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 ВСТУП 
 

 У 1996 році прийнято Резолюцію 4, що стосується переліку видів оселищ, що підлягають 

охороні відповідно до Смарагдової мережі спеціальних природоохоронних територій (СПТ) згідно з 

Бернською Конвенцією. Перелік видів оселищ 1996 року взятий із Палеарктичної класифікації 

(Devilliers & Devilliers-Terschuren 1996). 

 Оскільки, Палеарктична класифікація більше не підтримується, Постійний комітет Конвенції 

про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі погодив у грудні 2010 

року прийняття нової редакції Резолюції 4 на підставі класифікації EUNIS, розроблену та яка 

підтримується Європейським агентством з охорони навколишнього середовища та його 

Європейським центром з біологічного різноманіття. Така зміна дозволить переглянути Резолюцію 4 у 

майбутньому, у тому числі додати нові типи оселищ. 

 У більшості випадків типи оселищ із переліку Палеарктичної класифікації мали еквівалентні 

значення у системі EUNIS, але у деяких випадках один вид оселища із переліку Палеарктичної 

класифікації трансформувався у два або більше класи системи EUNIS або два або більше класи 

Палеарктичної класифікації відносяться до одного класу системи EUNIS. У незначній кількості 

випадків, первісний вид оселища має більш ширше визначення.  

 Досвід на підставі мережі ЄС Natura 2000 показав значення посібника у тлумаченні видів 

оселищ, багато з яких можуть змінюватись (Evans 2010). Проект посібника, призначеного для 

ідентифікації видів оселищ згідно з Резолюцією 4, був розроблений PHARE Topic Link on Nature 

Conservation у 2000 році (PTL-NC 2000), в основному базуючись на інформації, отриманої з бази 

даних PHYSIS та зосереджуючись на центральних Європейських країнах, що входять до програми 

PHARE. Існуюча версія використовує інформацію із веб-сайту1 EUNIS, доповнену інформацією із 

інших різних джерел, у тому числі, посібника PHARE та Тлумачного посібника з визначення видів 

оселищ у Європі (Європейська комісія 2007 року). Метою є надати можливість відповідальним за 

визначення ділянок для Смарагдової мережі для цілей ідентифікації видів оселищ згідно з 

Резолюцією 4, а також забезпечити максимальний рівень узгодження у тлумаченні видів оселищ між 

країнами.  

 
Друге видання (2013 рік) 

 

Надійшли коментарі з декількох джерел, в основному в результаті перших семінарів Emerald, 

проведених у 2011 році (Західні Балкани), у 2012 році (Швейцарія) та у 2013 році (Норвегія) та 

поточних пілотних проектів Emerald. Автори висловлюють подяку Реймонду Деларзе, Олені 

Белоновській та Миколаю Соболєву за їх допомогу.  

Відносно деяких видів оселищ був переглянутий текст та відкориговані різні помилки, 

зокрема, в описі та пов’язаних рослинних угруповань та видів. Перелік пов’язаних рослинних 

угруповань був переглянутий після Schaminée et al (2012 рік). Макет посібника був дещо змінений 

для полегшення використання посібника. 

Подальші коментарі вітаються та будуть сприяти вдосконаленню майбутніх видань цього 

посібника. 

 
Третє видання (2015 рік)  

 

Після проведення обговорень на зустрічах Експертної групи з питань природоохоронних територій та 

екологічних мереж, 6 грудня 2014 року Постійний комітет прийняв переглянутий Додаток І 

Резолюції 4 (Рада Європи (2015 рік). Більшість змін полягали у доповненнях та модифікаціях для 

цілей гармонізації Резолюції 4 із переліком оселищ, вказаних у Додатку І Директиви ЄС про типи 

оселищ та використовувались для визначення ділянок для мережі ЄС Natura 2000. Водночас, додано 

два типи оселищ, запропоновані Швейцарією, та одна ділянка, запропонована Україною. Це третє 

видання включає в себе такі нові типи оселищ; у деяких випадках зміни означають, що існуюче 

оселище було замінене на оселище ширшого типу. 

  

 Подальші коментарі та виправлення вітаються. 

 
1 http://eunis.eea.europa.eu   
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Код видів оселища та назва 

 

Коди та назви взяті із існуючої версії класифікації EUNIS, яка є ієрархічною системою. Типи 

оселищ, зазначені у Резолюції 4, вказані із знаком оклику (!) та виділені сірим кольором, наприклад 

 

 A1.22 Молюскоподібні та  фукоїди на вкритих помірним шаром морської води берегах 

Мідії (мідієві, двостулкові?)і фукоїди (фукоїди то те саме що фітоморфози, ФІТОМОРФОЗИ - 

викопні утвори, що нагадують залишки рослин, але своїм походженням зобов'язані тваринним 
організмам чи фізико-хімічним процесам. ) на помірновідкритих берегах 
 

інші типи оселищ вказані виключно в якості заголовків, наприклад «Морські оселища» та «А1 

Літоральні породи та інші тверді породи» та допомагають включити типи оселищ згідно з переліком  

Emerald до системи класифікації EUNIS. 

 

Рослинні угруповання 

 

У випадках посилання на рослинні угруповання, пов’язані із видами оселищ, вони в більшості 

базуються на синопсисі Європейських синтаксонів, опублікованих у Дослідженні європейської 

рослинності (Родвел, 2002 рік). Рослинні угруповання вказані в якості допомоги, але необхідно 

пам’ятати, що часто одне рослинне угруповання може відображатись у двох або більше оселищах 

EUNIS, і, що немає узгодженої системи для Європи із частою розбіжністю думок. 

 

Види 

 

Наданий короткий перелік характеристик видів відносно типів оселищ а у деяких випадках 

для підтипів, як правило, види, зазначені в описі, тут не повторюються. Цей перелік не є вичерпним, 

та не усі вказані види будуть відображені у кожному прикладі типу оселища, зокрема, щодо типів 

оселищ із широким географічним поширенням. Переліки в основному базуються на базі даних 

EUNIS, а в деяких випадках, переліки видів доступні тільки щодо деяких підтипів.  

 

Відповідний клас в інших класифікаціях 

 

Відповідність іншим системам класифікації, як національним, так і регіональним, стосується 

обмеженого ряду класифікації. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Зазначаються взаємовідносини між видами оселищ згідно з Резолюцією 4 та тими видами 

оселищ, які вказані у Додатку І Директиви ЄС щодо видів оселищ. Просимо звернути увагу, що у 

багатьох випадках взаємовідносини між EUNIS та Додатком І є складними, а ця інформація носить 

орієнтовний характер. Це ускладняється розбіжністю у національних тлумаченнях Додатку І (Evans 

2010). 

 

Пов’язані типи оселищ 

 

У деяких випадках, надані примітки вказують, що певне оселище часто відображається 

пов’язаним із іншим. Наприклад, «А2.5 Прибережні солончаки та очеретяні зарості солонуватих вод 

трапляються як «Х01 Естуарії». 

 

Посилання 

 

Вказані тільки бібліографічні посилання, які не наведені у EUNIS.  

Там, де відсутня інформація щодо наведеного заголовку, вважається, що заголовок опущений.  
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А МОРСЬКІ ОСЕЛИЩА 
 А1 Літоральні породи та інші тверді породи  Літоральні (прибережні) кам’янисті та 

інші тверді субстрати (підґрунтя, нижній шар грунту, основа, породи) 
 А1.1 Літоральні породи високоенергетичні Сильнопотужні (Абразійні ) прибережні 

каміння (скелі) (валуни та брили) 

 

 

 A1.11 Молюскоподібні та/або вусоногі  

 

Характеристика 

 

 Угрупування від вкритих до помірно вкритих морською водою верхнього та середнього рівня 

евлітеральної породи (прибережної породи) та валунів, що домінують молюскоподібними Mytilus 

edulis (А1.111), вусоногими Chthamalus spp. та/або Semibalanus balanoides та блюдцями Patella spp. 

(A1.112, A1.113). Визначені кілька варіантів. Деякі берега характеризуються суцільною смугою 

вусоногих Semibalanus balanoides та блюдцями Patella vulgata (А1.113). Вусоногі можуть бути 

покриті Porphyra umbilicalis на верхній частині берега відкритих ділянок. Тріщини та щілини у 

кам’янистих породах забезпечують притулок для дрібних особин молюскоподібних M. Edulis, 

береговичків Littorina saxatilis та молюска Nucella lapillus. Червоні водорості також часто займають 

вологі щілини, зокрема Ceramium shuttleworthianum, Corallina officinalis, Osmundea pinnatifida, та 

обростають короліновими водоростями, однак може бути присутня непориста форма водоростей 

Fucus vesiculosus (A1.1132). Часто численна кількість береговичків Littorina littorea переважає над 

великими полями валунів чи берегів з більш змішаним субстратом (A1.1133). Існує багато 

регіональних відмінностей, що впливають на зональність вусоногих на Британських островах. На 

північному заході C. montagui та/або C. stellatus можуть утворювати чітку перевагу над S. Balanoides. 

На південному заході C. montagui та/або C. stellatus можуть бути домінуючими вусоногими вздовж 

евліторальної зони (A1.1121). На східному узбережжі S. Balanoides здатний поширюватись до 

верхнього рівня берега через відсутність Chthamalus spp., а тому конкуренції. Може помічатись 

лишайник Lichina pygmaea, особливо на півдні, де він може сформувати значні ділянки або, навіть, 

окрему зону серед Chthamalus spp. (A1.1122). У районах м’яких порід (наприклад, сланці), вусоногі 

(barnacle) можуть бути присутні в малій кількості або взагалі відсутні, а кам’яні породи домінують 

над P. Vulgata. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включено до 1170 Рифи 

 

Пов’язані типи оселищ 

 

 Тип оселища знаходиться між середнім та верхнім рівнем евліторалю між вкритими та 

помірно вкритими морською водою берегами нижче лишайників, домінуючих біотопів (B3.11) та, як 

правило, характеризується ділянками молюскоподібних M. Edulis з вкрапленням вусоногих. Нижче 

A1.11 – це угруповання, в якому переважають водорослі Himanthalia elongata та червоні водорості, 

такі як C. officinalis, Mastocarpus stellatus та O. pinnatifida (A1.12). Зі зменшенням впливу хвиль, F. 

Vesiculosus здатний вижити, поступово замінюючи вусоногих та біотоп F. Vesiculosus (A1.213). На 

таких помірно вкритих морською водою берегах A1.11 можуть виникнути на крутих та вертикальних 

поверхнях, у той час як фукоїди домінують на плоских ділянках (A1.1132, A1.213). 

 

А1.14 Угруповання середземноморського та чорноморських районів нижньоліторальних 

(псевдо літораль, берегова лінія) кам’янистих порід, що зазнають впливу хвиль.  

 

 А1.141 Зв'язок із Lithophyllum byssoides 

 

Характеристика 

 

 Цей зв'язок характеризується видами червоних водоростей Lithophyllum byssoides (раніше, 

Lithophyllum lichenoides). Це один із найбільш важливіших біоконструкторів середземноморської 
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«рифової побудови», зокрема, у зв’язку із інтересом естетичного характеру та його збереженням як 

цінності. 

 

Види 

 

Lithophyllum byssoides, Lithophyllum lichenoides 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включено до 1170 Рифи 

 

А1.2 Літоральні породи середньо енергетичні (Помірно відкриті абразійні берега.) 
 

 

А1.22 Молюскоподібні та фукоїди на вкритих помірним шаром морської води берегах 

 

Характеристика 

 

 Середній та нижній евліторалі від вкритих до помірно вкритих шаром морської води 

підстильних порід, часто із сусідніми осадовими породами, можуть щільно покриватись великими 

особинами молюскоподібних Mytilus edulis. Описано три біотопи: у середньому евліторалі 

молюскоподібні можуть сформувати групу або великі ділянки розкиданих водоростей Fucus 

vesiculosus (A1.221). У нижньому евліторалі знаходяться різні червоні водорості, у тому числі 

Mastocarpus stellatus та Palmaria palmata серед молюскоподібних (у більшій кількості, що переважає 

кількість у середньому евліторалі (A1.222). Оголення глиняних порід у середньому чи нижньому 

евліторалі може супроводжуватись існуванням морських сверликів, у тому числі, Pholas dactylus, 

Barnea candida та Petricola pholadiformis, в той час як поверхня характеризується невеликими 

групами молюскоподібних M. Edulis, вусоногими Elminius modestus та береговичком Littorina littorea 

(A1.223). Однорічні зелені морські водорості, такі як Enteromorpha intestinalis та Ulva lactuca, як 

правило, трапляються на черепашках молюскоподібних. Вусоногі, як правило, знаходяться на обох 

стулках молюскоподібних та позбавлених рослинності скелях, а блюдце Patella vulgata також часто 

трапляється у великій кількості. Черевоногий молюск Nucella lapillus та ряд Nucella littorinids, також 

трапляються шари молюскоподібних. Скупчення угруповання M. Edulis може зустрічатись на більш 

захищених берегах змішаного субстрату  (A2.721). 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включено до 1170 Рифи 

 

Пов’язані типи оселищ 

 

 Цей тип оселища – це домінуючі зони з M. edulis та домінуючий біотоп S. Balanoides або F. 

