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За результатами моніторингу флористичного різ-
номаніття декоративних квіткових рослин у струк-
турі озеленення урбоекосистем Лісостепу України 
уточнено їх таксономічний склад, а саме представ-
лені 118 видами із 58 родів 31 родини 16 порядків 2 
класів. Домінуюче місце займає клас Dicotyledones, 
який представляє 66,1 %, налічує 14 порядків, серед 
яких за кількістю видів переважає Asterales – 34 % 
видів. Клас Liliopsida представлений двома порядка-
ми, серед яких за кількістю видів переважає 
Asparagales Bromhead (70 %). За класифікацією  
І. Г. Серебрякова декоративні квіткові культури 
представлені наземними трав’яними (98,8 %), дерев-
ними життєвими формами (1,2 %), які в свою чергу 
представлені монокарпічними (71 %) та полікарпіч-
ними травами (27,8 %), кущами (1,2 %). За класифі-
кацією X. Раункієра, декоративні квіткові культури 
представлені такими життєвими формами: терофіти 
(71 %), криптофіти (27,8 %),фанерофіти (1,2 %). За 
екологічними показниками всі наземні рослини відносно 
до вологи поділяються на мезофіти (52 %), ксероме-
зофіти (24 %), ксерофіти (21 %), мезогігрофіти (3 %); 
відносно до інтенсивності освітленості – геліофіти 
(81 %), сциофіти (19 %).  
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порядок, клас, терофіти, криптофіти, фанеро-
фіти, мезофіти, ксеромезофіти, ксерофіти, ме-
зогігрофіти, геліофіти, сциофіти. 

Постановка проблеми. Рослинному покриву 
міст надається важлива роль у покращанні еко-
логічного стану урбанізованого середовища, то-
му все більше уваги приділяється його цілеспря-
мованому розвитку. Оптимізація, раціональне 
використання, моделювання розвитку рослинно-
го покриву міст неможливі без інвентаризації та 
аналізу урбанофлори. Найбільш важливим, але 
маловивченим компонентом урбоекосистеми 
Лісостепу України є рослинний покрив декора-
тивних квіткових рослин, який відіграє значну 
санітарну, оздоровчу, естетичну та освітню роль. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв'язання проблеми. 
Садово-паркові об’єкти та посадки рекреаційно-
го і декоративного напряму (дендропарки, бота-
нічні сади, квіткові композиції в озелененні) є 
невід’ємною частиною культурних ландшафтів 

України. У композиційному рішенні садово-
паркових об’єктів озеленення міст використову-
ють аборигенні та інтродуковані види декоратив-
них квіткових рослин. З початку ХХІ століття 
Україна переживає нову хвилю інтенсивного 
перетворення міських середовищ, використову-
ючи велике розмаїття нових рослин привезених 
із різних географічних зон. Аналіз видового різ-
номаніття цих культур із числа інтродукованих у 
різні роки в Україну свідчить, що для ландшафт-
но-інтеґрованих колекцій придатні понад 400 
видів та значне число їхніх культиварів. Великий 
потенціал у цьому відношенні мають і окремі 
родини, яким притаманна широка різноманіт-
ність за формою, розмірами і строками цвітіння 
рослин і їхніх геліо-, гідро- та трофоморф [5, 11, 
12, 14], що займають вагоме місце у світовій 
культивованій флорі й, за результатами вивчення 
яких у останні роки створено наукову базу для їх 
інтродукції в Україну та вже акумульовано десят-
ки видів і сортів у колекційних фондах [2, 19]. 
Аналіз інтродукованих у ботанічні сади декора-
тивних квітникових рослин свідчить про наяв-
ність великого за чисельністю і варіюванням різ-
них ознак різноманіття зразків, колекційні фонди 
яких можуть створюватися у вигляді експозицій-
них ландшафтно-інтеґрованих колекцій, функціо-
нування яких покликане поліпшити видову на-
сиченість, декоративні якості та пізнавальну 
цінність призначених для огляду ландшафтів [3, 
7–9, 15]. 
Мета досліджень – провести моніторинг фло-

