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НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ МІСЬКИХ МОХОПОДІБНИХ  

Гапон Ю.В. 
Спеціальна ЗОШ № 39 м. Полтави 

У міських екосистемах, на відміну від природних, складаються сво-
єрідні екотопи для поселення мохоподібних. Зважаючи на те, що останні 
мають здатність селитися не лише не грунті, а й на інших типах субстратів, 
у містах розширюються можливості зростання бріофітів. Це стовбури дерев 
зелених насаджень, а також різноманітні оселища антропогенного похо-
дження: дахи і стіни будинків, паркани, узбіччя вулиць, тротуарні пішохі-
дні доріжки та ін. Всі вони можуть слугувати місцем зростання мохоподіб-
них, навіть осередками формування більш-менш розвинутого мохового 
покриву. Тому міські мохоподібні можуть бути об’єктами бріологічних дос-
ліджень різноманітного спрямування.  

Метою нашої роботи був аналіз напрямків вивчення бріофітів урбо-
екосистем. У основу роботи покладено аналіз літературних даних та ре-
зультати власного вивчення міських мохоподібних м. Полтави.  

На сьогодні встановлено, що напрямками вивчення міських мохо-
подібних є: 1) бріофлористичний; 2) бріоеколого-ценотичний; 3) бріосо-
зологічний; 4) бріоіндикаційний; 5) бріосинтаксономічний. 

Бріофлористичний напрямок полягає у вивченні видового складу 
мохоподібних міста. Відомості про міські бріофіти наводять у своїх роботах 
В.М. Вірченко, С.В. Гапон, Ю.В. Гапон, Л.В. Димитрова, З.І. Мамчур та ін. 
[1-10]. Деталізація цього напрямку спостерігається в працях, присвячених 
вивченню окремих груп мохоподібних, наприклад епіфітних [6, 8-10].  

Відомості про еколого-біологічні та еколого-ценотичні відомості мо-
хоподібних наявні в працях, присвячених аналізу видового складу мохів 
та бріоугруповань міст [1-3, 5, 6, 8, 9]. Авторами аналізуються бріоекомо-
рфи за відношенням до світла, вологи, субстрату, а також наводиться 
аналіз біоморф та ценотична приуроченість мохоподібних. Екологічні осо-
бливості бріофітів м. Полтави характеризуються в наших працях [5, 6, 8]. 

Кожне місто містить ряд природно-заповідних об’єктів різного рангу 
підпорядкування. Вони найчастіше є об’єктами для вивчення міських мо-
хоподібних, тобто розвитку бріосозологічного напрямку. Адже наявність 
заповідного режиму на таких територіях зумовлює краще збереження 
мохів та мохового покриву в цілому. У м. Полтаві на сьогодні є вивченими 
бріофлора парків Жовтневого, парку на Соборній площі [7], а також 
пам’ятки природи – ботанічного саду Полтавського національного педаго-
гічного університету імені В.Г. Короленка [3]. 

Мохоподібні, а також угруповання, утворені ними, все більше при-
вертають увагу екологів як можливі біоіндикатори моніторингових дослі-
джень. Так, за наявністю окремих видів чи індикаторних бріоугруповань 
можна встановити ступінь забруднення навколишнього середовища. Особ-
ливо сприятливим для цього є епіфітні мохоподібні та епіфітні бріоценози, 
які і є об’єктами бріоіндикаційних досліджень [4, 11]. Такі дослідження, 
проведені нами на території м. Полтави, дали можливість встановити різні 
за ступенем забруднення зони в Октябрському районі міста. 

Найменш розробленим напрямком у сучасній бріології є бріосинтак-
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сономічний. Класифікація мохової рослинності України та створення су-
часного продромусу перебувають на початковому етапах розвитку. Услід 
за класифікацією фітоценозів (утворених вищими судинними рослинами) 
за методом Браун-Бланке, в українській бріології теж розпочато класифі-
кацію бріоценозів за цим же методом в міських екосистемах дослідження-
ми С.В. Гапон [2]. 

Таким чином, огляд літературних джерел щодо вивчення міських 
бріофітів свідчить про недостатній рівень їх дослідження. Тобто, всі вище 
названі напрямки вивчення мохоподібних урбаноекосистем ще потребують 
подальших досліджень. 
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