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У артыкуле разглядаецца сучасны склад і структура флоры пустазелля важнага гаспадарчага рэгіёна
паўднёвай часткі Беларусі – Прыпяцкага Палесся. У выніку даследаванняў устаноўлена, што ў межах дадзенай
тэрыторыі вырастае 554 віды раслін, якія праяўляюць уласцівасці пустазелля на асвоеных чалавекам
тэрыторыях. З іх толькі 273 віды адзначаны ў складзе аграфітацэнозаў, дзе зніжаюць ураджайнасць
вырошчваемых сельскагаспадарчых культур, чым вызначаецца актуальнасць вывучэння дадзенай групы раслін.

Прыпяцкае Палессе ў сістэме фізіка-геаграфічнага раянавання Беларусі з’яўляецца
асобнай прыроднай акругай, размешчанай у цэнтральнай частцы Палескай правінцыі [3].
Дадзеная нізінная тэрыторыя ў абагульненым плане ўяўляе сістэму алювіяльных і азёрнаалювіяльных раўнін з участкамі водна-ледавіковых і марэнных раўнін, а таксама
дэнудаваных краявых ледавіковых пагоркаў і град. Для рэгіёна характэрна наяўнасць буйных
затарфаваных балотных масіваў, значная частка якіх асушана і разам з натуральнымі лугамі
інтэнсіўна выкарыстоўваецца ў сельскай гаспадарцы, што адлюстроўваецца на стане
сучаснага расліннага покрыва і флоры. Абрыгенная фракцыя апошняй уключае 881 від з 370
родаў і 117 сямействаў. Яе таксанамічных склад тыповы для ўмераных шырот Галарктыкі і
па суадносінах вядучых сямействаў адпавядае Cyperaceae-тыпу. Адвентыўная фракцыя
флоры налічвае 1272 віда (619 родаў, 132 сямейства), 639 з якіх у цяперашні час здольны
самастойна ўзнаўляцца ў межах поўдня Беларусі, што паказвае на іх значную ролю ў
раслінным покрыве і дазваляе аднесці да спантаннай флоры [2].
Сучасныя тэндэнцыі развіцця флоры разглядаемага рэгіёна вызначаюцца ўзрастаннем
антрапагеннай нагрузкі, праяўляюцца ў павелічэнні долі адвентыўных відаў, што прыводзіць
да яе сінантрапізацыі і антрапагеннай трансфармацыі [1]. У выніку павялічваецца колькасць
абарыгенных і адвентыўных раслін, здольных вырастаць па антрапагенна пераўтвораным
месцапражыванням. Большасць такіх відаў праяўляюць уласцівасці пустазелля, а іх шырокае
распаўсюджванне прыводзіць да пагаршэння фітасанітарнага стану аграландшафтаў.
Паколькі адным з важных складнікаў атрымання высокіх ураджаяў сельскагаспадарчых
культур з’яўляецца наяўнасць у складзе аграфітацэнозаў пустазелля, то шырокае
распаўсюджванне і разнастайны відавы склад такіх раслін зніжаюць прадуктыўнасць
вырошчваемых культур і абумоўліваюць значныя дадатковыя выдаткі пры атрыманні
раслінаводчай прадукцыі. Менавіта таму пытанні, якія тычацца вывучэння сучаснага