Vesiculosus (A1.213). У нижньому евліторалі, зона нижче – це зона, яка домінує водоростями Fucus 

serratus, M. Edulis та різноманітністю червоних морських водоростей (A1.21), а ламінарієві 

переважають у субліторалі. 

 

А1.4 Характеристика літоральних порід (Наслоєння (Залишки, останки) прибережних каменів 

(скель) (валунів та брил) 

 

А1.44 Угруповання прибережних печер та звисів 

 

Характеристика 

 

 На скелястих берегах, де утворюються печери та звиси, затінення оселища зменшує ступінь 

осушення, що зазнається біотою в періоди відпливу. Це дозволяє розмножуватись певним видам. 

Крім цього, ширина розливу, сплески хвиль, бриз морської води та проникання світла визначають 

унікальні групи угруповань, знайдені на верхньому, середньому та нижньому рівнях прибережних 

печер та звисів на пологих берегах. Біотопи навколишнього берега, такі як A1.111, A1.11 або будь-які 

угруповання фукоїдів іноді потрапляють до входів в печери. A1.113 часто потрапляє всередину 
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печер. Інші біотопи відкритих берегів можуть також траплятись у печерах, такі як зелені морські 

водорості Prasiola stipitata на склепіннях печер (B3.112), а локалізовані групи зелених водоростей, де 

просочується прісна вода, впливають на скелю.  На дні печери при вході трапляються басейни 

каміння із частками коралінових водоростей (A1.411), фукоїдів, бурих водоростей (A1.412) та 

гідроїдних поліпів та літторинових молюсків. В цілому, біомаса та різноманіття видів водоростей, 

знайдених у прибережних печерах, зменшується із збільшенням глибини в печеру у зв’язку із 

зменшенням рівня освітлення. Як правило, фукоїди трапляються біля входів в печери, але червоні 

водорості та ниткоподібні водорості та наростаючі зелені водорості здатні проникати у напрямку 

задньої частини печери із меншим рівнем освітлення, а дереноформування червоних водоростей 

Audouinella purpurea та/або групи зелених морських водоростей Сladophora rupestris можуть 

траплятись на верхніх частинах скелі. Коричнуваті бархатисті зарості водоростей Pilinia maritima, які 

трапляються разом із червоними водоростями A. purpurea на стінах печери та верхніх літторальних 

рівнях кліфів (A1.443) не слід плутати із зеленими (A1.442) або плямами золотисто-коричневих 

водоростей, які часто трапляються вище цієї зони на стелях печер (A1.443; A1.441). Нижче 

знаходиться зона Verrucaria mucosa та/або Hildenbrandia rubra на внутрішніх та зовнішніх межах 

(A1.445). Фауна, як правило, трапляється тільки на стінах печер нижнього та середнього рівня, та 

зазвичай містить вусоногих, анемонів та трубчатих поліхетів (A1.448; A1.449) залежно від рівня 

розмиву, валунів або сили хвилі. Там, де дно печери вкрите галькою та валунами, трапляються 

невеликі водорості та фауна як наслідок розмиву (A1.44A). Вертикальні чи крутосхильні стіни печер 

та звисів на берегах середнього та низького рівнів з урахуванням сили хвиль, але без розмиву, 

підтримують багату біоту губок, гідроїдних, асцидій та тіньовитривалих червоних водоростей 

(A1.447, A1.446 або A1.4461). 

 

Види 

 

 Cladophora rupestris, Hildenbrandia rubra, Prasiola stipitata 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

8330 Цілком або частково затоплені морські печери 

 

А2 Прибережні відкладення 

 

А2.2 Прибережний пісок та мулистий пісок 

 

Характеристика 

 

 Береги, що складаються із чистих пісків (крупно-, середньо- чи дрібнозернистий) та мулистий 

пісок із часткою мулу 25% та глини. Черепашки та каміння іноді трапляються на поверхні. Внаслідок 

сили хвиль або припливних течій пісок може бути у формі дюн. Прибережні піски проявляють різний 

рішень осушення при відпливі залежно від крутизни берега, рівня опадів та висоти берега. Береги з 

більш рухомими пісками є відносно збіднілі (A2.22), з більшою кількістю видів угруповань амфіпод, 

поліхет, на берегах нижчого рівня, двостулкових молюсків, що розвиваються із підвищеною 

стабільністю у оселищах дрібнозернистих пісків (A2.23). Мулисті піски (A2.24), найбільш стабільні 

серед комплексу оселищ, містять найвищий відсоток двостулкових молюсків. 

 Ситуація: берегова лінія з амфіподів (A2.211) зазвичай формується у верхній частині берега, 

де відбувається процес розкладення водоростей. Повністю морські піщані береги знаходяться уздовж 

ділянок відкритого моря, в той час як мулисті піски часто зустрічаються у більш захищених 

нижнього рівня естуаріях та можуть піддаватись впливу прісної води. 

 Часові коливання: середовище берега з прибережним піском може змінюватись помітно 

протягом сезонних циклів, із відкладенням, що піддались ерозії протягом зимових штормів та 

зрощені протягом сталіших літніх місяців. Структура розміру часток відкладень може змінюватись із 

дрібнозернистої до крупнозернистої протягом зимових місяців,  а дрібнозернисті відкладення стають 

перерозчинені протягом сезонних умов. Це може вплинути на бентос відкладень із присутністю 

певних видів тільки у літній період, коли відкладення є більш стабільними. Більш захищені береги із 

мулистим піском, швидше за все, будуть більш стабільні протягом року, але можуть покритися 

зеленими водоростями протягом літнього періоду, що носить сезонний характер, зокрема, в районах з 

багатими поживними елементами або із доступом до прісної води.  
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Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Може зустрічатись як частина наступного;- 

 

1130 Естуарії 

1140 Мулисті та піщані обмілини, які не вкриті морською водою під час відпливу 

1150 Прибережні лагуни 

1160 Великі мілководні затоки та бухти 

 

А2.3 Прибережний мул 

 

Характеристика 

 

 Береги із дрібнозернистими відкладеннями, в більшості мул та глина (розмір часток менше 

0,063мм в діаметрі), хоча піщаний мул може містити до 40% піску (в основному, дуже дрібно- та 

дрібнозернистий). Прибережний мул, як правило, формує великі заплавні ділянки, хоча незаплавний 

ущільнений мул може формувати круті та, навіть, вертикальні структури, зокрема, у верхній частині 

берега, прилеглого до солоних боліт. Незначна кількість кисню проникає у ці згуртовані відкладення, 

а шар без кисню часто знаходиться в межах міліметрів від поверхні відкладень. Прибережний мул 

може підтримувати угруповання, що характеризуються поліхетами, двостулковими молюсками та 

олігохетами. Більшість мулистих берегів піддаються впливу прісної води, оскільки більшість з них 

виникають вздовж берегів естуаріїв. Заплавні ділянки на захищених нижніх рівнях берегів естуаріїв 

можуть підтримувати багатий бентос, в той час, як мулисті береги на крайньому верхньому рівні 

естуаріїв, та які мають дуже низьку солоність, часто підтримуються дуже бідний бентос. 

 Ситуація: Мулисті береги розташовані переважно вздовж берегів естуаріїв, де є достатньо 

захисту від сили дії хвиль для того, щоб дрібнозернисті відкладення осіли. Мулисті береги можуть 

також зустрічатись у захищених бухтах, протоках і затоках, які не є частиною основних систем 

естуаріїв.  

Часові коливання: Enteromorpha spp. та Ulva lactuca можуть утворювати відповідні килимки 

на поверхні мулу протягом літніх місяців, зокрема, в районах збагачених поживними речовинами або 

значного впливу прісноводної води. 

 

Рослинні угруповання 

 

Види 

  

 Ulva lactuca 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Може зустрічатись як частина наступного;- 

 

1130 Естуарії 

1140 Мулисті та піщані обмілини, які не вкриті морською водою під час відпливу 

1150 Прибережні лагуни 

1160 Великі мілководні затоки та бухти 

 

А2.4 Прибережні змішані відкладення (відклади,осади) 

 

Характеристика 

 

 Береги із змішаними відкладеннями, починаючи із мулу із компонентами гравію та піску до 

змішаних відкладень із галькою, гравієм, піском та мулом у більших пропорціях. Згідно з 

визначенням, змішані відкладення слабо визначені. Можуть траплятись велике каміння та валуни, які 

підтримують epibiota (паразитичні організми), такі як фукоїди, а зелені морські водорості в більшості 

зустрічаються на скелястих берегах. Змішані відкладення, переважно мулисті, як правило, 

підтримують бентосну фауну, яка подібна до мулистих та піщано-мулистих берегів. 

 Ситуація: Цілком ймовірно, що існує ділянка переходу між заплавними ділянками або 

піщаними заплавними ділянками, а біотопи змішаних відкладів, де відкладення в основному 



-10-    T-PVS/PA (2015) 9 

 
складаються із мулу, але мають значку змішану кількість гравію та піску. Гравелистий мул може 

траплятись на окремих заплавних ділянках. Точно так само, мало ймовірно, що буде легко визначити 

межу між зонами змішаних відкладень із великим камінням та валунами, та полями валунів, які 

переходять у категорію скелястого берега. 

 

Види 

 

 Aphelochaeta marioni, Cerastoderma edule, Corophium volutator, Melinna palmate, Scrobicularia 

plana, Streblospio shrubsolii, Tubificoides benedii, Tubificoides pseudogaster.  

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

1130 Естуарії 

1140 Мулисті та піщані обмілини, які не вкриті морською водою під час відпливу 

1150 Прибережні лагуни 

1160 Великі мілководні затоки та бухти 

 

А2.5 Прибережні солоні болота та солончакові очеретові зарості 

 

включає наступні підтипи, які окремо вказані  або виокремлені у редакції 1998 року: 

А2.521  Угруповання солоних боліт Атлантичного та Балтійського басейнів 

А2.531  Угруповання верхньої частини берега Атлантичного басейну 

А2.542  Угруповання нижньої частини берега Атлантичного басейну 

А2.5514 Зарості (травостої) Salicornia veneta 

А2.5515 Однорічник Salicornia басейну Чорного моря, солоні болота Suaeda та Salsola 

А2.553  Угруповання Sagina maritima Атлантичного басейну 

 

Характеристика 

 

Переважні покритонасінні ділянки рослинності, що виникають на крайній верхній частині 

захищеного узбережжя та періодично вкриваються високими припливами. Рослинність розвивається 

на різних типах піщаних та мулистих відкладеннь та може мати домішки крупнозернистого 

матеріалу. Характер угруповання солоних боліт залежить від висоти берега, що призводить до 

зональності, пов’язаної із степенем чи частотою занурення в морську воду. 

 

 

Рослинні угруповання 

 

 Aegopodion podagrariae, Salicornio-Puccinellion, Eleocharition uniglumis, Armerion maritimae, 

Salicornion patulae, Glauco maritimae-Juncion maritime, Limonion ferulacei, Thero-Atriplicion, Thero-

Suaedion, Juncion maritime, Frankenion pulverulentae, Hordeion marini, Suaedion braun-blanqueti, 

Arthrocnemion glauci, Caricion fuscae, Cypero-Spergularion salinae, Puccinellio-Spergularion salinae, 

Agropyrion pungentis, Puccinellion phryganodis, Limoniastrion monopetali, Salicornion herbaceae, 

Puccinellion limosae, Romulion, Atriplicion littoralis, Saginion maritimae, Salicornion fruticosae, 

Agropyro-Artemision coerulescentis, Thero-Salicornion, Puccinellion maritimae, Plantaginion crassifoliae, 

Honckenyo-Crambion maritimae, Suaedion verae, Trifolion squamosi, Spartinion maritimae, Saginetea 

maritimae, Saginetalia maritimae, Salicornietalia fruticosae, Thero-Salicornietea, Glauco-Puccinellietalia, 

Crypsidetalia aculeatae, Thero-Salicornietalia 

 

Види 

 

 Anthemis glaberrima, Aster sorrentinii, Corophium volutator, Hippuris tetraphylla, Hydrobia ulvae, 

Kosteletzkya pentacarpos, Ligularia sibirica, Linum maritimum, Manayunkia aestuarina, Primula nutans, 

Puccinellia fasciculata ssp. pungens, Puccinellia phryganodes, Rumex rupestris, Salicornia veneta, Salsola 

daghestanica, Suaeda prostrata, Camphorosma songorica, Armeria vulgaris, Blysmus rufus, Carex marina, 

Carex salina, Gentianopsis detonsa, Glaux maritima, Imperata cylindrica, Limonium caspium, Scirpoides 

holoschoenus, Spergularia salina 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 
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1130 Естуарії 

1150 Прибережні лагуни 

1160 Великі мілководні затоки та бухти 

1310 Salicornia та інші однорічники, які колонізують ділянки, де накопичуються мул і пісок 

1320 Зарості Spartina (Spartinion maritimae) 

1330 Атлантичні засолені луки (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

1410 Середземноморські засолені луки (Juncetalia maritimi) 

1420 Середземноморські й термо-атлантичні галофільні низькорослі чагарникові зарості – скраби 

(Sarcocornetea fruticosi) 

1630 Бореальні балтійські узбережні луки 

 

Пов’язані типи оселищ 

 

А2.5 Прибережні солоні болота та солончакові очеретові зарості часто зустрічаються в якості 

складової Х01 естуарій. 

