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Постановка проблеми. Парк «Ліски» роз-міщений в мікрорайоні Ліски, є пам’яткою садово-паркового мистецтва та має природо-охоронне значення. В даний час на території парку переважають насадження Robinia pseud-
oacacia L., Sophora japonica L., Platanus occident-
alis, Acer, Morus, Tilia, Рісеа, Thuja, Betula, Popul-
us, Salix та ін. У геоморфологічному відношен-ні заповідний об’єкт розташований на першій надзаплавній терасі р. Південний Буг, яка має невеликий нахил з Півночі на Південь, у на-прямку до річки. За геоботанічним району-ванням України територія парку належить до смуги типчаково-ковилових степів Причорно-морської степової провінції Європейсько-азіатської степової зони, а за флористичним – до Нижньобузького підрайону Нижньодніп-ровського флористичного району [11]. Прогнозується, що в результаті проведе-них досліджень і аналізу отриманих матеріа-лів буде встановлено видовий склад бріофло-ри парку «Ліски», виявлено таксономічну, та 

екологічну структури бріофлори. Враховуючи те, що територія парку «Ліски» в бріологічно-му відношенні майже не вивчена та територія дослідження розташована на березі річки і має значне ландшафтне, ценотичне та екото-пічне різноманіття тому тема дослідження щодо вивчення мохоподібних парку «Ліски» є безперечно актуальною. 
Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Бріофлору степової зони України за еко-логічною, таксономічною, біоморфологічною, статевою характеристиками проаналізував Бойко М. Ф. [5, 6, 10]. Бріофлора м. Миколаїва налічує 52 види, серед яких переважає родина Pottiaceae [10]. 
Постановка завдань: встановити видо-вий склад мохоподібних штучного біоценоти-чного комплексу парку «Ліски», дослідити таксономічну характеристику мохоподібних, дослідити екологічну характеристику мохо-подібних, охарактеризувати життєві форми мохоподібних парку. 
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ТВЁРДОЙ ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 
 

Используя макро-микроскопический метод исследования установлено наличие разнообразных 
внутрисинусных образований верхнего сагиттального синуса твёрдой оболочки головного мозга чело-
века. Обнаружено, что они являются постоянными образованиями люменальной поверхности верхне-
го сагиттального синуса, отличаются количеством, размерами, конструкцией и местом прикрепле-
ния к стенкам синуса. Исполненный морфометрический анализ дал возможность разделить их за 
группами с последующей морфологической характеристикой разнообразия представительства в груп-
пе. Предложенная классификация внутрисинусных образований создаёт условия для понимания и обос-
нования особеностей венозного оттока от головного мозга человека. 
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Стаття надійшла до редколегії  26.03.2014   УДК 528.32.:712(477.73) 
О. С. КОМІСАР, О. Г. АКШАЄВА, В. В. КИШКАРЬОВА м. Миколаїв 

БРІОФЛОРА ПАРКУ «ЛІСКИ»  
(м. Миколаїв, Україна) 

 
В статті розглянуто 20 видів мохоподібних парку «Ліски». Вони ростуть переважно в деревних 

насадженнях різного віку та складу, а також заселяють антропосубстрати. Більшість мохів мешка-
ють на грунтових екотопах. Проаналізовано бріофлору за екологічними, таксономічними, екологічни-
ми характеристиками та життєвими формами. Специфічними рисами даної бріофлори, порівняно з 
іншими, є досить значна кількість космополітних видів. 
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Матеріали і методика досліджень. Об’єктом досліджень були мохоподібні парку «Ліски» міста Миколаєва. В основу роботи по-кладені флористичні матеріали, зібрані про-тягом 2012–2013 рр., у кількості 32 гербарних пакетів. Вивчення флористичних та гербар-них показників мохоподібних проводили ме-тодом маршрутних досліджень і на стаціонар-них ділянках. Гербарні зразки визначали ста-ндартним порівняльно-морфологічним мето-дом за визначниками і флорами [1, 2, 3, 4]  та порівнювали зі зразками бріологічного ге-рбарію. Проведення екологічного аналізу бріоф-лори дослідженої території виконували за допомогою основних принципів класифікації А. С. Лазаренка з доповненнями М. Ф. Бойка [7, 8, 9]. Ідентифікацію мохоподібних та анатомо-морфологічні дослідження проводили за до-помогою бінокулярів МБС-1 та мікроскопу «Біолам Lomo Д 1», за загальноприйнятою методикою. Використовували окуляри зі збі-льшенням 15х та об’єктиви зі збільшенням 20х і 90х з апертурою 0,20 і 0,65, відповідно. Назви видів та їх таксономічне положен-ня уточнені за «Чеклістом мохоподібних України» [3]. 
Результати досліджень та їх обговорен-