фларыстычнага складу аграфітацэнозаў і тэндэнцый развіцця флоры пустазелля, маюць
важнае тэарэтычнае і практычнае значэнне, чым абумоўлена актуальнасць дадзенай працы.
Для вывучэння сучаснага складу і структруры флоры пустазелля выкарыстаны вынікі
ўласных фларыстычных даследаванняў, праведзеных у межах рэгіёна Прыпяцкае Палессе на
працягу 2013–2019 гг., а таксама матэрыялы разнастайных гербарных калекцый (BRTU,
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MSK, MSKH, MSKU). Пры вызначэнні паняцця «флора пустазелля» прымаецца пазіцыя
Т.М. Ульянавай, згодна якой да пустазелля адносяцца ўсе віды раслін, здольныя самастойна
вырастаць на акультуранай чалавекам тэрыторыі і прыносіць яму эканамічны ўрон [5]. Такім
чынам, пры вызначэнні відавой разнастайнасці флоры пустазелля выкарыстаны матэрыялы
фларыстычных апісанняў, складзеных у межах аграфітацэнозаў (пасевы і пасадкі
сельскагаспадарчых культур), на прысядзібных участках і ў дэкаратыўных пасадках, а
таксама ў межах чыгунак, аўтамабільных дарог і населеных пунктаў.
Вынікі праведзеных даследаванняў паказваюць, што ў цяперашні час у флоры
Прыпяцкага Палесся адзначаны 554 віды раслін, якія валодаюць уласцівасцямі пустазелля.
Яны адносяцца да 291 рода і 73 сямействаў, сярод якіх найбольшымі па колькасці відаў
з’яўляюцца Compositae, Gramineae, Cruciferae і Scrophulariacea (малюнак 1). Дадзеныя
расліны з’яўляюцца пустазеллем не толькі ў межах сельскагаспадарчых угоддзяў, але і ў
лясных культурах (Galeopsis tetrahit L., Hippophae rhamnoides L., Sambucus racemosa L.),
садах і парках (Aegopodium podagraria L., Lamium album L., Malva neglecta Wallr.), на
прысядзібных участках (Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl., Leonurus quinquelobatus Gilib.),
уздоўж транспартных шляхоў (Alyssum calycinum L., Ambrosia artemisiifolia L., Reseda lutea
L.), а таксама па пусткам у межах паселішчаў (Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen.,
Gaillardia × grandiflora Van Houtte, Rumex crispus L.). Аднак найбольшую практычную
значнасць маюць толькі тыя расліны, якія з’яўляюцца пустазеллем у складзе палявых
аграфітацэнозаў. Усяго адзначана 273 такія віды, што складае 49,3 % ад агульнай колькасці
раслін, якія праяўляюць уласцівасці пустазелля. Усе яны аб’ядноўваюцца ў 160 родаў і 41
сямейства, сярод якіх найбольш прадстаўнічымі таксама з’яўляюцца Compositae, Gramineae,
Cruciferae і Scrophulariacea. Як абарыгенныя, так і адвентыўныя прадстаўнікі адзначаных
сямействаў маюць найбольшую адаптыўную здольнасць для вырастання ва ўмовах
трансфамаваных фітацэнозаў.