А2.6 Прибережні відкладення домінують над акватичними ( з переважанням водних 

покритонасінних ) покритонасінними. 

 

А2.61 Зарості водоростей на прибережних відкладеннях 

 

Характеристика 

 

 Зарості підводних морських судинних рослин («морські трави»), що ростуть на прибережних 

відкладеннях на мілковідді. Глибина залежить від якості води, але, як правило, становить 30 м або 

менше. 

 Середземноморські угруповання із домінуванням Posidonia oceanicae (Posidonion oceanicae) 

розглядаються як зарості Posidonia A5.535, а підтип !A5 Субліторальні відкладення. 

 

Рослинні угруповання 

  

 Zosterion marinae  

 

Види  

 Zostera sp. 

 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

1140 Мулисті та піщані обмілини, які не вкриті морською водою під час відпливу 

1160 Великі мілководні затоки та бухти 

 

Посилання 

 

Green, E P., & F T. Short. 2003. World Atlas of Seagrasses. UNEP World Conservation Monitoring Centre, 

University of California Press, Berkeley 

 

А.2.62 Морські зарості Cyperaceae 

 

А2.621 Зарості Eleocharis 

 

Характеристика 

 

Виникаючі формування Eleocharis parvula чи Eleocharis acicularis солонуватих морів, 

лиманів, бухт, постійних басейнів мулу чи піщаних рівнин та прибережних лагун, що виникають у 

відкритому Балтійському морі, обмежені прибережними водоймищами в іншому місці, та дуже рідко. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Scirpion parvuli, Ruppion maritimae  



-12-    T-PVS/PA (2015) 9 

 
 

Види  

  

 Eleocharis parvula, Eleocharis acicularis 

 

А2.7 Прибережні біогенні рифи 

 

А2.72 Зарості молюскоподібних на прибережних відкладеннях 

 

Характеристика 

Берегові відкладення, що характеризуються дорослими особинами молюскоподібних Mytilus 

edulis, зустрічаються в основному на середньому та нижньому рівні евліторалі змішаного субстрату 

(головним чином, велике каміння та галька на мулистих відкладеннях) у відкритих умовах. При 

високій щільності, молюскоподібні пов’язують субстрат та забезпечують оселище бентосним та 

іпіфітним видам фауни. Цей біотоп також зустрічається у нижніх ділянка припливу, наприклад, 

припливних вузьких протоках шотландських бухт. Фауна щільних груп молодих особин 

молюскоподібних можуть зустрічатись у захищених лиманах, які прикріплені до водоростей, що 

знаходяться на березі з гальки, гравію, піску, мулу та наносів залишків черепашок із береговою 

лінією фукоїдних водоростей.   

 

Види 
  

 Ascophyllum nodosum, Fucus vesiculosus, Mytilus edulis  

 
Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включено до 1170 Рифи  

 

А3 Інфраліторальні породи та інші тверді субстрати 

 

 включає наступні підтипи, окремо вказані  або виокремлені у редакції 1998 року: 

 А3.71 міцні фауністичні подушки та оболонки в ущелинах та печерах 

 А3.74 Печери та зноси в інфраліторальних породах 

 

Характеристика 

 

Інфраліторальні породи включають оселища корінних твердих порід, валунів та великого 

каміння, які зустрічаються у поверхневих нижньоприпливних зонах та, як правило, підтримують 

угруповання водоростей. Верхня межа позначена верхньою частиною зони бурих водоростей, у той 

час як нижня межа позначена нижньою межею заростей бурих водоростей чи нижньою межею 

щільних заростей морських водоростей. Інфраліторальні породи, як правило, відзначаються 

верхньою зоною щільних бурих  водоростей (лісами), і нижньою зоною розкиданих водоростей 

(парк), разом із нижнім ярусом стоячих водоростей. У відкритих умовах бурі водорості  - Laminaria 

hyperborea, коли в той самий час у більш захищених оселищах, як правило, зустрічаються Laminaria 

saccharina;  інші види бурих водоростей можуть домінувати при певних умовах. На крайній верхній 

частині берега та у поверхневих нижньоприпливних зонах (субліторальна межа), зазвичай, 

зустрічається вузька смуга водоростей Alaria esculenta (відкриті узбережжя) або бурі водорості 

Laminaria digitata (на помірно відкритих) або L. Saccharina (дуже захищені). Зони змішаних ґрунтів, 

відсутність сталих порід можуть спричиняти відсутності бурих водоростей, але підтримують 

угруповання морських водоростей. В естуаріях чи інших районах каламутної води, у поверхневих 

нижньоприпливних зонах може домінувати угруповання тварин, тільки з погано розвиненими 

угрупованнями водоростей. 

 

Види  
 

 Alaria esculenta, Laminaria digitata, L. hyperborea, L. saccharina  

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 
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1170 Рифи  

8330 Цілком або частково затоплені морські печери 

 

А4 Циркаліторальні породи та інші тверді субстрати 

 

 включає наступні підтипи, окремо вказані  або виокремлені у редакції 1998 року: 

 А4.24  Зарості молюскоподібних на циркаліторальних породах 

 А4.26  Кораллоформуючі угруповання середземноморського басейну, які помірно піддаються 

  гідродинамічній дії 

 А4.32 Кораллоформуючі угруповання середземноморського басейну, захищені від  

  гідродинамічній дії 

 А4.71 Угруповання циркаліторальних печерах та звисах 

Характеристика 

 

 Циркаліторальні породи характеризуються переважними тваринними угрупованнями 

(відхилення від переважних угруповань водоростей у інфраліторальній зоні). Циркаліторальна зона 

може бути поділена на дві підзони; верхня зона циркаліторалі (листові червоні водорості присутні, 

але не є домінуючими) та нижня зона циркаліторалі (листові червоні водорості відсутні). Глибина, з 

якої починається циркаліторальна зона, прямо залежить від інтенсивності світла, що досягає дня; у 

високо каламутних умовах, циркаліторальна зона може починатись нижче рівня води при середній 

висоті малих вод сизигійних припливів. Біотопи, виявлені у цій області, можуть бути віднесені до 

трьох категорій рівнів енергії: високий, середній та низький рівень енергії циркаліторальних порід 

(використовуються для визначення рівня сукупності оселищ). Характер фауни значно відрізняється 

та, головним чином, залежить від сили хвиль, сили потоку припливів, солоності, каламутності, 

ступеня розмивання та топографії порід. Для угруповання характерно не домінувати одним видом, як 

це трапляється у берегових та інфраліторальних оселищах, а складаються із мозаїчних видів. Це, 

разом із рядом факторів, робить циркаліторальні породи складною зоною для задовільної 

класифікації; тому, особлива увага повинна звертатись на відповідність видів та даних про оселища 

для цілей їх класифікації. 

 

Види 

 
 Pachymatisma johnstonia, Halichondria panacea, Esperiopsis fucorum, Myxilla incrustans, 

Tubularia indivisa, Balanus crenatus, Alcyonium digitatum, Sabellaria spinulosa, Neocrania anomala, 

Ciona intestinalis, Ascidia mentula, Alcyonium digitatum, Metridium senile  

 
Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

1170 Рифи  

8330 Цілком або частково затоплені морські печери 

 

А5 Субліторальні відкладення 

 

 включає наступні підтипи, окремо вказані  або виоклемлені у редакції 1998 року: 

 А5.627 Зарості молюскоподібних в інфраліторальній фотичній зоні Балтійського басейну 

 

Характеристика 

 

 Відкладення та пов’язана фауна у субліторалі, найближчій до прибережної зони (наприклад, 

покриття інфраліторальних та циркаліторальних зон), як правило, проходять від крайнього нижнього 

рівня берега до краю батіальної зони (200м). Вікладення коливаються від валунів та великого 

каміння, гальки, крупнозернистих пісків, пісків, дрібнозернистих пісків, мулу та змішаних 

відкладень. Ці угруповання, які зустрічаються у або на відкладеннях, описані  в рамках цього 

оселища. 

 

Види  
 Laminaria saccharina, Phymatolithon calcareum, Modiolus modiolus, Mytilus edulis, Lophelia 

pertusa.  
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Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

1110 Піщані прибережні обмілини, які постійно вкриті незначним шаром морської води 

1120 Донні зарості (Posidonion oceanicae)  

1170 Рифи  

 

А6 Морське дно (Глибоководні ложа)  

А6.9 Отвори, місця просочування води, гіпоксичні та безкисневі оселища морських глибин 

А6.91 Зменшення оселищ на морських глибинах (Глибоководні редуковані (відновні) ареали 

(екотопи,оселища)) 

 

 

А6.911 Місця просочування води у морському дні 

 

 

Характеристика 

 

Оселище морських глибин характеризуються хімічними умовами. Такі оселища часто 

визначаються  присутністю бульбашкових газів чи рідин, гіпоксичних та/або безкисневих умов у 

товщі води вище. 

 

В ПРИБЕРЕЖНІ ОСЕЛИЩА 
В1 Прибережні дюни та піщані береги 

 

В1.1 Піщаний пляж у лінії прибою 

 

Характеристика 

 

 Найнижчий рівень субліторалі, трохи вище звичайної межі припливу, де нанесений матеріал 

накопичується, а пісок може збагатитись азотними органічними речовинами. Рослинність, якщо така 

взагалі присутня, зустрічається подекуди та складається із однорічних рослин. 

 

Рослинні угруповання 
  

 Atriplicion littoralis, Elymo littorei-Rumicion crispi, Cakilion edentulae, Atriplicion nudicaulis, 

Euphorbion peplidis, Cakilion euxinae, Salsolo kali-Honckenyion peploidis  

 

Види  

 

 Atriplex spp., Cakile spp., Salsola kali, Polygonum spp  

 
Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

1210 Однорічна рослинність лінії прибою 

1640 Бореальні балтійські піщані пляжі з багаторічною рослинністю 

 

 

Пов’язані типи оселищ 

 

 Часто зустрічаються як сукупність інших дюнних оселищ, таких як В1.3 – В1.8 (усі включені 

до Резолюції 4). 

Б1.3 Рухомі (непостійні,мінливі)прибережні дюни 

 

Характеристика 

 

 Рухомі піски берегів бореальних, неморальних (лісових), степових, середземноморських та 

помірно-теплих вологих зон, без рослинності або зайняті луками; вони можуть утворювати високі 
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хребти дюн або, зокрема, вздовж Середземного та Чорного морів, обмежуються досить плоским 

пляжем, який все ще частково затоплюється. 

 

Рослинні угруповання 
 

 Verbascion pinnatifidii, Ononido ramosissimae-Polycarpion niveae, Agropyrion juncei, Agropyro-

Minuartion peploidis, Honckenyo-Elymion arenarii, Traganion moquinii, Elymion gigantei, Ammophilion 

arundinaceae,  

 

Види 
 Ammophila arenaria, Anchusa crispa, Elymus farctus, Eryngium maritimum, Honkenya peploides, 

Mertensia maritime 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включає: 

1640 Бореальні балтійські піщані пляжі з багаторічною рослинністю 

2110 Початкові стадії рухомих дюн 

2120 Рухомі дюни вздовж берегової лінії з Ammophila arenaria (“білі дюни”) 

 

Пов’язані типи оселищ 

  

Часто зустрічаються як сукупність інших дюнних оселищ, таких як В1.4 – В1.8 *(усі включені 

до Резолюції 4). 