ня. Бріофлора парку «Ліски» налічує 20 видів мохоподібних, які відносяться до відділу Bryo-
phyta, класу Bryopsida, 6 порядків (Orthotrichales, Hypnales, Dicranales, Bryales, Po-
ttiales, Grimmiales), 6 родин (Orthotrichaceae, 
Brachytheciaceae, Ditrichaceae, Bryaceae, Pottia-
ceae, Grimmiaceae), 6 родів (Bryum, Tortula, Gr-
immia, Brachythecium, Orthotrichum, Geratodon).  Серед бріофлори парку зустрічаються епі-фітні види (це рослини, які селяться на інших рослинах, головним чином на гілках і стовбу-рах дерев) Orthotrichum pumilum Sw, Orthot-
richum speciosum Nees in Strum; епіксилом ви-ступає (рослини, які ростуть на субстраті гни-лої деревини) Brachythecium albicans (Hedw.); 5 видів епігеїв (рослини, що селяться на ґрун-ті) Ceratodon purpureus (Hedw.), Syntrichia rura-
liformis (Hedw.), Syntrichia ruralis (Hedw.), Brac-
hythecium albicans, Brachythecium campestre (C. Müll.); 5 видів епілітів (рослини кам'янис-тих субстратів) (Bryum argentеum Hedw.,  
Bryum caespiticium Hedw., Grimmia pulvinata 

(Hedw.), Orthotrichum diaphanum Brid., Tortula 
muralis (Hedw.). Серед мохоподібних парку «Ліски» пере-важають види з такою екологічною структу-рою, по відношенню до вологи:  58,33% мезоксерофіти (рослини, присто-совані до умов, дещо менш ніж середніх по запасах вологи в ґрунті);  41,67% ксерофіти (рослини сухих середо-вищ, здатні переносити тривалу посуху); (рис. 1) 

 

За відношенням до освітлення (рис. 1) у мохоподібних парку переважають: 
– геліофіти (світлолюбні рослини, що прис-тосовані до життя при повному сонячному освітленні), яких 83,34%;  
– геліосціофіти ( види частково вимогливі до світла), менша кількість – 16,66%. Щодо відношення мохоподібних до хіміз-му субстрату (рис. 1): найбільшу кількість на-лічують інцертофіли – 66,66% (не проявля-ють чіткої залежності від характеру хімізму субстрату, віддають перевагу екотопам), най-меншу кількість налічують індиферентні ви-ди (рослини, які селяться на вапнякових суб-стратах) і галофіти (рослини, здатні перено-сити високі рівні засолення ґрунту) – 8,34%; та кальцефіли (рослини, які надають перевагу багатим на вапно, тобто карбонатним, ґрун-там), кількість яких становить 16,66%. По відношенню до трофічності субстрата в парку налічується:  
– олігомезотрофів 41,65% (розповсюджені на бідних доступними поживними речови-нами субстратах);  
– мезоевтрофів 8,34% (надають перевагу вологим місцезростанням, багатим гуму-сом і мінеральними солями);  
– мезотрофів 16,66% (трапляються на збід-нених субстратах: вологий наземний пок-рив, болота, гнила деревина); 
– оліготрофів 33,35% (заселяють субстрати дуже бідні на доступні елементи живлен-ня) (рис. 1). 

Ðèñ. 1. Ä³àãðàìà ê³ëüêîñò³ âèä³â ìîõ³â  
çà åêîëîã³÷íèìè ãðóïàìè  

(äå çà âîëîãîþ ìåçîêñåðîô³òè) 
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Бріофлора налічує 6 видів епіфітів (Leskеa 
polуcarpa Hedw., Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh., Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp., Amblyste-
gium serpens (Hedw.) Schimp., Orthotrichum 
pumilum Sw., O. speciosum Nees in Sturm.), 4 епіксилів (Bryum capillare, Leskеa polуcarpa Hedw., Brachythecium albicans (Hedw.) B., S. et G., 
B. salebrosum (Web. et Mohr) B., S. et G.), 8 епігеїв (Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., Syntrichia ruraliformis (Besch.) Cardot., S. ruralis (Hedw.) F. Weber, Brachythecium albicans, B. salebrosum, B. mildeaimm, B. campestre, Polytrichum com-mune). 

