-
стосування макро- і мікродобрив, засобів захисту рослин тощо. 

Сучасний рослинний покрив за останнє століття, й особливо в останні де-
сятиріччя, зазнав і продовжує зазнавати істотних якісних та кількісних змін. 
Тому на сучасному етапі свого розвитку світова спільнота стала перед необ-
хідністю розв’язання багатьох проблем, зумовлених прискоренням антропо-
генних змін рослинного покриву, екосистем і ландшафтів, які перевищили тем-
пи природної еволюції біосфери. Погіршилася й екологічна ситуація довкілля – 
почастішали урагани, землетруси, повені, посилилося забруднення навколиш-
нього природного середовища, і як наслідок, почастішало випадання кислот-
них дощів, збільшилися розміри озонових дірок, спостерігається зростання 
впливу парникового ефекту, засмічення побутовими та техногенними відхода-
ми тощо. Усе це так чи інакше пов’язано з порушенням функціонування рос-
линного покриву та його фрагментацією. 

У результаті такої діяльності людини площі рослинного покриву невпинно 
зменшуються, структура фітоценозів спрощується, а їхній видовий склад збід-
нюється. Натомість повсюдно на планеті зростає синантропізація природних 
екосистем та ландшафтів, на великих площах відбувається їхнє опустелюван-
ня. Ізоляція природно-історичних комплексів зумовлює збіднення різноманіття 
та форм організації різних видів, перешкоджає їхньому розселенню та міграції, 
зменшує продуктивність екосистем і погіршує умови існування, у тому числі і 
людини. 

Виникає крайня необхідність ренатуралізації природних комплексів і відно-
влення рослинного покриву, відтворення рослинних ресурсів. Важливим кро-
ком у цьому контексті є створення природоохоронних об’єктів різних категорій 
та рангів. Останні є ділянками суші та водного простору, природні комплекси й 
об’єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреа-
ційну та іншу цінність і виділені з метою збереження та відтворення природної 
різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного й рослинного світу, під-
тримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніто-
рингу навколишнього природного середовища. 

Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про поступове виведення зі 
структури землекористування приблизно 9 млн. га антропічно порушених і ни-
зькопродуктивних орних земель. У зв’язку з чим постає необхідність розроб-
лення заходів з трансформації і ренатуралізації цих земель з метою віднов-
лення рослинності та відтворення родючості ґрунту, захисту ґрунту й 
рослинності від вітрової і водної ерозії, раціонального їх використання. 



Важливим напрямком відновлення рослинного покриву є створення націо-
нальної екомережі як системного інструменту збереження біорізноманітності. 
Це найфундаментальніші ідеї останнього часу у сфері як заповідної справи, 
так і охорони природи. Національна екомережа має стати складовою Всеєвро-
пейської екомережі і буде залученою до зміцнення екосистемної цілісності Єв-
ропи. 

Геоботанічні знання необхідні також для проведення і організації виховної 
та просвітницької роботи з громадськістю, оскільки без людського розуміння 
рослинність на земній поверхні врятувати не вдасться. Нині інтенсивно нако-
пичуються нові знання, які необхідно доносити зацікавленим громадянам, у 
тому числі і шляхом регулярного перевидання існуючої навчальної і популяр-
ної літератури за єврейськими стандартами. 

Отже, за змістом знань геоботаніка є широко плановою інтегральною дис-
ципліною і може бути використаною для розв’язання як теоретичних наукових, 
так і практичних завдань природокористування, виробництва та бізнесу. 



РОЗДІЛ 1.  ГЕОБОТАНІКА ЯК НАУКА 

Геоботаніка  – це наука про рослинний покрив на рівні фітоценозів та ви-
дів, що їх утворюють, його формування, структуру, природні та антропічні змі-
ни, класифікацію, просторове розміщення і поєднання фітоценозів та зв’язок із 
навколишнім природним середовищем. Сама назва – геоботаніка – походить 
від грецьких слів “гео” (geo), що означає земля, і “ботане” (botane) – рослина, 
зелень, овоч. Отже геоботаніка є наукою не про флору й окремі види рослин, а 
про рослинність, тобто різноманітні угруповання рослин (фітоценози), що в су-
купності формують рослинний покрив Землі. Такі, наприклад, лісова, лучна, 
степова, болотна, водна, польова та інша рослинність у її численних варіан-
тах, які відрізняються за флорою, будовою, зовнішніми ознаками, місцеполо-
женням тощо. 