 

В1.4 Стабільні прибережні дюни з трав’яною рослинністю (“сірі дюни”) 

 

Характеристика 

 

Стабільні (постійні) дюни чи помірно стабільні (постійні) дюни берегів бореальних, 

неморальних, степових, середземноморських та помірно-теплих вологих зон із багаторічним 

трав’яними угрупованнями, хамефітними угрупованнями, напівчагарниками чи сукулентними 

угрупованнями, які їх стабілізують, та однорічними угрупованнями, які можуть займати лугові 

галявини. 

 

Рослинні угруповання 
 

 Corynephorion canescentis, Bromion erecti, Violion caninae, Euphorbio portlandicae-Helichrysion 

stoechadis, Potentillion anserinae, Galio littoralis-Geranion sanguinei, Helianthemion guttati, Plantagini-

Festucion ovinae, Festucion beckeri, Anthyllido hamosae-Malcolmion lacerate, Traganion moquinii, 

Linarion pedunculatae, Koelerion arenariae, Thero-Airion, Hyperico perforati-Scleranthion perennis, 

Crucianellion maritimae, Geranion sanguinei, Scabiosion ucranicae, Juncion squarrosi, Helichrysion 

picardii, Ammophiletalia, Crucianelletalia maritimae, Artemisio-Koelerietalia  

 

Види 
 Anchusa crispa, Apium repens, Arnica montana, Artemisia pancicii, Carduus myriacanthus, 

Colchicum corsicum, Dianthus arenarius ssp. arenarius, Dracocephalum austriacum, Euphrasia 

marchesettii, Galium litorale, Gentianella anglica, Helianthemum caput-felis, Jasione lusitanica, 

Kosteletzkya pentacarpos, Linaria ficalhoana, Linaria flava, Muscari gussonei, Narcissus triandrus, 

Narcissus triandrus ssp. capax, Rouya polygama, Rumex rupestris, Sisymbrium supinum, Stipa bavarica, 

Thesium ebracteatum, Thymus carnosus 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включає: 

2130 Стабільні узбережні дюни з трав’яною рослинністю (“сірі дюни”) 

2210 Стабільні прибережні дюни Crucianellion maritimae 

2220 Дюни з Euphorbia terracina 

2230 Дюнні луки Malcolmietalia 



-16-    T-PVS/PA (2015) 9 

 
2240 Дюнні луки з однорічними травами Brachypodietalia 

 

Пов’язані типи оселищ 

 

 Часто зустрічаються як сукупність інших дюнних оселищ, таких як В1.3 – В1.8 (усі включені 

до Резолюції 4). 

 

В1.5 Прибережні дюнні пустища 

(Узбережні постійні дюни з лужною поверхнею з переважанням вересової рослинності) Назва 

взята з опису класифікації EUNIS 

 

Характеристика 

 

 Стабільні дюни із вилуженими ґрунтами та переважаючими вересовими чагарниками, у тому 

числі, Calluna vulgaris, Empetrum nigrum та Erica spp. 

 

Рослинні угруповання 
 Ulicion minoris, Ericion cinereae, Genisto-Vaccinion, Genistion pilosae, Empetrion nigri, Ericion 

umbellatae  

 

Види 
 Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, Erica sp. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включає: 

2140: Вилуговані стабільні дюни з Empetrum nigrumnigrum  

2150: Атлантичні вилуговані стабільні дюни (Calluno-Ulicetea) 

 

Пов’язані типи оселищ 

 

 Часто зустрічаються як сукупність інших дюнних оселищ, таких як В1.3 – В1.8 (усі включені 

до Резолюції 4). 

 

Посилання 

 
Gorissen, I. 2004. Dwarf shrub heaths of Europe - from Atlantic to Caucasus and Ural. Verlag Ingmar 

Gorissen, Siegburg. 

 

В1.6 Прибережні дюнні чагарники 

 

Характеристика 

 

 Стабільні дюни із чагарниками, наприклад, Hippophae rhamnoides, Salix repens на півночі, чи 

Juniperus spp. або sclerophyllous shrubs на півдні. 

 

Рослинні угруповання 
 

 Pruno-Rubion radulae, Pruno-Rubion ulmifolii, Berberidion vulgaris, Oleo-Ceratonion siliquae, 

Juniperion turbinatae, Salicion arenariae, Ligustro-Hippophaeion, Cisto-Lavanduletea, Rosmarinetea 

officinalis, Quercetea ilicis, Pyro cordatae-Ulicion europaei  

 

Види  
 Astragalus maritimus, Centaurea attica ssp. Megarensis, Cytisus aeolicus, Daphne rodriguezii, 

Dracocephalum austriacum, Gypsophila papillosa, Hippophae rhamnoides, Juniperus sp., Ophrys argolica, 

Phoenix theophrasti, Ruscus aculeatus, Salix repens 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 
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 Включає: 

2160 Дюни з Hippophaë rhamnoides 

2170 Дюни з Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) 

2250 Узбережні дюни з Juniperus spp. 

2260 Жорстколисті дюнні чагарники Cisto-Lavenduletalia 

 

Пов’язані типи оселищ 

 

 Часто зустрічаються як сукупність інших дюнних оселищ, таких як В1.3 – В1.8 (усі включені 

до Резолюції 4). 

 

В1.7  Прибережні дюнні ліси 

 

Характеристика 

 

Прибережні дюни зайняті лісними насадженнями, на які прямо впливає близькість до моря.  

 

Рослинні угруповання 
  

 Querco-Fagetea, Quercetea ilicis, Dicrano-Pinion  

 

Види 
  

Betula sp, Pinus sp, Quercus sp, Fagus sylvatica, Leucobryum glaucum, Ruscus aculeatus 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включає: 

2180 Заліснені дюни атлантичного, континентального та бореального регіонів 

2270 Лісисті дюни з Pinus pinea та/або Pinus pinaster 

 

Пов’язані типи оселищ 

 

 Часто зустрічаються як сукупність інших дюнних оселищ, таких як В1.3 – В1.8 (усі включені 

до Резолюції 4). 

 

В1.8 Вологі міждюнні улоговини 

 

Характеристика 

  

На вологих западинах у прибережних дюнних системах, часто із застояною водою, але 

частіше тільки сезонно затопленою прісною водою. Дюнні улоговини є надзвичайно багатими та 

особливими оселищами, що залежать від зниження рівня ґрунтових вод.  

 

Рослинні угруповання 
  

Hyperico elodis-Sparganion, Preslion cervinae, Caricion davallianae, Caricion canescenti-fuscae, 

Potentillion anserinae  

 

Види 
 Apium repens, Armeria helodes, Caropsis verticillatinundata, Colchicum corsicum, Coleanthus 

subtilis, Eryngium viviparum, Hamatocaulis vernicosus, Kosteletzkya pentacarpos, Ligularia sibirica, 

Lindernia procumbens, Liparis loeselii, Luronium natans, Marsilea quadrifolia, Petalophyllum ralfsii, 

Sisymbrium supinum, Spiranthes aestivalis, Thesium ebracteatum 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

2190 Вологі міждюнні улоговини 
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Пов’язані типи оселищ 

 

 Часто зустрічаються як сукупність інших дюнних оселищ, таких як В1.3 –В.7 (усі включені до 

Резолюції 4). 

 

В1.9 Мачери  (Тимчасові торфові луки затоплені або частково затоплені, відносно плоскі і 

низинні піщані рівнини, де надутий вапняковий пісок покриває торф чи непроникну корінну 

породу) Назва взята з опису класифікації EUNIS 

 

Характеристика 

 

 Невисокі трав’яні луки,  утворені на сухих та сезонно затоплених, відповідних плоских та 

низинних піщаних рівнинах, де вапняковий пісок під впливом вітру залягає на торф чи 

водонепроникні породи. Мачерні луки  є мачерами у повному сенсі слова, та складають частину 

сукупності мачер (Х27), характеристику Зовнішніх Гебридських островів та західної Ірландії, із 

дюнами (B1.3, B1.4), дрібними озерами (С1). Вони багаті квітами, та відповідно, комахами, лугові 

пасовища, вкриті дрібними озерами. Трав’яні угруповання вкриті Poa pratensis та Festuca rubra, 

разом із Thalictrum minus ssp. arenarium, Thymus praecox ssp. arcticus (Thymus drucei), Bellis perennis, 

Prunella vulgaris, Erodium cicutarium, Trifolium spp., Euphrasia spp. та багатьма орхідеями, серед яких 

Dactylorhiza fuchsii ssp. hebridensis, Dactylorhiza purpurella, Gymnadenia conopsea, Coeloglossum viride, 

Platanthera chlorantha та Orchis mascula є найбільш виражені. Такі трав’яні угруповання приховують 

у собі рослинні угруповання обмеженого поширення, що містять вразливі види; Cochlearia scotica, 

Euphrasia marshallii та Dactylorhiza fuchsii ssp. Hebridensis є ендеміками. В цілому, мачери є 

важливими оселищами для гніздування болотних птахів, таких як Haematopus ostralegus, Vanellus 

vanellus, Charadrius hiaticula, Calidris alpina, Tringa totanus та Gallinago gallinago. Вони підтримують 

здорову західноєвропейську популяцію деркачів Crex crex, що перебувають під загрозою зникнення. 

 

Рослинні угруповання 
  

Plantagini-Festucion ovinae  

 
Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

21А0 Мачери (*в Ірландії) 

 

Посилання 

 

Angus, I.S. & Dargie, T.C.D. 2002. The UK Machair Habitat Action Plan: progress and problems. Botanical. 

Journal of Scotland 54: 63–74.  

Gaynor, K.. 2006. The Vegetation of Irish Machair. Biology & Environment: Proceedings of the Royal Irish 

Academy 106 (3): 311-321 

 

В2 Прибережна галька 

В2.1 Гальковий пляж лінії прибою  

 

Характеристика 

  

Найнижчий рівень субліторалі, трохи вище звичайної межі припливу, де нанесений матеріал 

накопичується, а галька може збагатитись азотними органічними речовинами. Рослинність, якщо така 

взагалі присутня, зустрічається подекуди та складається із однорічних рослин або, зокрема, щодо 

Середземного моря, особливо на сході Середземного моря, однорічних та багаторічних рослин, що 

займають скупчення нанесеного матеріалу та гравію, багатих на азотні органічні речовини. 

 

Рослинні угруповання 
  

Atriplicion littoralis, Cakilion edentulae, Elymo littorei-Rumicion crispi  

 

Види  
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 Cakile maritima, Salsola kali, Atriplex spp., Polygonum spp., Euphorbia peplis, Mertensia maritima, 

and, particularly in Mediterranean formations, Glaucium flavum, Matthiola sinuata, Matthiola tricuspidata, 

Euphorbia paralias, Eryngium maritimum 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включає:  

1210  Однорічна рослинність лінії прибою 

1610  Балтійські ескерові острови (ескери) з рослинністю на піщаних, кам’янистих і галькових 

 пляжах і субліторалі 

 

В2.3 Верхній рівень (верхні) галькових пляжів із відкритою рослинністю 

 

Характеристика 

 

Верхній рівень пляжу великої галькової коси із відкритими піонерським угрупованнями чи 

багаторічною рослинністю в більшості утворюється за рахунок Crambe maritima, Honkenya peploides, 

Lathyrus japonicus та іншими спеціалізованими видами. В основному на північно-західній частині 

Європи, від Атлантики до Балтики.  

 

Рослинні угруповання 
  

Honkenyo-Crambion maritimae  

 

Види  
  

Crambe maritima, Honkenya peploides, Lathyrus japonicus  

 
Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

1220 Багаторічна рослинність кам’янистих берегів  

 

В3 Скелясті кліффи, виступи та берега, у тому числі супралітораль 

Б3.2 Скелясті кліффи, не вкритті рослинністю, виступи, береги та острівці 

 

В3.24 Балтійські кам’янисті береги, не вкритті рослинністю, та кліффи 

 

Характеристика 

 

Морські кліффи, їх схили та виступи, скелясті береги та ізольовані приморські скелі 

Балтійського моря. 

 

 
Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

1620 Бореальні балтійські острівці та малі острови 

 

В3.3 Скелясті кліффи, виступи та береги із покритонасінними  

 

Характеристика 

 

Морські кліффи чи частини морських кліффів та кам’яні береги, заселені непов’язаними 

скупченнями солевитривалих скельних рослин (хазмофіт) чи більш-менш  замкнутих солевитривалих 

угрупувань, із відповідними наземними хребетними та безхребетними угрупованнями. 