ристичного різноманіття декоративних квітко-
вих рослин у структурі озеленення урбоекосис-
теми Лісостепу України. 
Завдання – уточнити таксономічний склад де-

коративних квіткових рослин у структурі озеле-
нення урбоекосистем. 
Матеріали і методи досліджень. Флористич-

ні дослідження проводили, застосовуючи прямі 
та опосередковані методи [10, 18, 4]. Відібрані 
гербарні зразки, які були камерально опрацьова-
ні у лабораторії кафедри садово-паркового гос-
подарства Білоцерківського національного аграр-
ного університету. Ідентифікацію фітобіотично-
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го складу здійснювали за [13, 6] та узгоджували 
із сучасним номенклатурним списком судинних 
рослин України [17, 20]. Класифікацію рослини 
за критерієм стану та способу захисту поновлен-
ня бруньок протягом несприятливого періоду 
проводили за системою життєвих форм Раункіє-
ра [1]. Основні категорії життєвих форм за озна-
ками тривалості життя всієї рослини та її «скелет-
них осей» декоративних квіткових рослин ви-
значали за класифікацією І. Г. Серебрякова [16]. 
Результати досліджень. Протягом 2008–2015 

рр. провели аналіз видового різноманіття агробіо-
ценозів декоративних квіткових насаджень у 
структурі озеленення урбоекосистем Лісостепу 
України. Встановили, що декоративні квіткові 
культури відкритого ґрунту представлені двома 
класами, 16 порядками, 31 родиною, 58 родами, 
118 видами. За кількістю видів домінуюче місце 
займає клас Dicotyledones (рис. 1), який представ-
лений 78 видами (66,1 %) із 46 родів (79,3 %) 26 
родин (83,8 %) 14 порядків (87,5 %). Клас 
Liliopsida – 40 видами (33,9 %) із 12 родів 
(20,7 %) 5 родин (16,2 %) 2 порядків (12,5 %). 
Клас Dicotyledones налічує 14 порядків, серед 

яких за кількістю видів домінуюче місце займає 
порядок Asterales, який представляє 34 % видів 
від загальної кількості в цьому класі та 22 % ви-
дів від загальної кількості декоративних квітко-
вих культур відкритого ґрунту в структурі урбо-
екосистеми Лісостепу України. Інші порядки 
цього класу, а саме Saxifragales Dumort представ-
лені 13 та 8,5 %, Brassicales Bromhead – 8,9 та 5,9 %, 

Ericales – 7,6 та 5,0 %, Lamiales Bromhead, 
Rosales, Ericales Dumort по 6,4 та 4,3 % відповід-
но. Решта порядків представлені по 1–3 види 
(рис. 2). Порядок Asterales представлений 26 ви-
дами, які належать до 16 родів та однієї родини. 
У структурі цього порядку немає домінування 
серед родів, кожен рід представлений 1–3 вида-
ми (рис. 3). 
Клас Liliopsida представлений двома порядка-

ми (рис. 4), серед яких за кількістю видів пере-
важає Asparagales Bromhead, до якого належить 
70 % (28) видів цього класу з 8 родів та 4 родин, 
порядок Liliales представлений 30 % (12) видів з 
4 родів та однієї родини. У структурі порядку 
Asparagales домінуюче місце займає родина 
Iridaceae, яка представлена 46,4 % видами від 
загальної кількості в цьому класі та 11 % видами 
від загальної кількості декоративних квіткових 
культур відкритого ґрунту в структурі урбоеко-
системи Лісостепу України, а родини 
Asparagaceae – 35,7 та 8,5 %, Amaryllidaceae 
J.St.Hil. – 10,7 та 2,5 %, Hemerocallidaceae – 7,2 
та 1,7 % відповідно. 
За кількістю видів у структурі класу Liliopsida 

домінуюче місце займають роди Iris, Gladiolus, 
Hosta Tratt., Lilium, Tulipa, які представляють 
кожен по 17,9 % видів від загальної кількості в 
цьому класі та по 4,3 % видів від кількості деко-
ративних квіткових культур відкритого ґрунту в 
структурі урбоекосистеми Лісостепу. Решта ро-
дів представлені 2–3 видами (рис. 5). 