Геоботаніка є порівняно молодою ботанічною наукою, яка сформувалася 
наприкінці XIX століття, викликаною потребами виробництва. Надмірна інтен-
сифікація сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва спричини-
ла знищення лісів, степів, лук, боліт на великих територіях України. З одного 
боку, це призвело до розширення орних площ, що зробило країну житницею 
Європи, а з іншого – знищення природної рослинності викликало появу ерозії 
ґрунтів, через що сформувалася мережа яруг та балок, утворення зсувів, об-
валів, що зрештою призвело до зменшення площ землекористування. Для 
ілюстрації негативної ролі такого господарювання наведемо такі дані. У після-
воєнний період (1945–1960 рр.) у результаті суцільних рубок лісу в Карпатах 
на десятках тисяч гектарів були змиті ґрунти, оголені скелі, які досі іще повніс-
тю незаліснені, хоча минуло майже піввіку. У 60–80 роки минулого століття на 
Поліссі були осушені сотні тисяч гектарів боліт і перезволожених земель з ме-
тою збільшення орних площ, підвищення продуктивності лісів, створення сія-
них лук і пасовищ. Але науково необґрунтоване осушення призвело до того, 
що частина боліт стала непридатною для сільськогосподарського і лісогоспо-
дарського освоєння, а надмірне скидання болотних вод зумовило обміління 
малих і середніх річок басейнів річок Прип’яті, Десни та Дніпра та їхніх приток. 

Унаслідок цього виникла необхідність розробити науково обґрунтовані за-
ходи щодо лісовідновлення на еродованих ґрунтах, лісовирощування на мелі-
орованих болотах, створення нових агрофітоценозів (неоценозів) на осушених 
землях, збалансованого регулювання випасання худоби, раціонального вико-
ристання рослинних і торфових ресурсів країни. Вирішення цих проблем мож-
ливо лише на базі знань геоботаніки та споріднених з нею інших природничих 
наук. Без цього неможливе розв’язання і таких проблем, як сільськогосподар-
ське освоєння “покинутих” і низькопродуктивних орних земель, антропогенно 
порушених територій, створення нових агрофітоценозів, проведення агролісо-
меліорації, природоохоронних заходів щодо збереження гено-, флоро- і фіто-
ценофонду, введення в культуру нових видів сільськогосподарських рослин, 
озеленення міст і сіл, раціонального використання природних кормових угідь, 
застосування мікро- і макродобрив, засобів захисту рослин від шкідників і хво-
роб тощо. 

 



1.1. Предмет, мета і завдання геоботаніки 

Предметом геоботаніки є рослинний покрив та його різноманітні фітоцено-
зи, що його утворюють. З ростом знань про предмет цієї науки, а також залу-
чення понять і методів з інших наукових дисциплін (екології, системології, кібе-
рнетики, математики тощо) відбулося становлення нової наукової дисципліни 
– фітоценології. Фітоценологія є об’єктивною науковою дисципліною, предме-
том вивчення якої є фітоценоз – один із проявів диференціації біосфери на ко-
лективні окремості, в основі якого лежить не спадковість як у популяцій рос-
лин, а їхня асоційованість. 

Рослинний покрив є дуже складним явищем природи. Ця складність у ба-
томірності угруповань, у можливості безкінечної варіації всіх їхніх ознак та па-
раметрів (видового складу між- та внутрішньовидових коакцій (взаємодій), 
структури, взаємовідносин із середовищем тощо). Тому геоботаніка за обсягом 
предмета є ширшою дисципліною, ніж фітоценологія. Вона об’єднує фітоцено-
логію і агрофітоценологію, як дисципліна, в основу якої покладено відповідно 
вивчення природного фітоценозу й агрофітоценозу. 

Метою геоботаніки є пізнання закономірностей групування рослин, власти-
востей і якостей угруповань, шляхів до управління ними, раціонального вико-
ристання, збереження та охорони. 

У процесі розвитку з геоботаніки виокремлювались певні розділи, які ста-
вали самостійними дисциплінами – уже згадана фітоценологія, агрофітоцено-
логія, індикаційна та екофітоценологія, синфітосозологія тощо. З поглиблен-
ням вивчення цих дисциплін можливий розвиток й інших її напрямків – 
популяційної, созологічної і прогнозної геоботаніки. 

Зміст геоботаніки включає такі її завдання: 
 дослідження природних та антропічних типів фітоценозів (визначення 
фітоценотичного складу рослинного покриву); 
 вивчення флористичного складу і будови фітоценозів (морфологія 
фітоценозів); 
 встановлення залежностей фітоценотичного складу рослинного покриву, 
флористичного складу фітоценозів та їх будови, розподіл і просторових 
співвідношень від кліматичних і топографічних умов, від біотичних 
факторів середовища у зв’язку з діяльністю людини (закономірності 
розподілу, географія і топографія фітоценозів, геоботанічне районування, 
картування рослинності); 
 вивчення формування, змін фітоценозів у часі в залежності від зовнішніх 
та внутрішніх факторів (генезис і еволюція рослинності, динаміка 
фітоценозів, сукцесійні ряди, прогнозування); 
 вивчення впливів і взаємовпливів між рослинами у фітоценозів у 
залежності від умов існування, від біологічних та екологічних 
особливостей рослин та їх розміщення (аналіз фітоценотичних відношень 
між рослинами); 
 вивчення взаємодій і взаємозумовленості фітоценозів та середовища 
(синекологія фітоценозів); 
 з’ясування стану рослинного покриву в геологічному та історичному 
минулому і відображення минулого в сучасній рослинності (історія 
рослинності); 