 

Рослинні угруповання 

 
 Anthyllidion barbae-jovis, Asplenion marini, Astragalion tragacanthae, Crithmion maritime, 

Crithmo-Daucion halophili, Crithmo-Limonion gracei, Crithmo-Staticion, Crucianellion rupestris, Dactylido 
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hispanicae-Helichrysion stoechadis, Elytrigio bessarabicae-Lactucion tataricae, Euphorbio azoricae-

Festucion petraeae, Euphorbion pithyusae, Frankenio-Astydamion latifoliae, Helichrysion obconico-devium, 

Kochio prostratae-Limonion meyeri, Launaeion cervicornis, Limonion anfracti-cancellati,  

 
Види 

 
В3.32: Silene vulgaris ssp. maritima, Silene uniflora, Ligusticum scoticum, Armeria maritima, 

Odontites litoralis ssp. litoralis, Odontites litoralis ssp. fennica, Matricaria maritima, Senecio viscosus 

В3.33: Limonium spp. Silene sedoides, Frankenia hirsuta, Frankenia pulverulenta, Crithmum maritimum, 

Lotus cytisoides, Anthemis rigida, Bellium minutum, Catapodium marinum, Mesembryanthemum nodiflorum, 

Parapholis incurva, Phleum crypsoides, Phleum exaratum, Plantago weldenii, Psilurus incurvus, Sagina 

maritima, Sedum litoreum, Valantia muralis В3.34: Crithmum maritimum, Astydamia latifolia, Schizogyne 

sericea, Andryala glutinosa, Plantago coronopus, Tolpis fruticosa, Aizoon canariense, Campylanthus 

salsoloides, Limonium pectinatum, Frankenia ericifolia, Reichardia ligulata, Argyranthemum frutescens, 

Lotus spp., Asplenium marinum. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включає: 

1230  Укриті рослинністю кліфи атлантичного й балтійського узбереж 

1240  Укриті рослинністю кліфи середземноморського узбережжя з ендемічними видами Limonium 

 spp. 

1250  Укриті рослинністю кліфи макаронезійського узбережжя з ендемічною флорою 

 

С КОНТИНЕНТАЛЬНІ ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ 
С1 Поверхневі непроточні води 

С1.1 Постійні оліготрофні озера, ставки та басейни 

 

Характеристика  

 

 Водойми із низьким вмістом поживних речовин (азоту та фосфору), в основному кислі (pH 4-

6). Включають в себе оліготрофічні водоймища середнього чи високого рівня pH, наприклад, 

карбонатні та незабруднені, бідні на поживні речовини озера та басейни, які зрідка зустрічаються у 

Європі, та зазначаються як оселища для харових водоростей (C1.14). Виключають торф’яні, 

дистрофні водоймища (C1.4). Через низький рівень поживності, зарості судинних рослин, зазвичай, є 

рідкісним та поодинокими явищем. 

 

Рослинні угруповання 

 
 Charion fragilis, Nitellion flexilis, Nelumboion nuciferae, Scorpidio-Utricularion minoris, 

Oenanthion aquaticae, Zannichellion pedicellatae, Parvopotamion, Potamion graminei, Nitellion syncarpae-

tenuissimae, Sphagno-Utricularion, Ranunculion aquatilis, Hyperico elodis-Sparganion, Charion vulgaris, 

Potamion,  

 

Види  

 
 Callitriche sp. Chara sp, Isoetes sp, Nitella sp, Potamogeton sp,Sparganium sp, Eleocharis 

quinqueflora, Eleocharis ovata 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включає: 

2190  Вологі міждюнні улоговини 

3110 Оліготрофні водойми з незначним умістом мінеральних речовин на піщаних рівнинах 

 (Littorelletalia uniflorae) 

3120 Оліготрофні водойми з незначним умістом мінеральних речовин переважно на піщаних 

 ґрунтах Західного Середземномор’я з Isoëtes spp. 

3140 Оліго-мезотрофні водойми з твердою (жорсткою) водою і бентосною рослинністю Chara spp. 
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С1.2 Постійні мезотрофні озера, ставки та басейни 

с1.22 Вільноплаваючі угруповання мезотрофних водоймищ 

 

С1.222 Плаваючі Hydrocharis morsus-ranae 

 

Характеристика 

 

 Угруповання, що вільно плавають на поверхні Палеарктичних вод, із великою кількістю 

Hydrocharis morsus-ranae. 

 

Рослинні угруповання 

 
 Hydrocharition: Hydrocharitetum morsus-ranae  

 

Види  

 
 Hydrocharis morsus-ranae 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 включено до 3150 Природні евтрофні озера з рослинністю типу Magnopotamion або 

Hydrocharition. 

 
С1.223 Плаваючі Stratiotes aloides 

 

Характеристика 

 

 Вільноплаваючі угруповання Палеарктичних вод, зайнятих Stratiotes aloides . 

 

Рослинні угруповання 

 

 Hydrocharition: Stratiotetum aloidis  

 

Види  

 Stratiotes aloides 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 включено до 3150 Природні евтрофні озера з рослинністю типу Magnopotamion або 

Hydrocharition. 

 

С1.224 Плаваючі колонії Utricularia australis та Utricularia vulgaris 

 
Характеристика 

 

 Вільноплаваючі угруповання біль-менш багатих поживними речовинами Палеарктичних вод, 

де переважають пухирники (Utricularia australis, Utricularia vulgaris). 

 

Рослинні угруповання 

 

 Hydrocharition: Lemno-Utricularietum vulgaris, Utricularietum australis (Utricularietum 

neglectae). 

 

Види  

 
 Utricularia australis, Utricularia vulgaris 
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Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 включено до 3150 Природні евтрофні озера з рослинністю типу Magnopotamion або 

Hydrocharition. 

 
С1.225 Плаваючі килимки Salvinia natans 

 
Характеристика 

 

 Вільноплаваючі угруповання у Центрально-Східній Європі, в яких переважають 

вільноплаваючі некорінні папороті Salvinia natans, часто утворюючи густі та широкі килимки.  

 

Рослинні угруповання 

 

 Hydrocharition: Spirodelo-Salvinietum natantis  

 

Види 

Salvinia natans 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 включено до 3150 Природні евтрофні озера з рослинністю типу Magnopotamion або 

Hydrocharition. 

 
С1.226 Плаваючі угруповання Aldrovanda vesiculosa 

 

Характеристика 

 

 Рідкісні водні формування у Центрально-Східній Європі, поширені від Бранденбургу та 

Константського озера на схід до України, із колишнім форпостом у Східній Литві, даючи притулок 

комахоїдним, вільноплаваючим Droseraceae Aldrovanda vesiculosa (вказані у Резолюції 6).  

 

Рослинні угруповання 

 

 Aldrovandetum vesiculosae, Spirodelo-Aldrovandetum i.a.  

 

Види  

 Aldrovanda vesiculosa 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

  

 включено до 3150 Природні евтрофні озера з рослинністю типу Magnopotamion або 

Hydrocharition. 

 

С1.24 Корінна плаваюча рослинність мезотрофічних водоймищ 

С1.241 Широколисті сплавини 

 

С1.2416 Зарості Nelumbo nucifera 

 
Характеристика 

 

 Формування Nelumbo nucifera, що зустрічається у дельті річки Волга та займає територію від 

півдня Прикаспійської низовини до Далекого Сходу, із натуралізованими популяціями у Румунії.  

 
Рослинні угруповання 

 

 Nelumboion nuciferae  
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Види  

 Nelumbo nucifera 

 

С1.24113 Трансильванські зарості лотосу в термальних джерелах 

 

Характеристика 

 

 Формування білих лотусів (Nymphaea lotus) геотермальних вод (розділ В2.144) озера Петеа, 

Західна Румунія. Приклади цього типу оселища на території Угорщини (наприклад, Будапешт) є 

результатом інтродукції. 

 

Види 

 
 Nymphaea lotus, Ceratophyllum demersum, Sparganium erectum ssp neglectum, Butomus 

umbellatus, Alisma plantago-aquatica, Phragmites australis 
 
Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 
Так само, як і 31А0 Трансильванські зарості лотосу в термальних джерелах 

 

Посилання 

Doniţă, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriş, I.A. (2005). Habitatele din România. 

Edit. Tehnică Silvică, Bucureşti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X)  

Olteanu-Cozma, C. (1959). Biologia si ecologia plantei Nymphaea lotus L. var.thermalis (DC.)Tusz. de la 

Baile 1 Mai - Oradea. Ocr.Nat., 4. 

 

С1.25 Килимки харофітів, занурені у мезотрофні водойми 

 

Характеристика 

 

 Килимки з водоростей, де переважають харофіти в нижній частині незабруднених, 

мезотрофних озер та басейнів Палеарктичного регіону. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Charetalia hispidae, Nitelletalia flexilis  

 

Види 

 Chara sp., Nitella sp, Tolypella sp 

 
Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

3140 Оліго-мезотрофні водойми з твердою (жорсткою) водою і бентосною рослинністю Chara spp. 

 

Пов’язані типи оселищ 

 

 Тип оселища подібний до підтипу В1.14 !С1.1 Постійні оліготрофні озера, ставки та басейни 

та В1.44 Кимилки харофітів, занурені у дистрофні водоймища, але різні у трофічному статусі 

водоймища. 

 

С1.3 Постійні евтрофні озера, ставки та басейни 

С1.32 Вільноплаваючі угруповання евтрофних водоймищ 

 

Характеристика 

  

 Угруповання, що вільно плавають на поверхні більш-чи менш багатих поживними 

речовинами вод. 

 

Рослинні угруповання 
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 Lemnion minoris, Hydrocharition morsus-ranae, Utricularion vulgaris  

 

Види 

 
Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Wolffia arrhiza, Salvinia natans, Ceratophyllum submersum, 

Stratiotes aloides. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

  

 включено до 3150 Природні евтрофні озера з рослинністю типу Magnopotamion або 

Hydrocharition. 

 

С1.33 Корінна рослинність, занурена у евтрофні  водоймища 

 
Характеристика 

 

 Формування водоймищ, що складаються із занурених, корінних, багаторічних квіткових 

рослин із часто виникаючими квітконосами, зокрема, повністю занурені, Potamogeton. 

 

Рослинні угруповання 

 
 Potamogetonion  

  
Види 

 
 Myriophyllum spicatum, Myriophyllum verticillatum, Najas marina, Najas minor. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включає: 

3150  Природні евтрофні озера з рослинністю типу Magnopotamion або Hydrocharition. 

 
С1.34  Корінна плаваюча рослинність евтрофних  водоймищ 

С1.341 Мілководні плаваючі угруповання 

 

С1.3411 Угруповання Ranunculus у мілкій воді 

 

Характеристика  

 

 Угруповання, де переважають лютики водяні (водний вид Ranunculus) як із зануреним, так і з 

плаваючим листям, що в основному характерні для мілководдя Палеарктичних водоймищ із 

коливанням рівня води та сприятливих до нечастих осушувань.  

 

Рослинні угруповання 

 

 Ranunculion aquatilis (Nymphaeion albae p., Ranunculion fluitantis p.); Hydrocotylo-Baldellion  

 

Види 

 

 Ranunculus peltatus, Ranunculus aquatilis, Ranunculus baudotii, Ranunculus hederaceus, 

Ranunculus rionii, Ranunculus ololeucos  

 

С1.3413 Зарості Hottonia palustris у мілкій воді (на мілководдях) 

 

Характерстика 

 

 Угруповання Палеарктичних мілких вод, де переважає Hottonia palustris. 
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Рослинні угруповання 

 

 Hottonion palustris, Ranunculion aquatilis p  

 

Види 

 Hottonia palustris 

 

С1.4 Постійні дистрофні озера, ставки та басейни 

  

включає наступні підтипи, окремо вказаних у редакції 2010 року: 

 В1.44 Килимки харофітів, занурені у дистрофні водоймища 

 

Характеристика 

 

 Озера та ставки із кислими водами з високим вмістом гумусу та часто з бурим забарвленням 

(часто pH 3-5). 

 

Рослинні угруповання 

 

 Nymphaeion albae, Potamogetonion, Sphagnion cuspidate, Sphagno-Utricularion,.  

 

Види  

 Рослини: Utricularia spp, Rhynchospora alba, R. fusca, Sparganium minimum, Sphagnum species. 

У бореальній зоні також  Nuphar lutea, N. pumila, Carex lasiocarpa, C. rostrata, Nymphaea candida, 

Drepanocladus spp., Warnstorfia trichophylla, W. procera. 

