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Аннотация. Для создания экологической тропы «Головнянские пейзажи» 

по результатам ботанических исследований 2012-2014 гг нами обнаружен 81 

вид сосудистых растений, из них 3 находятся под охраной Красной книги 

Украины. Впервые осуществлен анализ апофитного и адвентивного элементов 

синантропной фракции спонтанной флоры целостного природного региона 

ботанического заказника «Ельник», которая насчитывает 12 видов. Наличие 

представителей синантропной фракции проектируемой экологической тропы 

способствовать проведению разноплановых экскурсий. 

Ключевые слова: заказник «Ельник», синантропизация, экологическая 
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Abstract. To create an ecological trail «Holovnyanski landscapes» the results of 

botanical research 2012-2014 biennium we found 81 species of vascular plants, of 

which 3 are protected from the Red Book of Ukraine. The apofit and alien elements 

from synanthropic fraction of spontaneous flora of the region holistic natural 



botanical reserve «Spruce Forest» was analyzed the first. It consists of 12 species. 

The presence of synanthropic fraction’s representatives of projected ecological trails 

will promote the diverse excursions. 

Keywords: preserve «Spruce Forest», synanthropization, ecological trail, 

vascular plants. 

Сьогодення вимагає від нас бути відкритими і зацікавленими людьми. Все, 

що відбувається довкола, і зокрема з природою, стосується нас безпосередньо, 

наша пасивність – ще один крок до подальшого погіршення стану природного 

середовища й до винищення багатьох форм життя. Перспективною формою 

природоохоронної пропаганди є стежки, що прокладені на охоронних 

територіях природно-заповідного фонду.  

Екологічні стежки – це спеціально обладнані маршрути, що прокладені по 

найбільш цікавих місцях зони регульованої рекреації [6]. Одним із об’єктів 

ПЗФ у Любомльському районі Волинської області є ботанічний заказник 

місцевого значення «Ялинник». Заповідна територія площею 5,7 га утворена 

рішенням облвиконкому № 301 [3] 4 вересня 1985 р. з метою охорони цінної 

ділянки лісу з ялини європейської (Picea abies (L.) Karst.) природного 

походження, що перебуває в Україні на південній межі свого поширення [1]. 

Проведення ботанічних обстежень на території заказника для створення 

екологічної стежки «Головнянські краєвиди» й зумовило актуальність теми 

наукового дослідження. 

Зупинки проектованої екологічної стежки «Головнянські краєвиди» 

обирались з урахуванням місцезростань рідкісних рослин. Так, під охороною 

Червоної книги України [5] перебувають береза низька (Betula humilis Schrank) 

[5, с.343], журавлина дрібноплідна (Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.) [5, 

с.429], пальчатокорінник травневий (Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt et 

Summerhayes s.l.) [5, с.170], з яких 2 мають статус охорони  «вразливий» і 1 – 

«рідкісний». Їхні ценопопуляції в доброму стані, що дозволило використати ці 

ботанічні об’єкти при проектуванні зупинок екологічної стежки «Шкільне 



подвір’я», «Попова криниця», «Братська могила», «Березовий гайок», «На 

шляху до лісництва»,  «Вижівські краєвиди». 

Синантропізація – проникнення в місцеву флору видів, занесених 

людиною. Серед видового складу флори проектованої екологічної стежки 

синантропна фракція нараховує 12 видів (14,8 %). Співвідношення апофітного 

та адвентивного елемента синантропної фракції [4] спонтанної флори 

представлено в таблиці. 

Таблиця 

Спектр синантропної фракції судинних рослин проектованої 

екологічної стежки 

Фракція 
Кількість видів 

абсолютна відносна, % 

Аборигенна 69 85,2 

Синантропна: 12 14,8 

в т. ч. апофітна 6 7,4 

          адвентивна 6 7,4 

Всього 81 100 

Апофітна фракція флори – це аборигенні види, що повністю або частково 

переселилися на антропогенізовані місцезростання [2]. До апофітної фракції у 

флорі досліджуваного регіону належить 6 видів (7,4 %), серед них найбільше 

евапофітів (справжні апофіти) (4; 4,93%), найменше геміапофітів (потенційні 

апофіти) (2; 2,47 %). Адвентивна фракція флори – невід’ємна частина сучасної 

флори практично будь-якої території, її складають невластиві місцевій флорі 

види, занесення яких не пов’язане з природним ходом флорогенезу, а 

зумовлене прямою чи опосередкованою діяльністю людини [2]. Адвентивна 

фракція проектованої стежки за часом занесення  представлена 4 археофітами 

(4,93 %) та 2 (2,47 %) кенофітами.  

Географічний аналіз синантропної фракції досліджуваної флори за 

сучасними ареалами засвідчив, що чільне місце належить видам з голарктичним 

поширенням (7; 58,3 %, в т. ч. 3 археофіти (Artemisia absinthium L., Centaurea 



cyanus L., Salix fragilis L.), 2 евапофіта (Plantago major L., Trifolium repens L.) і 2 

геміапофіта (Euphorbia cyparissias L., Tussilago farfara L). Одним видом 

представлені кенофіти європейсько-середземноморсько-іранського походження 

(Morus alba L.) та європейсько-середземноморсько-передньоазіатського 

походження (Mоrus nigra L.), археофіт середземноморсько-ірано-туранського 

походження (Papaver agremone L.), що властиве для адвентивної флори 

України в цілому [4]. В апофітній фракції одним видом представлена група 

європейсько-північноамериканського походження (евапофіт Chelidonium majus 

L.) та евапофіт (Urtica dioica L.), який є гемікосмополітом.  

Отже, при подальших спостереженнях за екологічним станом проектованої 

стежки, зважаючи на досить високу ступінь синантропізації (14,8 %), слід 

запланувати заходи щодо збереження аборигенних характерних та рідкісних 

видів рослин Українського Полісся. 
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