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Синантропнi рослини є важливим елементом середовища життя людини. Синантроп пов'язаний з 

людиною не тiльки через просторову структуру поселень, але i через безпосередню залежнiсть вiд її 

дiяльностi. Взагалi синантропiзацiя є одним iз найбiльш чiтко виражених наслiдкiв впливу людського 

фактору на природну флору, тому на неї в наш час звертається велика увага. Синантропну рослиннiсть, в 

основному, становлять сегетальнi та рудеральнi рослини. До рудеральної рослинностi належать 

угруповання, що зустрiчаються на смiтниках, на узбiччях дорiг, в iнших мiсцях людини, на покинутих 

мiсцях, до сегетальної – агрофiтоценози. Кожне з цих угруповань має вiдмiнностi у розвитку, 

становленнi та екологiчному статусi. У наш час, антропогенний вплив на середовище призводить до 

сприятливiших умов розвитку сегетальної та рудеральної рослинностi. Синантропнi види можуть 

заселяти мiсця недоступнi для освоєння представниками  угруповань природної рослинностi. Рудеральна 

та сегетальна рослиннiсть знаходяться у тiсному зв’язку, який швидше є флористичним, нiж 

функцiональним. Це добре видно на прикладi облямованих фiтоценозiв, що здатнi акумулювати бур’яни, 

якi витiсняються агротехнiчними методами iз сiльгоспугiдь. Агрiофiти – це тi рудеральнi види, якi 

переселяються за допомогою людиною i забезпечують собi тимчасове панування у середовищi генетично 

полiморфних видiв. Досить часто спостерiгаються взаємопереходи мiж угрупованнями, якi вловити 

майже неможливо. Однi й тi самi види з екологiчної точки практично завжди належать до декiлькох 

асоцiацiй, визначаючи подiбнi умови мiсцезростання, чим неможливо наблизитись до правильного 

рiшення, тому що численнi конкурентноспроможнi види створюють гомогеннi угруповання зi схожим 

видовим складом. 

Метою дослiдження було виявлення змiни надземної фiтомаси в рослинних угрупованнях 

синантропної рослинностi та її залежнiсть вiд морфологiчних параметрiв, а також з’ясування ступеню 

синантропiзацiї мiсцезростання видiв Amaranthus retroflexus, Urtica dioica, Lamium maculatum, Taraxacum 

officinale. Для бiльшостi дорослих особин синантропних видiв параметри пов’язанi iз розмiром i масою 

коливаються в рiзнiй мiрi. Наприклад висота змiнюється вiд 18 см (Lamium maculatum L.) до 11 см (Urtica 

dioica L.), площа вiд 4 см2 (Taraxacum officinale  WEBB, Lamium maculatum) до 10 см2 (Amaranthus 

retroflexus L.), а маса вiд 4 г. (Urtica dioica) до 24 г (Taraxacum officinale). Отже, найбiльш коректним 

параметром для безконтактного способу визначення iнтегрованого показника динамiки була площа 

проективного покриття. Нами встановлено що мiж площею проективного покриття та фiтомасою iснує 

прямолiнiйний зв'язок. Наприклад вiн добре виражений для Amaranthus retroflexus. Ординацiя вказує не 

лише на високий показник достовiрностi апроксимацiї (0,65) а й високий показник кореляцiї (80,81%). 

Отже, створивши обширну базу даних залежностi площ проективного покриття та маси особин рослин 

можна безконтактно визначати надземну фiтомасу угруповань за стандартними геоботанiчними описами. 

Для взаємозв’язку мiж площею проективного покриття i масою встановлено показник достовiрностi 

апроксимацiї 0,32 а коефiцiєнт кореляцiї 0,57. Мiж висотою i масою цi показники вiдповiдно дорiвнюють 

0,051 та 0,23. Для взаємозв’язку мiж площею проективного покриття i масою встановлено показник 

достовiрностi апроксимацiї 0,29 а коефiцiєнт кореляцiї 0,53. Мiж висотою i масою цi показники 

вiдповiдно дорiвнюють 0,67 та 0,82. 

Отже, iз зростанням висоти або площi проективного покриття збiльшується маса особини. Однак, 

ступiнь залежностi мiж ними вiдрiзняється. Рiзниця залежностi маси вiд висоти i проективного покриття 

вказує на особливостi конкуренцiї мiж видами на рiзних стадiях сукцесiї. Основним об’єктом 

конкуренцiї для рослин є енергiя, яку вони отримують. Успiшнiсть конкуренцiї проявляється через 

величину фiтомаси. Тобто, чим бiльше фiтомаси накопичила ценопопуляцiя, тим вона успiшнiша. На 

раннiх стадiях сукцесiї, коли лише формується суцiльний рослинний рослини намагаються захопити 

максимальнi площi. До такого типу угруповань належать синантропнi фiтоценози. Лише на пiзнiх стадiях 

сукцесiї (лiсовiй), коли рослини розподiляються по ярусах залежнiсть маси вiд висоти переважає над 

залежнiстю вiд проективного покриття. 