 Тварини: бабки (рівнокрилі та різнокрилі) 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

3160 Природні дистрофні озера та стави 

 

Пов’язані типи оселищ 

  

Часто складова верхових боліт, таких як Х04 Верхові болота та D1.2 Покривні болота 

 

С1.5 Постійні континентальні солоні та солонуваті озера, ставки та басейни 

 

Характеристика 

 

 Неузбережні солонуваті озера, ставки чи басейни та їх пелагічні хребетні та планктон. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Charion canescentis, Zannichellion pedicellatae, Ranunculion aquatilis, Ruppion maritimae  

 
Види 

 

 Lemna sp, Wolffia sp, Callitriche sp and Ranunculus sect. Batrachium sp., Najas marina, Najas 

minor, Potamogeton pectinatus 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 включає 1150: Прибережні лагуни 

 

С1.6 Тимчасові озера, ставки та басейни 

С1.66 Тимчасові континентальні солоні та солонуваті водоймища 

 

Характеристика 
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 Мілкі тимчасові солоні та солонуваті водоймища, а яких можуть розвиватись угруповання, які 

часто утворюють два шари. Основними видами є: Ranunculus trichophyllus, Najas minor, Najas marina 

та Ceratophyllum demersum. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Charion fragilis, Nelumboion nuciferae, Potentillion anserinae, Zannichellion pedicellatae, 

Parvopotamion, Littorellion uniflorae, Potamion graminei, Isoëtion lacustris, Nymphaeion albae, 

Ranunculion aquatilis, Hyperico elodis-Sparganion, Ranunculion fluitantis. 

 

Види 

 

 Ceratophyllum demersum, Najas marina, Najas minor, Ranunculus trichophyllus 

 

С1.67 Турлоги та луки озерного дна 

 

Характеристика 

 

 Наземні угруповання, які заселяють дно водоймищ, які повністю та періодично осушуються 

від води на певний період часу, такі як ірландські турлоги. Характеристикою кожної стадії циклу 

оселищ може бути С1, С3.41-С3.43, С3.51-С3.52, С3.64-С3.65, та, при необхідності, такі В2-В5 чи Е2-

Е3. 

 

Види 

 

 Рослини: Cinclidotus fontinaloides, Fontinalis antipyretica (Bryophyta). 

  

 Тварини: Tanymastix stagnalis (волога фаза) та жуки Agonum lugens, A. livens, Badister meridionalis, 

Blethisa multipunctata та Pelophila borealis (суха фаза) 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

3180 Турлоги 

 

Посилання 

 

Proctor, M. 2010. Environmental and vegetational relationships of lakes, fens and turloughs in the Burren. 

Biology & Environment: Proceedings of the Royal Irish Academy 110 (1): 17-34. 

 

С2 Поверхневі проточні водоймища (текучі води) 

С2.1 Джерела, потоки джерел (струмки) та гейзери 

С2.111 Феноскандійські мінеральні джерела та джерельні й приструмкові трав’яні болота 

(весняні болота) 

 

Характеристика 

 

 Джерела та приджерельні болота яким характерна постійна течія підземних вод. Вода 

холодна, рівномірної температури, багата на кисень та мінерали завдяки швидкій фільтрації. Басейн і 

витік джерела, а також прилеглі місця розливу води вкриті типовою рослинністю. У приджерельних 

болотах вода просочується крізь ґрунт і шар накопиченого торфу, сприяючи росту особливої 

рослинності. Оскільки вода бере початок у глибших шарах, ці джерела не замерзають навіть узимку, 

коли все довкола вкрите льодом і снігом. Тут представлена дуже специфічна фауна безхребетних, а 

флора багата на північні види. 

 

Види 

 

 Судинні рослини включають: Cardamine amara, Chrysosplenium spp., Carex appropinquata, C. 

capillaris, C. paniculata, Epilobium hornemanni, E. davuricum, E. laestadii, E. alsinifolium, Montia fontana, 
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Poa alpigena, P. remota, P. trivialis, Ranunculus lapponicus, R. hyperboreus, Stellaria alsine, S. calycantha, 

S. nemorum. Bryophytes- Brachythecium rivulare, Bryum weigelii, B. pseudotriquetrum, B. schleicheri, 

Calliergon giganteum, C. sarmentosum, Philonotis spp., Pohlia wahlenbergii, Plagiomnium undulatum, 

Rhizomnium spp., Scapania spp., Warnstorfia exannulata. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Північна класифікація: 1994 3.5.1.1 тип Sphagnum - Drepanocladus  

     3.5.1.2 тип Montia fontana-Epilobiumhornemannii 

3.5.1.3 тип Saxifraga stellaris-Philonotis fontana 

3.5.2.1 тип Philonotis 

3.5.2.3 тип Paludella 

3.4.3.2 тип Filipendula ulmaria - Carex spp. - Drepanocladus spp. -

Paludella squarrosa  

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

7160 Феноскандійські мінеральні джерела та приджерельні й приструмкові трав’яні болота 

 

Посилання 

Hedenäs, L. & Löfroth, M. (1992). Mossor som indikerar särskilt skyddsvärda våtmarksbiotoper. Svensk Bot. 

Tidskrift, 86.  

Eurola, S. & Virtanen, R. (1991). Key to the vegetation of northern Fennoscandian fjelds. Kilpisjärvi Notes, 

12: 1-28. 

 

С2.12 Жорстководні (твердоводні) джерела 

 

Характеристика 

 

 Джерела багаті на кальцій, як правило, завдяки формуванням вапняного туфу. Оселища, 

багаті на види, із густим моховим покриттям, як правило, переважає Cratoneuron commutatum. 

 
Рослинні угруповання 

 

 Cratoneurion commutati, Lycopodo-Cratoneurion commutati  

 

Види  

 

 Arabis soyeri, Cochlearia pyrenaica (in sites with heavy metals), Pinguicula vulgaris, Saxifraga 

aizoides. Mosses: Catoscopium nigritum, Cratoneuron commutatum, C. commutatum var. falcatum, C. 

filicinum, Eucladium verticillatum, Gymnostomum recurvirostrum. In the Boreal region also Carex 

appropinquata, Epilobium davuricum, Juncus triglumis, Drepanocladus vernicosus, Philonotis calcarea, 

Scorpidium revolvens, S.cossoni, Cratoneuron decipiens, Bryum pseudotriquetum 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Природнє середовище Швейцарії 2008. 1.3.2. Рослинність на лужних породах 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Підтип В2.121 Жорстководні (твердоводні) джерела на травертинах з утворенням туфу та з 

угрупованнями – це 7220: 121 Жорстководні (твердоводні) джерела із утворенням туфу 

(Cratoneurion). 

 

С2.18 Оліготрофна рослинність потоків джерел із вмістом кислот (кислих джерел) 

 

Характеристика 
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 Занурені у воду та плаваючі угруповання рослини (euhydrophyte) Палеарктичних струмків, 

бідних на поживні речовини та вапняк, зокрема, Myriophyllum alterniflorum, Potamogeton 

polygonifolius, Callitriche hamulata, Littorella uniflora, Juncus bulbosus, Scirpus fluitans ацидофільні 

мохи та водорості. В Ісландії, Montia fontana, Potamogeton filiformis, Ranunculus trichophyllus 

(Ranunculus confervoides, Ranunculus aquatilis var. diffusus) та Fontinalis antipyretica, що 

характеризують угруповання у чистих,  малопроточних водах. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Cardamino-Montion  

 
Аналогічні класифікації 

 

 Milieux naturels de Suisse 2008: 1.3.3 Végétation des sources acides 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Частина 

3260 Водотоки від рівнин до гірських рівнів із рослинністю типу Ranunculion fluitantis та Callitricho-

Batrachion. 

 

С2.19 Оліготрофна рослинність потоків джерел із вмістом вапняку 

 

Характеристика 

 

 Занурені у воду та плаваючі угруповання рослини (euhydrophyte) Палеарктичних водотоків, 

бідних на поживні речовини, але збагачених вапняком, що характеризуються, зокрема, Potamogeton 

coloratus та Chara hispida або мохами з утворенням туфу чи водоростями. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Ranunculion fluitantis, Cratoneurion commutati  

 
Аналогічні класифікації 

 

 Milieux naturels de Suisse 2008: 1.3.2 Végétation des sources alcalines 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Частина 

3260 Водотоки від рівнин до гірських рівнів із рослинністю типу Ranunculion fluitantis та Callitricho-

Batrachion. 

 

С2.1А Мезотрофна рослинність потоків джерел 

 

Характеристика 

 

 Занурені у воду та плаваючі угруповання рослини (euhydrophyte) Палеарктичних водотоків, 

помірно збагачених поживними речовинами. 

 

Види 

 

 Berula erecta (Sium erectum), Mentha aquatica f. submersa, Potamogeton perfoliatus, Potamogeton 

natans, Groenlandia densa, Ranunculus peltatus, Ranunculus penicillatus, Ranunculus trichophyllus, 

Ranunculus fluitans, Ranunculus aquatilis, Callitriche truncata, Callitriche stagnalis, Nymphaea alba, 

Myriophyllum spicatum 

 

Аналогічні класифікації 
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 Milieux naturels de Suisse 2008: 1.3 Sources et suintements 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Частина 

3260 Водотоки від рівнин до гірських рівнів із рослинністю типу Ranunculion fluitantis та Callitricho-

Batrachion. 

 

С2.1В Евтрофна рослинність потоків джерел 

 

Характеристика 

 

 Занурені у воду та плаваючі угруповання рослини (euhydrophyte) Палеарктичних водотоків, 

збагачених поживними речовинами. 

 

Види 

 
 Ranunculus fluitans, Ranunculus circinatus, Zannichellia palustris f. fluviatilis, Potamogeton 

nodosus, Potamogeton lucens, Potamogeton pectinatus, Potamogeton crispus, Sparganium emersum, 

Sagittaria sagittifolia, Callitriche obtusangula, Nuphar lutea and the moss Fontinalis antipyretica  

 
Аналогічні класифікації 

 

 Milieux naturels de Suisse 2008: 1.3 Sources et suintements 

 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Частина 

3260 Водотоки від рівнин до гірських рівнів із рослинністю типу Ranunculion fluitantis та Callitricho-

Batrachion. 

 

С2.25 Оліготрофна рослинність у швидко проточних водотоках із вмістом кислот (кислих) 

 

Характеристика 

 

 Занурені у воду та плаваючі угруповання рослини (euhydrophyte) Палеарктичних водотоків, 

бідних на поживні речовини та вапняк, зокрема, Myriophyllum alterniflorum, Potamogeton 

polygonifolius, Callitriche hamulata, Littorella uniflora, Juncus bulbosus, Scirpus fluitans чи ацидофільні 

мохи та водорості. В Ісландії Montia fontana, Potamogeton filiformis, Ranunculus trichophyllus 

(Ranunculus confervoides, Ranunculus aquatilis var. diffusus) та Fontinalis antipyretica що 

характеризують угруповання у чистих,  малопроточних водах. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Batrachion fluitantis  

 
Аналогічні класифікації 

 

 Milieux naturels de Suisse 2008: 1.2 Eaux courantes 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Частина 

3260 Водотоки від рівнин до гірських рівнів із рослинністю типу Ranunculion fluitantis та Callitricho-

Batrachion. 

 

С2.26 Оліготрофна рослинність у швидко проточних водотоках із вмістом вапняку 
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Характеристика 

 

 Занурені у воду та плаваючі угруповання рослини (euhydrophyte) Палеарктичних водотоків, 

бідних на поживні речовини, але збагачені вапняком, характеризовані, зокрема, Potamogeton coloratus 

та Chara hispida, або мохами з утворенням туфу чи водоростями. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Batrachion fluitantis (syn Ranunculion fluitantis, Callitricho-Batrachion)  

 
Аналогічні класифікації 

 

 Milieux naturels de Suisse 2008: 1.2 Eaux courantes 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Частина 

3260 Водотоки від рівнин до гірських рівнів із рослинністю типу Ranunculion fluitantis та Callitricho-

Batrachion. 

 

С2.27 Мезотрофна рослинність у швидко проточних водотоках 

 

Характеристика 

 

 Занурені у воду та плаваючі угруповання рослини (euhydrophyte) Палеарктичних водотоків, 

помірно збагачених поживними речовинами. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Batrachion fluitantis (syn Ranunculion fluitantis, Callitricho-Batrachion). 

 

Види 

 

 Berula erecta (Sium erectum), Mentha aquatica f. submersa, Potamogeton perfoliatus, Potamogeton 

natans, Groenlandia densa, Ranunculus peltatus, Ranunculus penicillatus, Ranunculus trichophyllus, 

Ranunculus fluitans, Ranunculus aquatilis, Callitriche truncata, Callitriche stagnalis, Nymphaea alba, 

Myriophyllum spicatum. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux naturels de Suisse 2008: 1.2 Eaux courantes 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Частина 

3260 Водотоки від рівнин до гірських рівнів із рослинністю типу Ranunculion fluitantis та Callitricho-

Batrachion. 