 встановлення класифікаційних одиниць різного рангу і систематизація 
типів фітоценозів (класифікація рослинності); 
 охорона та раціональне природокористування, природно-заповідна 
справа. 
Незважаючи на тривале дослідження рослинного покриву, і надалі актуа-

льним є продовження вивчення питань структурної організації, синузіальної 
будови, ценотичних взаємозв’язків різних типів фітоценозів, насамперед агро-
фітоценозів на організменному та популяційному рівнях, вплив антропогенезу 
на генезис і динаміку природної рослинності та зміну ландшафтів. 

На нинішньому етапі розвитку суспільства важливим завданням є дослі-
дження агрофітоценозів, площа яких переважає площу природної рослинності, 
здебільшого на рівнинних територіях України. Завдяки сучасним технологіям 
культури їхнього вирощування, народне господарство забезпечено достат-
ньою кількістю рослинницької сировини, а населення України – продуктами 
харчування. Кінцевим етапом у розвитку геоботаніки є розроблення теоретич-
них основ створення ценотично стійких невиснажливих, довготривалих агро-
фітоценозів, які забезпечуватимуть суспільство необхідною кількістю екологіч-
но чистої сільськогосподарської продукції. 

Нагальним завданням сьогодення геоботаніки стає вивчення синантропної 
рослинності, як супутньої до польової, що є характерним для будь-яких агро-
фітоценозів. Синантропна рослинність (сегетальна та рудеральна) з огляду на 
її роль у біосфері, має подвійну природу: з одного боку вона виступає як є де-
структором або руйнівником агрофітоценозу, засмічуючи поля і знижуючи про-
дуктивність посівів, а з іншого - має важливе значення в підтриманні функціо-
нування екосистем та біосфери в цілому, тобто відіграє таку саму роль як і 
природна рослинність. Вона збагачує атмосферу киснем, очищає її, накопичує 
органічну речовину на полях тощо. У її складі чимало лікарських, вітамінних, 
медоносних, жиро-олійних, технічних, кормових, декоративних та інших корис-
них рослин. Вони є повноцінними і повноправними компонентами будь-яких 
агрофітоценозів, оскільки останні включають як культурні, кормові, плодово-
ягідні, лісоутворюючі види, так і бур’яни, що їх супроводжують. Дослідження 
проблеми взаємовідносин основних сільськогосподарських культур і 
бур’янової рослинності є дуже актуальним, особливо у разі вивчення його на 
популяційному та екосистемному рівнях з використанням сучасних методів 
досліджень. 

Поряд з природною рослинністю, геоботаніка вивчає також антропогенно 
змінену рослинність. На значних площах Полісся і Лісостепу України була про-
ведена широкомасштабна меліорація боліт і заболочених земель, унаслідок 
чого виникли постмеліоративні болотні, лісоболотні, лучно-болотні, лучні та 
інші угіддя. Ще більші площі антропічних угруповань включають лісові, лучні та 
степові екосистеми. З’явилися вони в результаті вирубування лісів, пожеж, ро-
зорювання лучних та цілинних степових ділянок тощо. 

Значна кількість антропічних фітоценозів виникли внаслідок перевипасання 
великої рогатої худоби, проведення зрошувальних робіт з наступним засолен-
ня земель, підтоплення та вимокання знижень навколо штучних водойм.  

Іншими завданнями геоботаніки є розроблення теоретичних питань щодо 
прогнозування змін природної та антропогенної рослинності на перспективу з 
метою раціонального використання рослинницької продукції, розроблення за-



ходів з освоєння та раціонального використання меліорованих та зрошених 
територій, покинутих, перелогових, схилових та інших угідь. 

Перераховані вище завдання не можуть вирішуватися ізольовано одне від 
одного. Для вирішення кожного із них необхідні дані, що стосуються решти. 
Власне, завдання одне: повноцінне фітоценотичне вивчення рослинного по-
криву; перераховані завдання – лише різні сторони, з позицій яких має бути 
розглянутий предмет, що вивчається. Чим різноманітніше поставлено вивчен-
ня фітоценозів, тим воно повніше відповідає практичній меті геоботанічного 
дослідження. 

Метою курсу геоботаніки є оволодіння студентами знань про рослинність і 
фітоценоз, вивчення і пізнання основних закономірностей розвитку рослинного 
покриву, його структурної організації, ценотичних властивостей та якостей 
угруповань і екосистем, їх прогнозування та використання з метою створення 
нових господарсько цінних неоценозів. 