Частка від загальної кількості видів 
мохів за життєвими формами 

За життєвими формами переважають мо-хи з рихлою дерниною (25%), малою подуше-чкою (41,65%) та з щільною дерниною (16,67%), в меншості мохи з плоским кили-мом (8,34%) та рихлим сплетінням (8,34%). 
Список видів мохоподібних парків 

м. Миколаєва. Назви видів та їх розташу-
вання у системі мохоподібних наведено за 
«Чеклістом мохоподібних України» [3]: 

BRYOPHYTA – МОХИ 1. Bryum argenteum Hedw.  Екологія і поширення: по краях асфальтова-них доріжок, на ґрунті.  2. Bryum capillare Hedw. Екологія і поширення: на ґрунті, в прикорене-вих ділянках дерев. 3. Bryum caespeticium Hedw.  Екологія і поширення: на піщаному ґрунті, по краях алей. 4. Bryum creberrimum Taylor. Екологія і поширення: на асфальтованих дорі-жках та на ґрунті біля алей.  

5. Tortula muralis Hedw.  Екологія і поширення: по краю алей, на кам’я-них мурах. 6. Orthotrichum speciosum Nees. Екологія і поширення: на стовбурах дерев. 7. Orthotrichum pumilum Sw. ex anon. Екологія і поширення: на корі дерева поблизу дороги. 8. Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber et D. Mohr. Екологія і поширення: на піщаному ґрунті. 9. Syntrichia ruraliformis (Besch.) Cardot. Екологія і поширення: на піщаному ґрунті. 10. Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. Екологія і поширення: на стовбурі та прико-реневих ділянках. 11. Leskea polycarpha Hedw. Екологія і поширення: на стовбурі дерев, ка-м’янистих субстратах. 12. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. Екологія і поширення: на ґрунті під деревами, біля дороги, на каміннях, на піщаному ґрунті. 13. Brachythecium campestre (Müll.Hal.) Schimp. Екологія і поширення: в чагарниках на ґрунті, на не затінених ділянках. 14. Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. Екологія і поширення: на ґрунті на галявині. 15. Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr). Екологія і поширення: на ґрунті на галявині. 16. Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. Екологія і поширення: на стовбурі дерев. 17. Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. Екологія і поширення: по краям асфальтова-них алей, на каміннях, огорожах. 18. Orthotrichum diaphanun Schrad. ex Brid. Екологія і поширення:на асфальтованих дорі-жках. 19. Platygirium repens (Brid.) Schimp. Екологія і поширення: на стовбурах дерев. 20. Psevdoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm. Екологія і поширення: на стовбурах дерев. 
Висновки та перспективи подальших 

досліджень. 1. Видовий склад мохоподібних штучного біоценотичного комплексу парку «Ліски» на-лічує 20 вид. 2. За таксономічною характеристикою ці види відносяться до 1 відділу, 1 класу, 6 по-рядків, 6 родин і 6 родів. 3. За екологічною характеристикою на території парку переважають геліофіти (83,34%), інцертофіли (по 66,66%), мезоксе-

Ðèñ. 2. Ä³àãðàìà ê³ëüêîñò³ âèä³â ìîõ³â  
çà æèòòºâèìè ôîðìàìè: 

Ðä – ðèõëà Äåðíèíà; Ùë – ù³ëüíà äåðíèíà;  
Ïê – ïëîñêèé êèëèì, Ðñ – ïèõëå ñïëåò³ííÿ 
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рофіти (58,33%) і останні, але не найменші, олігомезотрофи (41,65%).  4. За життєвими формами переважають мохи з малою подушечкою. Слід продовжити детальні бріологічні фло-ристичні дослідження у парку «Ліски» для об-стеження видів які зростають на антропоген-них субстратах з метою можливого виявлення нових адвентивних видів мохоподібних. Також проаналізувати географічну та ектопічну харак-теристику досліджених бріофітів. 
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BRYOFLORA OF PARK «LISKY» (NIKOLAEV, UKRAINE) 

The article describes the 12 species of bryophytes of park "Lines". They grow mainly in tree plantations of 
different age and composition, and grow on the antroposubstrate. Most of them live on the ground mosses 
ecotopes. Bryoflora was analyzed environmental, taxonomic, ecological characteristics and life forms. Specific 
features of this bryoflora is quite a significant number of cosmopolitan species. 

Keywords :  bryophytes, mezokserofites, hydrophytes, xerophytes heliophytes.   
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БРИОФЛОРА ПАРКУ «ЛЕСКИ» (Г. НИКОЛАЕВ) 
В статье рассмотрены 12 видов мохообразных парке «Лески». Они растут преимущественно в 

древесных насаждениях разного возраста и состава, а также заселяют антропосубстраты. Большин-
ство мхов обитают на грунтовых экотопов. Проанализированы бриофлоры по экологическим, таксо-
номическими, экологическими характеристиками и жизненными формами. Специфическими особенно-
стями данной бриофлоры по сравнению с другими, достаточно значительное количество космопо-
литних видов.  
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