 

 
Рис. 1. Таксономічна структура представників декоративних квіткових культур  

відкритого ґрунту в урбоекосистемі Лісостепу України 
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Рис. 2. Таксономічна структура представників декоративних квіткових культур  

відкритого ґрунту класу Dicotyledones 

 
Рис. 3. Видовий склад представників декоративних квіткових культур відкритого ґрунту 

порядку Asterales 
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Рис. 4. Таксономічна структура представників декоративних квіткових  

культур відкритого ґрунту класу Liliopsida 
 

 
Рис. 5. Видовий склад представників декоративних квіткових  

культур відкритого ґрунту класу Liliopsida 

За класифікацією І. Г. Серебрякова, декоратив-
ні квіткові культури відкритого ґрунту в струк-
турі урбоекосистеми Лісостепу України пред-
ставлені наземними трав’яними та деревними 
життєвими формами у співвідношенні 98,8 та 
1,2 % відповідно. Наземні трав’яні рослини, в 
свою чергу, представлені 71 % монокарпічними 
та 27,8 % полікарпічними травами, а деревні – 
1,2 % кущами (рис. 6). 
Клас Liliopsida представлений наземними 

трав’яними життєвими формами, серед яких 
19 % полікарпічних та 1,7 % монокарпічних 
трав. Клас Dicotyledones представлений назем-
ними трав’яними та деревними життєвими фор-
мами. Наземні трав’яні рослини у свою чергу 
представлені 69 % монокарпічними та 8,6 % по-
лікарпічними формами, а деревні – 1,7 % куща-
ми від загальної кількості життєвих форм деко-
ративних квіткових культур відкритого ґрунту в 
структурі урбоекосистеми Лісостепу.  
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Рис. 6. Розподіл виявлених життєвих форм декоративних квіткових культур відкритого ґрунту 

в структурі урбоекосистеми Лісостепу України за класифікацією І. Г. Серебрякова 

За класифікацією X. Раункієра, декоративні 
квіткові культури відкритого ґрунту в структурі 
урбоекосистеми Лісостепу України представлені 
3-ма життєвими формами, а саме: 71 % – терофіти, 
27,8 % – криптофіти та 1,2 % – фанерофіти. Клас 
Liliopsida представлений криптофітами, а клас 
Dicotyledones – терофітами (69 %), криптофітами 
(8,6 %) та фанерофітами (1,7 %).  
Провівши аналіз декоративних квіткових культур 

відкритого ґрунту в структурі урбоекосистеми 
Лісостепу України за екологічними показниками 
встановили, що всі наземні рослини відносно 
вологи поділяються на: 52 % – мезофіти, 24 % – 
ксеромезофіти, 21 % – ксерофіти, 3 % – мезогіг-
рофіти. Клас Dicotyledones представлений: 48,3 % 
– мезофіти, 15,5 % – мезоксерофіти, 14 % – ксе-
рофіти та 2,4 % – мезогідрофіти, а клас 
Liliopsida: 8,7 % – мезоксерофіти, 6 % – ксерофі-
ти, 3,4 % – мезофіти та 1,7 % – мезогідрофіти від 
загальної кількості встановлених видів в урбое-
косистемі. У структурі класів декоративні квіт-
кові культури відкритого ґрунту класу 
Dicotyledones розподілені так: 61 % – мезофіти, 
19,6 % – мезоксерофіти, 17,4 % – ксерофіти, клас 
Liliopsida: 42 % – мезоксерофіти, 34 % – ксеро-
фіти, 17 % – мезофіти та 7 % – мезогідрофіти від 
загальної кількості видів у класі. Отже, встано-
вили, що домінуюче місце в озелененні урбані-
зованих екосистем Лісостепу України займають 
мезофітні рослини класу Dicotyledones. 
Серед представників урбофлори декоративних 