 

С2.28 Евтрофна рослинність у швидко проточних водотоках 

 

Характеристика 

 

 Занурені у воду та плаваючі угруповання рослини (euhydrophyte) Палеарктичних водотоків, 

збагачених поживними речовинами. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Batrachion fluitantis (syn Ranunculion fluitantis, Callitricho-Batrachion) 
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Види 

 

 Ranunculus fluitans, Ranunculus circinatus, Zannichellia palustris f. fluviatilis, Potamogeton 

nodosus, Potamogeton lucens, Potamogeton pectinatus, Potamogeton crispus, Sparganium emersum, 

Sagittaria sagittifolia, Callitriche obtusangula, Nuphar lutea and the moss Fontinalis antipyretica. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux naturels de Suisse 2008: 1.2 Eaux courantes 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Частина 

3260 Водотоки від рівнин до гірських рівнів із рослинністю типу Ranunculion fluitantis та Callitricho-

Batrachion. 

 

С2.33 Мезотрофна рослинність у повільно проточних водотоках 

 

Характеристика 

 

 Занурені у воду та плаваючі угруповання рослини (euhydrophyte) Палеарктичних водотоків, 

помірно збагачених поживними речовинами. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Batrachion fluitantis (syn Ranunculion fluitantis, Callitricho-Batrachion), Nymphaeion albae, 

Potamogetonion. 

 

Види 

 

 Berula erecta (Sium erectum), Mentha aquatica f. submersa, Potamogeton perfoliatus, Potamogeton 

natans, Groenlandia densa, Ranunculus peltatus, Ranunculus penicillatus, Ranunculus trichophyllus, 

Ranunculus fluitans, Ranunculus aquatilis, Callitriche truncata, Callitriche stagnalis, Nymphaea alba, 

Myriophyllum spicatum. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux naturels de Suisse 2008: 1.2.1.1 Grands cours d'eau de plaine 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Частина 

3260 Водотоки від рівнин до гірських рівнів із рослинністю типу Ranunculion fluitantis та Callitricho-

Batrachion. 

 

С2.34 Евтрофна рослинність у повільно проточних водотоках 

 

Характеристика 

 

 Занурені у воду та плаваючі угруповання рослини (euhydrophyte) Палеарктичних водотоків, 

збагачених поживними речовинами. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Batrachion fluitantis (syn Ranunculion fluitantis, Callitricho-Batrachion), Nymphaeion albae, 

Potamogetonion. 

 

Види 
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 Ranunculus fluitans, Ranunculus circinatus, Zannichellia palustris f. fluviatilis, Potamogeton 

nodosus, Potamogeton lucens, Potamogeton pectinatus, Potamogeton crispus, Sparganium emersum, 

Sagittaria sagittifolia, Callitriche obtusangula, Nuphar lutea та мох Fontinalis antipyretica. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux naturels de Suisse 2008: 1.2.1 Zone de la brême et du barbeau (é1pipotamon) 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включено до 

3260 Водотоки від рівнин до гірських рівнів із рослинністю типу Ranunculion fluitantis та Callitricho-

Batrachion. 

 

С3 Літоральна (Прибережна) зона континентальних поверхневих водоймищ 

С3.4 Зарості з бідним різноманіттям видів низькорослої прибережно-водної рослинності  

 

Характеристика 

 

 Включає  isoetids берегів оліготрофних озер, Nasturtium aquaticum водотоками, 

середземноморські карликові Scirpus swards, та інші різнорідні типи рослиннності, але з бідним 

різноманіттям видів.  

 

Рослинні угруповання 

 

Deschampsion litoralis, Littorellion uniflorae, Lobelion dortmannae, Rorippion islandicae, 

Subularion aquaticae 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux naturels de Suisse 2008: 2.1 Rivages avec végétation 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 включені до: 

1150  Прибережні лагуни 

3110  Оліготрофні водойми з незначним умістом мінеральних речовин на піщаних рівнинах 

 (Littorelletalia uniflorae) 

3120  Оліготрофні водойми з незначним умістом мінеральних речовин переважно на піщаних 

 ґрунтах Західного Середземномор’я з Isoëtes spp. 

3130  Оліготрофні до мезотрофних непроточні (лентичні) водойми з рослинністю Littorelletea 

 uniflorae та/або Isoëto-Nanojuncetea 

3170  Середземноморські тимчасові водойми 

 

С3.5 Періодично затоплені берега із піонерською та ефемерною рослинністю 

С3.51 Євро-сибірські низькорослі однорічні земноводні жорсткодернинні травостани (за 

винятком, жорсткодернинних травостанів Toad-rush) 

  

включає наступні підтипи, які окремо вказані у редакції 2010 року 

 С3.511 Прісноводні низькорослі угруповання Eleocharis 

 С3.512 Жорсткодернинні травостани Centaurium міждюнних улоговин  

 

Характеристика 

 

 Низькорослі оліго-мезотрофні однорічні угруповання нещодавно заповнених боліт та пісків 

неморальних, бореонеморальних та бореальних регіонів. Часто зустрічаються наземні форми 

земневодних видів та однорічних видів. Протягом вегетаційного циклу можуть виникнути динамічні 

оселища та деякі фізіономічності. Якщо субстрат є досить вологим, а також на первинних 
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послідовних стадіях, шар моху є достатнім. Типовими видами є Juncus bufonius, Cyperus fuscus, 

Cyperus flavescens та інші види рослинності класу Isoeto-Nanojuncetea. 

 

 Угруповання, де домінує Juncus bufonius (C3.5131 жорсткодернинні травостани toad-rush), не 

включені. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Elatino macropodae-Damasonion alismatis, Eleocharition soloniensis, Nanocyperion, Radiolion 

linoidis, Verbenion supinae. 

 

Види 

 

 С3.511: Eleocharis ovata, Eleocharis carniolica, Carex bohemica, Lindernia procumbens, Scirpus 

supinus, Limosella aquatica, Cyperus fuscus, Peplis portula, Juncus tenageia, Elatine hexandra, Elatine 

hydropiper, and Coleanthus subtilis С3.512: Samolus valerandi, Centaurium littorale, Centaurium 

erythraea, Centaurium pulchellum, Gentianella amarella, Blackstonia perfoliata, Juncus bufonius С3.513: 

Juncus bufonius, Scirpus setaceus, Cyperus flavescens, Centunculus minimus, Spergularia segetalis, 

Centaurium pulchellum, Blackstonia perfoliata, Samolus valerandi, Cicendia filiformis, Radiola linoides and 

Illecebrum verticillatum. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux naturels de Suisse 2008: 2.5.1 Végétation de petites annuelles éphémères 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 включені до: 

3130 Оліготрофні до мезотрофних непроточні (лентичні) водойми з рослинністю Littorelletea 

uniflorae та/або Isoëto-Nanojuncetea. 

 

С3.55 Малорослинні гравієві береги річок (Слабо зарослі річкові береги покриті гравієм) 

 
Характеристика 

 
 Судинні рослини, що зустрічаються на гравієвих відкладеннях річок, у тому числі піонерна 

рослинність та подальші стадії наслідків колонізації. Угруповання ранньої стадії альпійських, 

бореальних та середземноморських водотоків є спеціалізовані, ті, які із неморальних низовин та 

пагорбів пов’язані із іншими утвореннями, зокрема, тими, які вказані у Е3. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Calamagrostion neglectae, Calamagrostion pseudophragmitis, Epilobion fleischeri, Euphorbion 

rigidae, Festucion duriotaganae, Glaucion flavi, Muerbeckiello huetii-Epilobion dodonaei,Scrophularion 

sciophilae. 

 

Види 

 

 Myricaria germanica, Glaucium flavum, Oenothera biennis, Salix elaeagnos, Elymus fibrosus, 

Elymus transbaicalensis, Elymus kronokensis ssp. subalpinus, Cotoneaster cinnabarinus, Papaver 

lapponicum. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Частково охоплені у: 

3230 Альпійські ріки й трав’яна рослинність уздовж їхніх берегів 

3230 Альпійські ріки та їхня прибережна чагарникова рослинність з Myricaria germanica 

3240 Альпійські ріки та їхня прибережна чагарникова рослинність з Salix elaeagnos 
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3250 Середземноморські ріки з постійною течією з Glaucium flavum 

 

Пов’язані типи оселищ 

 

 Можуть зустрічатись у мозаїчній формі !С3.62  Позбавлені рослинності гравієві береги річок 

 

С3.6 Позбавлені рослинності чи малорослинні береги  із м’якими чи рухомими відкладеннями. 

С3.62  Позбавлені рослинності гравієві береги річок 

 

Характеристика 

 

 Позбавлені рослинності скупчення відкладень водотоків, сформованих із гальки, гравію, 

валунів чи суміші гравію та дрібнозернистих відкладень, що займають край водотоку, утворюючи 

острови в каналах або підтримуючи рукави та річечки, що складають водоток, разом із пов’язаними 

тваринними угрупованнями. Відповідні оселища чи ефемерна судинна рослинність включені до 

С3.55, а їх сукцесія призводить до вербових насаджень (G1.11). 

 

Пов’язані типи оселищ 

 

 Можуть зустрічатись у мозаїчній формі із !С3.55 Малорослинні гравієві береги річок. 

 

D ТРЯСОВИНИ, БОЛОТА ТА НИЗИННІ БОЛОТА 
D1 Верхові та покривні болота 

D1.2 Покривні болота 

 

Характеристика 

 

 Поверхня трясовин та омбротрофні торфовища, утворені на плоских чи пологих грунтах із 

поганим водостоком, у океанічних кліматах із високим рівнем опадів. Поверхня трясовин може на 

плоских грунтах  бути дуже подібною до тої, яка є на верхових болотах із комплексом малих басейнів 

та невеликих наземних торосів. У прямому сенсі, покривні болота – це оселища, ендемічні для 

Північно-Західної Європи, особливістю західної та північної частин Британських островів, 

Фарерських островів та західного узбережжя Скандинавії. Вони часто охоплюють великі ділянки із 

місцевими особливостями, підтримуючи місцеві угруповання, але сфагнові мохи відіграють важливу 

роль у всіх них, разом із Narthecium ossifragum, Molinia caerulea, Scirpus cespitosus, Schoenus 

nigricans, Eriophorum angustifolium, Eriophorum vaginatum та Calluna vulgaris. Комплекси покривних 

боліт (X28) включають дистрофічні басейни (C1.4) та кислотні притоки (D2.2), а також поверхні 

трясовин (D1.2). 

 

Рослинні угруповання 

 

 Ericion tetralicis, Oxycocco-Ericion tetralicis 

 

Види 

 

 Sphagnum papillosum, S. tenellum, S. compactum, S. magellanicum, S. rubellum, S. fuscum, 

Narthecium ossifragum, Molinia caerulea, Scirpus cespitosus, Schoenus nigricans, Eriophorum 

angustifolium, Eriophorum vaginatum, Calluna vulgaris. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

7130 Покривні болота (* якщо болото активне) 

 

D2 Низинні трясовини, збіднілі болота та перехідні болота 

D2.2 Збіднілі болота та болота м’якої джерельної води 

D2.2.2  Болота Carex nigra, Carex canescens, Carex echinata 

 

D2.226 Придунайські чорно-білі-зіркові осокові болота 
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Характеритика 

 

 Кислотні болота із жорсткотрав’ям, утвореного рослинами типу Carex spp та подекуди Juncus 

effusus, Juncus acutiflorus чи Nardus stricta, що знаходяться на горах та пагорбах, формуючи басейн 

середнього та нижнього басейну Дунаю, та сусідніх регіонів, зокрема, Карпат, гір південно-східної 

частини Балканського півострова і моравські пагорби. 

 

Рослинні угруповання 

 

Carici dacicae-Plantaginetum gentianoidis, Carici nigrae-Sphagnetum balkanicum, Carici 

echinatae-Sphagnetum, Junco-Caricetum fuscae, Sphagno-Caricetum rostratae, Carici-Sphagnetum 

droseretosum. 

 

Види 

 

Carex echinata, Carex canescens, Carex dacica (Carex nigra ssp. dacica), Carex rostrata, Juncus 

effusus, Juncus acutiflorus, Nardus stricta, D2.2262: Carex nigra, Carex echinata, Eriophorum 

angustifolium, Agrostis canina, Molinia caerulea, Nardus stricta, Drosera rotundifolia. D2.2263: Carex 

nigra, C. echinata, Eriophorum latifolium, E. angustifolium, E. vaginatum, Carex panicea, C. pallescens, 

Dactylorhiza cordigera, Pinguicula vulgaris, Primula farinosa ssp. exigua, Alchemilla bulgarica, Cirsium 

heterotrichum, Soldanella hungarica, Gymnadenia frivaldii, Juncus spp., Sphagnum spp. D2.2265: Carex 

nigra, Carex stellulata, Deschampsia cespitosa, Pinguicula vulgaris, Drosera rotundifolia, Sphagnum 

rubellum, Soldanella alpina, Dactylorhiza cordigera, Leucorchis albida. 