Малюнак 1 – Таксанамічны склад флоры пустазеля Прыпяцкага Палесся

Такім чынам, суадносіны вядучых па колькасці відаў сямействаў флоры пустазелля
паказваюць, што яе таксанамічны склад найбольш блізкі да сінантропнай флоры Беларусі [4],
паколькі абодва параўноўваемых кампанента расліннага свету сфармаваны і развіваюцца ў
месцапражываннях, змененых гаспадарчай дзейнасцю чалавека.
Важнымі паказчыкамі структуры флоры пустазелля з’яўляюцца судносіны відаў
адносна іх паходжання, што дазваляе ацаніць значэнне дадзеных раслін у працэсах
адвентызацыі і апафітызацыі флоры (табліца 1), выкліканых антрапагенным уздзеяннем.
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Табліца 1 – Склад флоры пустазелля Прыпяцкага Палесся адносна паходжання відаў

Частка флоры пустазелля
Уся флора пустазелля
Пустазелле аграфітацэнозаў

Колькасць
відаў
554
273

абарыгенныя
кольк.
117
77

%
21,1
28,2

У тым ліку
адвентыўныя
археафіты
неафіты
кольк.
%
кольк.
%
164
29,6
273
49,3
131
48,0
65
23,8

Прадстаўленыя дадзеныя паказваюць, што ў складзе флоры пустазелля большасць відаў
з’яўляюцца адвентыўнымі адносна флоры Прыпяцкага Палесся. Значная іх частка адносіцца
да прадстаўнікоў культурнай флоры, якія праяўляюць уласцівасці пустазелля ў пасадках
іншых вырошчваемых раслін (Euphorbia marginata Pursh, Gaillardia × grandiflora Van Houtte,
Sedum aizoon L.). Амаль усе віды дадзенай групы (49,3 % ад агульнага складу флоры
пустазелля) з’яўляюцца неафітамі, паколькі былі занесеныя на тэрыторыю поўдя Беларусі
адносна нядаўна. Доля археафітаў (старых імігрантаў) значна большая ў складзе пустазелля
аграфітацэнозаў, дзе прадстаўлена традыцыйнымі відамі палявых раслін (Artemisia
absinthium L., Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve, Vicia villosa Roth). Доля абарыгенных відаў у
складзе флоры пустазелля складае ўсяго 21,1 %, але сярод пустазелля аграфітацэнозаў
дасягае 28,2 %. Большасць такіх відаў (Filago arvensis L., Psammophiliella muralis (L.) Ikonn.,
Trifolium arvense L.) з’яўляюцца апафітамі, паколькі ва ўмовах трансфамаваных раслінных
супольніцтваў яны знаходзяць для сябе больш прыдатныя умовы для росту і развіцця.
Здольнасць раслін праяўляць уласцівасці пустазелля абумоўлена ў першую чаргу іх
бімарфалагічнымі асаблівасцямі. Звесткі, прадстаўленыя ў табліцы 2 паказваюць, што ўсе
гэтыя віды валодаюць высокай вегетатыўнай рухомасцю і ўстойлівасцю да механічнага
ўздзеяння (сцержнекарэнішчныя, доўгакарэнішчныя групы раслін), а таксама высокай
насеннай прадуктыўнасцю (большасць адна- і двухгадовых раслін).
Табліца 2 – Біямарфалагічная структура флоры пустазелля аграфітацэнозаў рэгіёна
Прыпяцкае Палессе
Біямарфалагічная група
Сцержнекарэнішчныя
Кароткакарэнішчныя
Доўгакарэнішчныя
Рыхладзернавінныя
Наземнапаўзучы
Столонаўтваральныя
Клубневыя
Двухгадовыя
Аднагадовыя

Тыповы прадстаўнік
Rumex acetosa L., Sonchus arvensis L.
Ballota nigra L., Plantago major L.
Carex hirta L., Stachys palustris L.
Agrostis canina L., Poa trivialis L.
Ranunculus repens L., Trifolium repens L.
Potentilla anserina L.
Helianthus tuberosus L.
Arctium lappa L., Verbascum nigrum L.
Atriplex patula L., Fumaria officinalis L.
Усяго

Пустазелле аграфітацэнозаў
колькасць відаў
%
25
9,2
14
5,1
20
7,3
5
1,8
5
1,8
1
0,4
1
0,4
37
13,5
165
60,4
273
100,0

Менавіта такія віды раслін (Alsine media L., Chenopodium album L., Cirsium arvense (L.)
Scop., Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, Erysimum
cheiranthoides L., Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve, Melandrium album (Mill.) Garcke, Mentha
arvensis L., Persicaria scabra Moldenke, Potentilla anserina L., Sonchus arvensis L.) на працягу
многіх дзесяцігоддзяў трывала ўтрымліваюць свае пазіцыі ў складзе палявых
аграфітацэнозаў паўднёвай часткі Беларусі і адносяцца да найбольш распаўсюджаных.
Акрамя іх у апошнія гады выяўлены новыя віды (Eleusine indica (L.) Gaertn., Echinochloa
esculenta (A. Braun) H. Scholz, Petrorhagia saxifraga (L.) Link, Panicum virgatum L.), якія ў
бліжэйшы час могуць стаць агрэсіўнымі пустазельным раслінамі ва ўмовах цэнтральнай
часткі Беларускага Палесся.
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Вынікі праведзеных даследаванняў паказваюць, што з 1520 відаў спантаннай флоры
Прыпяцкага Палесся 554 валодаюць уласцівасцямі пустазелля. Сярод іх толькі 273 віды
вырастаюць ва ўмовах аграфітацэнозаў, дзе зніжаюць ураджайнасць вырошчваемых
сельскагаспадарчых культур. Дадзеная група раслін па фларыстычнаму складу і структуры
блізкая да сінантропнай флоры і мае важнае значэнне ў працэсах сінантрапізацыі расліннага
покрыва і флоры рэгіёна.
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