квіткових культур мезофільними є монокарпічні 
трави, що становить 41,4 % і представлені вида-
ми з родів Nigella L., Celosia L., Cleome L., 
Lobularia Desv., Tropaeolum L., Begonia (Tourn.) 
Linn., Ricinus L., Linum L., Primula, 
Ipomoeapurpurea, Petunia Juss., Antirrhinum L., 

Ageratum L., Tagetes L., Dahlia cav., Gaillardia 
Foyg., Calendula L., Callistephus Сass., Coreopsis 
L., Cosmos Сav, Helianthus L., Rudbeckia L., 
Zinnia L., Cineraria L. та полікарпічні (8,6 %) – 
Hyacinthus, Lilium, Chrysanthemum, Dáhlia, 
Paeonia L., кущі (1,7 %) – Rosa. До екологічної 
групи мезоксерофіти в урбофлорі декоративних 
квіткових культур належать монокарпічні трави, 
що становить 22,4 % і представлені видами з ро-
дів Papaver L., Eschscholzia Cham., Portulaca L., 
Iberis L., Lavatera L., Viola L., Pelargonium 
L’herit., Verbena L., Salvia L., Coleus Lour., 
Ocimum L., Ageratum L. та полікарпічні (12 %) – 
Crocus, Narcissus L., Muscar, Tulipa, Fritillaria, 
Sedum L., Phlox L. У структурі урбоекосистеми 
Лісостепу України ксерофітні декоративні квіт-
кові культури представлені монокарпічними 
травами, що становить 12 %, – види з родів 
Chlorophytum KerGawl., Kochia Roth, Matthiola 
R. Br., Iberis L., Ocimum L., Gazania Gaertn., 
Dimorfoteca Moench, та полікарпічними (5,1 %) – 
Iris, Gladiolus, Hosta Tratt. Мезогігрофітні деко-
ративні квіткові культури представлені полікар-
пічними травами видів з роду Hemerocallis L. та 
монокарпічними – Impatiens L., що становить по 
1,7 % від загальної кількості. 
Відносно інтенсивності освітленості 81 % де-

коративних квіткових культур урбоекосистеми 
Лісостепу України є геліофіти та 19 % – сциофі-
ти. До геліофітів належать види з родів Iris, 
Gladiolus, Crocus, Narcissus L., Muscar, 
Hyacinthus, Tulipa, Chlorophytum, Fritillaria, 
Nigella L., Eschscholzia Cham., Portulaca L., 
Celosia L., Ricinus L., Cleome L., Lobularia Desv., 
Matthiola R. Br., Iberis L., Tropaeolum L., 
Lavatera L., Linum L., Pelargonium L’herit., 
Ipomoeapurpurea, Petunia Juss., Antirrhinum L., 
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Verbena L., Salvia L., Coleus Lour, Ocimum L., 
Ageratum L., Tagetes L., Dahlia Сav., Dimorfoteca 
Moench, Gaillardia Foyg., Calendula L., Coreopsis 
L., Cosmos Сav., Helianthus L., Rudbeckia L., 
Zinnia L., Cineraria L., Chrysanthemum, Dáhlia, 
Rosa, Paeonia L., Sedum L., Phlox L., а до сциофі-
тів належать види з родів Hosta Tratt., 
Hemerocallis L., Lilium, Papaver L., Kochia Roth, 
Begonia (Tourn.) Linn., Viola L., Impatiens L., 
Primula, Gazania Gaertn., Callistephus Сass. 
Представники порядків Asterales L., Brassi-

