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При характеристиці стану рослинного покриву велике значення має еколого-
морфологічна класифікація життєвих форм рослин. Життєві форми - це свого 
роду систематичні одиниці в екології і ботанічній географії. При їх визначені 
беруть до уваги будову вегетативних органів рослин. 

Метою нашої роботи було вивчити життєві форми адвентивних рослин 
пониззя Дністра за методикою різних авторів. 

Наші дослідження проводилися в вегетативний період 2010-2012 рр. на 
території міста Біляївки та прилеглих територій (Маяки - Граданиці). 

Всього було визначено 125 видів адвентивних рослин, які належать до 86 
родів та 35 родин. В даній роботі для класифікації життєвих форм визначених 
адвентивних рослин, були використані методики різних авторів. 

За класифікацією Х.Рункієра [цит. за Стеблянко, 1995] серед досліджених 
адвентивних рослин домінують терофіти - 70 видів (56%), фанерофітів - 23 види 
(18%), криптофітів - 16 видів та гемікриптофітів - 16 видів (по 13% відповідно). 

За життєвою формою [Серебряков, 1962] на даній території серед 
вказаних адвентивних рослин домінують трав'янисті форми (78%). Проміжну 
групу складають напівкущики і напівкущі. Таких рослин - 5 види, або 4%, 
дерев'янистих рослин серед всіх визначених, налічується 23 види або 18%. 

Такі рослини, як вовчок соняшниковий (Orobanche cumana Wallr.), в. 
єгипетський (O. aegyptiaca Pers.), в. гіллястий (O. ramosa L.), в. капустяний (O. 
brassicae (Novopokr.) Novopokr), повитиця бессарабська (Cuscuta bassarabica 
Buia.), п. одностовпчикова (C. monogyna Vahl), п. південна (C. australis R. Br.), п. 
польова (C. campestris Juncker) є рослинами-паразитами. Вони становлять 6,4%. 

Найбільшу групу становлять осьові рослини - з первинною стрижневою 
кореневою системою, здатні до утворення бруньок і пагонів в зоні кореневої 
шийки, але не здатні до розселення кореневою паростю. Вони становлять 
75,2% (94 види) від загальної кількості визначених рослин. Найменшу кількість 
становлять цибулинні, коренебульбисті рослини - 2 вида, що становить 1,6%. 
Дернистих рослин, з короткими кореневищами, обмежених у вегетативному 
розмноженні, визначено - 8 видів або 6,4%. Повзучих - 1 3 видів або 10,4%. 

Таким чином, серед визначених адвентивних рослин території пониззя 
Дністра за життєвою формою домінують однорічні трав'янисті форми. 
Одержані результати співпадають з даними О.Ю. Бондаренко [Бондаренко, 
2009] щодо життєвих форм адвентивних рослин межиріччя Дністер-Тилігул та 
В.В. Протопопової [Протопопова, 1991] щодо адвентивної флори України. 
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