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Для визначення локалітетів популяцій рідкісних видів рослин досліджували 

заказник "Богданівський". Даний об’єкт ПЗФ розташований у передмісті Шостка, що 

дає змогу неодноразово проводити походи для детального вивчення рідкісної флори.  

Метою роботи є: визначення локалітетів та стану популяцій рідкісних видів 

рослин, що охороняються в заказнику "Богданівський, в умовах лісових сукцесій.  

 Завдання роботи: 

- Виявити локалітети популяцій рідкісних видів рослин в заказнику "Богданівський". 

- Провести аналіз морфометричних параметрів популяцій рідкісної флори даного 

заказника. 

- Проаналізувати флористичний склад рідкісних рослин заказника "Богданівський". 

- Провести аналіз життєвих форм популяцій раритетних рослин на досліджуваній 

території. 

Об’єктом дослідження є локальні популяції рідкісних видів рослин.  

Предмет дослідження: заказник "Богданівський". 

Виявлення локалітетів та визначення стану популяцій плауну колючого 

(Lycopodium annotinum L.), плауну булавовидного (Lycopodium clavatum L.), 

голокучника дубового (Gymnocarpium dryopteris L.) та щитника австрійського 

(Dryopteris expansa) проводили в 6 кварталах лісових урочищ заказника 

"Богданівський.  

Були визначені і закартовані локалітети популяцій рідкісних видів вищих 

спорових рослин. Дослідження стану популяцій в заказнику "Богданівський" показало: 

найкращі дані стабільності розвитку (щільність особин, площа оселища, кількість 

особин у популяції, морфометричні параметри) виду плауну колючого виявлені у 

популяції №8, у плауну булавовидного – у популяції №1. Найгірші показники серед 

популяцій плауну річного у №2, плауну булавовидного у №5. Визначені дані стану 

популяцій, притаманні нашій місцевості, голокучника дубового і щитника 

австрійського. Зроблений екобіоморфний аналіз який показав, що серед досліджуваних 

видів рослин переважають: за системою Раункієра - гемікриптофіти, а за Серебряковим 

– багаторічні трави полікарпіки; по відношенню до родючості грунту: два види - 

мезотрофи і два – мегатрофи. По відношенню до вологості – мезофіти. 

Вивчаючи онтогенетичний стан популяцій рідкісних видів було встановлено що, 

більшість видів представлені нормальними ценопопуляціями, в яких спостерігається 

значна кількість генеративних особин. 
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