cales, Caryophyllales Perleb., Cucurbitales Dumort., 
Ericales Dumort., Ranunculales Dumort, Malvales 
Dumort., Malpighiales Mart., Geraniales Dumort, 
Solanales Dumort, Lamiales Bromhead, Rosales L., 
Saxifragales Dumort в урбоекосистемі Лісостепу 
України використовуються як декоративні куль-
тивовані рослини і мають антропогенне місце-
зростання. Види використовуються за плануваль-
ної організації об’єктів рекреаційного простору 
та ландшафтних фраґментів територій різного 
функціонального призначення (виробничих, жит-
лових, громадських, міських і заміських). Домі-
нування за композиційного рішення квіткового 
оформлення рекреаційних територій, спеціалізо-
ваних та поліфункціональних парків мають види 
з родів Ageratum L., Tagetes L., Callistephus Сass., 
Rudbeckia L., Matthiola R. Br., Iberis L., 
Tropaeolaceae DC., Portulaca L., Amaranthacae 
Juss, Begonia (Tourn.) Linn., Impatiens L., Primula 
L., Antirrhinum L., Verbena L., Salvia L., Linum L., 
Viola L. 
Усі види класу Liliopsida, представники класу 

Dicotyledones, а саме: родів Gazania Gaertn., 
Dahliacav., Dimorfoteca Moench, Gaillardia Foyg, 
Calendula L., Callistephus Сass., Coreopsis L., 
Cosmos Сav., Helianthus L., Rudbeckia L., Zinnia 
L., Cineraria L., Lobularia Desv., Matthiola R. Br., 
Iberis L. та види Lobulariamaritima (L.) Desv., 
Matthiolaincana (L.) R. Br., Matthiolabicornis 
(Sibth.Et Smith) DC., Iberisamara L., 
Iberisumbellate L., Cleome L., Cleomespinosa Jacq, 
Tropaeolum L., Tropaeolummajus L., Portulaca L., 
Celosia L., Celosiaargentea L., Kochia Roth., 
Kochiascoparia L. Schrad., Begonia (Tourn.) Linn., 
Impatiens L., Primula L., Antirrhinum L., Verbena 
L., Salvia L., Coleus Lour., Ocimum L., Ricinus L., 
Linum L., Viola L., Lavatera L., Malva L. викорис-
товуються переважно під час облаштування ма-
лих рекреаційних територій та в садах житлових 
районів.  
За маршрутного обстеження рекреаційних те-

риторій з використанням квіткових насаджень 
урбоекосистем Лісостепу України встановили, 
що види Portulacagrandiflora Hook., Celosiaar-

gentea L., Kochiascoparia L. Schrad., Callistephu-
schinensis L., Iberis L., Malvasylvestris L., Lava-
teratrimestris L. мають властивість синантропії. 
В урбоекосистемі декоративні квіткові росли-

ни відкритого ґрунту порядку Asterales Lindl. 
(1833) представлені родиною Asteraceae Dum., 
родами Ageratum L., Tagetes L., Gazania Gaertn., 
Dahlia cav., Dimorfoteca Moench, Gaillardia Foyg, 
Calendula L., Callistephus Сass., Coreopsis L., 
Cosmos Сav., Helianthus L., Rudbeckia L., Zinnia 
L., Cineraria L. та видами Ageratumhoustonianum 
Mill., Tagetespatula L., Tageteserecta L., 
Tagetestenuifolia Cav., Gazaniarigens (L.) Gaertn., 
Dahliapinnata Cav., Dimorfotecasinuate DC., Gail-
lardiapulchella Foug., Calendulaofficinalis L., Cal-
listephuschinensis L., Coreopsistinctoria Nutt., 
Cosmosbipinnatus Cav., Helianthus annuus L., 
Rudbeckia bicolor Nytt., Zinniaelegans Jacq., 
Cineraria hybrid hort. Порядок Brassicales 
Bromhead представлений родинами Cleomaceae 
Bercht. & J. Presl, Brassicaceae Burnett, 
Tropaeolaceae DC., 5 родами та 8 видами, домі-
нуюче місце за кількістю видів займає родина 
Brassicaceae Burnett (75 %), яка представлена 
родами Lobularia Desv., Matthiola R. Br., Iberis L. 
та видами Lobulariamaritima (L.) Desv., 
Matthiolaincana (L.) R. Br., Matthiolabicornis 
(Sibth.Et Smith) DC., Iberisamara L., 
Iberisumbellate L., інші родини представлені по 
одному роду та одному виду: родина Cleomaceae 
Bercht. & J. Presl – Cleome L., Cleomespinosa 
Jacq, родина Tropaeolaceae DC. – Tropaeolum L., 
Tropaeolummajus L. відповідно. 
Декоративні квіткові рослини відкритого ґрунту 

порядку Caryophyllales Perleb представлені 
трьома родинами, кожна родина представлена 
одним родом та одним видом: родина 
Portulaceae Juss. – родом Portulaca L., видом 
Portulacagrandiflora Hook., родина Amaranthacae 
Juss – Celosia L. та Celosiaargentea L., родина 
Chenopodiaceae Vent. – Kochia Roth. та 
Kochiascoparia L. Schrad. Порядок Cucurbitales 
Dumort. (1829) представлений родиною 
Begoniaceae C. A. Agardh., родом Begonia 
(Tourn.) Linn., видом Begoniasemperflorens L.; 
порядок Ericales – родинами Balsaminaceae A. 
Richard, Primulaceae, родами Impatiens L., 
Primula L. та видами Impatiensbalsamina L., Pri-
mulaauricula L.; порядок Lamiales Bromhead – 3 
родинами Scrophulariaceae Juss., Verbenaceae 
Jaume, Lamiaceae Lindley, 5 родами Antirrhinum 
L., Verbena L., Salvia L., Coleus Lour., Ocimum L. 
та 5 видами Antirrhinummajus L., Verbenahybrida 
hort, Salviasplendens Sello ex Nees, Coleusblumei 
Benth., Ocimum basilicum L.; порядок 
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Malpighiales Mart. – родинами Euphorbiaсеае 
Juss., Linaceae S.F. Gray., Violaceae Batsch, рода-
ми Ricinus L., Linum L., Viola L. та видами 
Ricinuscommunis L., Linumgrandiflorum Dest., 
Violawittrockiana Gams.; порядок Malvales 
Dumort. – родиною Malvaceae Juss., родами 
Lavatera L. та Malva L., видами Malvasylvestris 
L., Lavateratrimestris L. 
Урбофлора Лісостепу України порядку 

Asterales L. представлена наземними трав’яними 
монокарпічними життєвими формами, за вимо-
гами до екологічних факторів види відносно во-
логи належать до двох екологічних груп – мезо-
фіти 86 % (Ageratum L., Tagetes L., Gazania 
Gaertn., Gaillardia Foyg, Calendula L., 
Callistephus Сass., Coreopsis L., Cosmos Сav., 
Helianthus L., Rudbeckia L., Zinnia L., Cineraria 
L.), ксерофіти – 14 % (Dahliacav., Dimorfoteca 
Moench.), відносно інтенсивності освітлення всі 
види – геліофіти. Урбофлора порядку Brassicales 
представлена наземними трав’яними монокарпіч-
ними життєвими формами, за вимогами до еко-
логічних факторів види відносно вологи нале-
жать до двох екологічних груп – мезофіти 
(Cleomespinosa Jacq., Lobulariamaritima (L.) 
Desv., Tropaeolummajus L.), ксерофіти 
(Matthiolaincana (L.) R.Br., Matthiolabicornis 
(Sibth. Et Smith) DC., Iberisamara L., 
Iberisumbellate L.), відносно інтенсивності освіт-
лення всі види – геліофіти. Урбофлора порядку 
Caryophyllales Perleb представлена наземними 
трав’яними монокарпічними життєвими форма-
ми, за вимогами до екологічних факторів види 
відносно вологи належать до двох екологічних 
груп – мезофіти (Celosiaargentea L.), ксерофіти 
(Portulacagrandiflora Hook., Kochiascoparia L. 
Schrad.), щодо інтенсивності освітлення – геліо-
фіти (Portulacagrandiflora Hook., Celosiaargentea 
L.) та сциофіти (Kochiascoparia L. Schrad.). По-
рядок Cucurbitales Dumort. (1829) представлений 
наземними трав’яними монокарпічними життє-
вими формами, за вимогами до екологічних фак-
торів відносно вологи є мезофітом, щодо інтен-
сивності освітлення – сциофіт. Порядок Ericales 
представлений наземними трав’яними монокар-
пічними життєвими формами, за вимогами до 
екологічних факторів види відносно вологи на-
лежать до двох екологічних груп: мезофіти (Pri-
mulaauricula L.), мезогігрофіти (Impatiensbalsa-
mina L.), щодо інтенсивності освітлення – всі 
види сциофіти. Порядок Lamiales Bromhead 

представлений наземними трав’яними монокар-
пічними життєвими формами, за вимогами до 
екологічних факторів види відносно вологи на-
лежать до трьох екологічних груп: мезофіти 
(Antirrhinummajus L.), ксерофіти (Ocimum 
basilicum L.), ксеромезофіти (Verbenahybrida 
hort, Salviasplendens Sello ex Nees, Coleusblumei 
Benth.), щодо інтенсивності освітлення всі види – 
геліофіти. Порядок Malpighiales Mart. представ-
лений наземними трав’яними монокарпічними 
життєвими формами, за вимогами до екологіч-
них факторів види порядку Malpighiales віднос-
но вологи належать до двох екологічних груп: 
мезофіти (Ricinuscommunis L., Linumgrandiflorum 
Dest.), ксеромезофіти (Violawittrockiana Gams.), 
щодо інтенсивності освітлення – геліофіти 
(Ricinuscommunis L., Linumgrandiflorum Dest.) та 
сциофіти (Violawittrockiana Gams.). Порядок 
Malvales Dumort представлений наземними 
трав’яними монокарпічними життєвими форма-
ми, за вимогами до екологічних факторів види 
відносно вологи належать до екологічних груп – 
ксеромезофіти, щодо інтенсивності освітлення – 
геліофіти.  
Висновок. У результаті моніторингу насаджень 

декоративних квіткових культур відкритого ґрун-
ту за озеленення урбоекосистеми Лісостепу 
з’ясували таксономічний склад. Урбофлора 
представлена 118 видами із 58 родів 31 родини 
16 порядків 2 класів. За кількістю видів доміну-
юче місце займає клас Dicotyledones, який пред-
ставлений 78 (66,1 %) видами, а клас Liliopsida – 
40 (33,9 %) видами. За класифікацією І. Г. Сере-
брякова, декоративні квіткові культури відкри-
того ґрунту в структурі урбоекосистеми Лісо-
степу України представлені наземними 
трав’яними та деревними життєвими формами у 
співвідношенні 98,8 та 1,2 % відповідно. Наземні 
трав’яні рослини, в свою чергу, представлені на 
71 % монокарпічними та 27,8 % – полікарпічни-
ми травами, а деревні – 1,2 % кущами. За класи-
фікацією X. Раункієра, декоративні квіткові 
культури представлені 3 життєвими формами, а 
саме: 71 % – терофіти, 27,8 % – криптофіти та  
1,2 % – фанерофіти. За екологічними показника-
ми декоративні квіткові культури відносно воло-
ги представлені: 52 % – мезофіти, 24 % – ксеро-
мезофіти, 21 % – ксерофіти, 3 % – мезогігрофіти; 
щодо інтенсивності освітленості: 81 % – геліофі-
ти, 19 % – сциофіти. 
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