 

D2.3 Перехідні болота та сплавини 

 включає наступний підтип, що окремо вказаний у редакції Резолюції 4 від 1998 року: 

 D2.3H Вологий, відкритий, кисловмісний торф та пісок із Rhynchospora alba та Drosera 

 

Характеристика 

 

Неповністю наземні водно-болотно угіддя, зайняті торфоутворюючою рослинністю із 

кислотовмісними грунтовими водами чи (для скупчення рослинності) кислотовмісним низинним 

басейном чи водою озера. У цьому типі оселища присутні скупчення Sphagnum та Eriophorum sp 

(D2.38) та сплавини Molinia caerulea (D2.3D). Виключаються насадження рослинності, що 

розташовується по краях водоймища (C3.2), якщо насадження рослинності не є достатньо розрозшим, 

для того, що вважати це окремим оселищем. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Caricion canescenti-fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Caricion lasiocarpae, Rhynchosporion 

albae. 

 

Види 

 

 Eriophorum gracile, Carex chordorrhiza, C. lasiocarpa, C. diandra, C. rostrata, C. limosa, 

Scheuchzeria palustris, Hammarbya paludosa, Liparis loeselii, Rhynchospora alba, R. fusca, Menyanthes 

trifoliata, Epilobium palustre, Pedicularis palustris, Sphagnum sp. (S. papillosum, S. angustifolium, S. 

subsecundun, S. fimbriatum, S. riparium, S. cuspidatum), Calliergon giganteum, Drepanocladus revolvens, 

Scorpidium scorpioides, Campylium stellatum, Aneura pinguis, Dactylorhiza curvifolia, Ophrys insectifera, 

Orchis palustris, Cladium mariscus. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux naturels de Suisse 2008: 2.2.4 Cariçaie de transition 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

  

 Включає: 
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7140 Перехідні трясовини та сплавини 

7150 Западини на торф’яних субстратах з Rhynchosporion 

 

D3 Заболочені території типу аапа, пальса, полігональні болота 

D3.1 Заболочені території палса типу 

 

Характеристика 

 

 Заболочені території субарктичних та північних бореальних регіонів, утворених підвищеними 

замороженими насипами чи горбами (palsas), висотою від 0,5 до 8 м та до 50 м в діаметрі, 

розкиданими вологими западинами подібної зони. Заболочені території пальса типу поширені у 

дисперсній зоні вічної мерзлоти Ісландії, Півніній Фенноскандинавії та арктичних районах Росії, та в 

районах, що зазнають нульових температур не менше 200 днів на рік. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Oxycocco microcarpi-Empetrion hermaphroditi 

 

Види 

 

 Eriophorum russeolum, Carex rotundata, C. saxatilis, Empetrum nigrum ssp. Hermaphroditum, 

Ledum palustre, Betula nana, Vaccinium microcarpum; Mosses- Dicranum elongatum; Lichens: 

Ochrolechia spp., Cladonia spp., Cladina spp. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

7320 Заболочені території палса типу (Palsa). 

 

D3.2 Заболочені території типу аапа 

 

Характеристика 

 

 Болотні комплекси центральної та північної частин бореальських зон, часто великі, із 

увігнутою або плоскою, від м’яко до дуже  похилою поверхнею, що супроводжується чергуванням 

від злегка до значно підвищених горбів та торосів, із мінетрофними чи омбротрофними 

характеристиками, а мінетрофічні басейни та западини, розташовані перпендикулярно до напрямку 

нахилу. В Європі, основним місцем знаходження є субатлантична та субконтинентальна 

Фенноскандинавія та субарктична та арктична частина Росії.  

 

Рослинні угруповання 

 

 Oxycocco microcarpi-Empetrion hermaphroditi, Sphagnion medii. 

 

Види: 

 

 Рослини: Chamaedaphne calyculata, Empetrum nigrum (s.lato), Betula nana, Thricophorum 

cespitosum, Eriophorum vaginatum, E. Russeolum, Carex rostrata, C. lasiocarpa, C. rotundata, C. 

chordorriza, C. livida, Scheuchzeria palustris, Molinia caerulea, Rubus chamaemorus, Saxifraga hirculus, 

Dactylorhiza incarnata; Mosses- Sphagnum papillosum, S. Jensenii, S. Lindbergii, S. Majus, S. 

Aongstroemii, S. Subsecundum, S. Subfulvum, S. Pulchrum, Warnstorfia exannulata (Drepanocladus 

exannulatus), Limprichtia revolvens (Drepanocladus revolvens), Drepanocladus (s.lato) spp., Scorpidium 

scorpioides.  

 Тварини: Butterflies – Pyrgus centaureae, Erebia disa; Moths: Syngrapha diasema, Apamea 

maillardi, Nola karelica, Hypoxyxtis pluviaria. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

7310 Заболочені території типу аапа (Aapa). 
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D3.3 Полігональні болота 

 

Характеристика 

 

 Комплекс боліт арктичних та субарктичних районів, що супроводжуються  поверхнею 

мікрорельєфу від 10 до 30 м в діаметрі, низькоцентрованими чи високоцентрованими полігонами, 

утворені зіставленням невологих, від 0,3 до 0,5 м висотою, горбами, вкритих чагарниками, 

гіпноідними мохами та сфагнумом, та вологими западинами, зайнятих травою, осокою, мохами та 

сфагнумом. Полігональні болота зустрічаються, як правило, за межами Європи, у тундрі, де 

середньорічна температура нижче -1 °C. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Oxycocco microcarpi-Empetrion hermaphroditi. 

 

Види 

 

 Salix pulchra, S. reptans, Betula nana, Ledum decumbens, Vaccinium vitis-idaea, Rubus 

chamaemorus, Dryas punctata, Carex chordorrhiza, C. rariflora, C. rotundata, C. stans, Arctagrostis 

latifolia, Arctophila fulva, Dupontia fischeri, Aulacomnium palustre, A. turgidum, Homalothecium nitens, 

Polytrichum strictum, Hylocomium splendens, Sphagnum fimbriatum, S. girgensohnii, S. lenense, S. 

nemoreum, S. balticum, S. мajus. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Відсутній у EU 28. 

 

D4.1 Збагачені болота, у тому числі евтрофні високотрав’яні болота та вапняні припливи 

 

Характеристика 

 

 Водно-болотні угіддя та болота із надходженням джерельної води, які розвинулися на сезонно 

чи перманентно затоплених грунтах, із солігенною або топогенною збагаченістю основами, часто із 

надходженням збагаченої карбонатами води. Торфові формування, коли вони виникають, залежать 

від висоти грунтових вод. У збагачених болотах можуть переважати малі чи великі злакоподібні чи 

високі трави (наприклад). Там, де вода збагачена базово, але бідна на поживні речовини, як правило, 

тут домінують осоки поміж болотної рослинності, разом із «бурим мохом». Болота із жорсткою 

джерельною водою (D4.1N) часто містять туфові конуси чи інші туфові відкладення. Виключенням є 

водойма із жорсткою джерельною водою (C2.1); карбонатні припливи альпійської зони становлять 

окрему категорію (D4.2). Збагачені болота наділені винятковими, спеціалізованими, строго 

обмеженими видами. Вони є одним із оселищ, які зазнали найбільш серйозного спаду. Вони, по суті, 

зникли в ряді регіонів та знаходяться під загрозою зникнення у центральній та західній частинах 

Європи. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Caricion davallianae 

 

Види 

 

 Campylium stellatum, Drepanocladus intermedius, D. revolvens, Cratoneuron commutatum, 

Acrocladium cuspidatum, Ctenidium molluscum, Fissidens adianthoides, Bryum pseudotriquetrum, Schoenus 

nigricans, S. ferrugineus, Eriophorum latifolium, Carex davalliana, C. flava, C. lepidocarpa, C. hostiana, C. 

panicea, Juncus subnodulosus, Scirpus cespitosus, Eleocharis quinqueflora, very rich herbaceous flora 

including Tofieldia calyculata, Dactylorhiza incarnata, D. traunsteineri, D. traunsteinerioides, D. russowii, 

D. majalis ssp.brevifolia, D. cruenta, Eupatorium cannabinum, Liparis loeselii, Herminium monorchis, 

Epipactis palustris, Pinguicula vulgaris, Pedicularis sceptrum-carolinum, Primula farinosa, Swertia 

perennis. 
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Аналогічні класифікації 

  
 Milieux naturels de Suisse 2008: 2.2.3 Parvocariçaie neutro-basophile 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

72330 Лужні низинні болота 

 

Посилання 

Jiménez‐Alfaro, B. et al. (2014). Biogeographic patterns of base‐rich fen vegetation across Europe. Applied 

vegetation science, 17(2), 367-380. 

 

D4.2 Основні гірськs притоки та прирічкові території із багатою арктично-гірською флорою 

 

Характеристика 

 

 Рідкісні альпійські, приальпійські, північно-британські та приарктичні піонерські 

угруповання, що зайняли гравієві, піщані, кам’яні, іноді дещо глинисті чи торф’яні, вапнякові осадові 

субстрати, просочені холодною водою, у моренах та на крайніх межах джерел, струмочків, 

льодовикових потоків альпійських чи субальпійських рівнів, або на намивних пісках чистих, 

повільно проточних рік та спокійних заводях. Вони мають багато видів із бореоарктичним 

поширенням чи поширенням льодовиковим реліктом, багато з яких зазначені у червоних книгах 

кількох країн. 

  

Рослинні угруповання 

 

 Caricion bicoloris-atrofuscae 

 

Види  
 
 Carex bicolor, C. microglochin, C. maritima, C. atrofusca, C. vaginata, Kobresia simpliciuscula, 

Scirpus pumilus, Juncus arcticus, J. alpinoarticulatus, J. castaneus, J. triglumis, Typha minima, T. 

lugdunensis, T. shuttleworthii, Tofieldia pusilla, often accompanied by Carex davalliana, C. dioica, C. 

capillaris, C. panicea, C. nigra, Blysmus compressus, Eleocharis quinqueflora, Scirpus cespitosus, Primula 

farinosa, Equisetum variegatum, Drepanocladus intermedius, Campylium stellatum. 

 

Аналогічні класифікації 

  

 Milieux naturels de Suisse 2008: 2.2.5 Groupement pionnier des bords de torrents alpins 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

7240: Альпійські піонерні формації Caricion bicoloris-atrofuscae 

 

Посилання 

Jiménez‐Alfaro, B. et al (2014). Biogeographic patterns of base‐rich fen vegetation across Europe. Applied 

vegetation science, 17(2), 367-380. 

 

D5 Осоки та очеретники, як правило, без вільно-стоячої води 

D5.2 Зарості крупних осок, як правило, без вільно-стоячої води 

 

 Наземні скупчення високих видів Carex, Cladium та Cyperus, скупчення, зазвичай, бідні на 

види та часто домінують одним видом, що росте на заблочених грунтах. Ці види також ростуть на 

окраїнах водоймищ. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Magno-Caricion elatae, Magno-Caricion gracilis, Carici-Rumicion hydrolapathi, Scrophulario 

umbrosae-Caricion paniculatae, Caricion broterianae, Caricion microcarpae, Deschampsion argenteae. 
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Види 

 Angelica palustris, Carex acuta, Carex acutiformis, Carex appropinquata, Carex elata, Carex 

lasiocarpa, Carex paniculata, Cladium mariscus Cyperus papyrus, Schoenus nigricans, Kostelezkia 

pentacarpos. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux naturels de Suisse 2008: 2.2.1.1 Magnocariçaie  
       2.2.1.2 Formation à marisque 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

7210: Карбонатні низинні болота з Cladium mariscus та з видами Caricion davallianae 

 

D6 Континентальні солоні та солонуваті марші та очеретники 

D6.1 Континентальні солоні марші 

 включає наступні підтипи, що окремо вказані або виокремлені у редакції 1998 року: 

 D6.1  Внутрішні іберійські зарості Microcnemum та Salicornia  
 D6.16 Внутрішні європейські та анатольські зарості Salicornia, Microcnemum, Suaeda та  

  Salsola 

 

Характеристика 

 

 Засолені луки та зарості Salicornia та інші Chenopodiaceae внутрішніх солоних басейнів 

неморальних (лісових) зон. Континентальні солончаки центральної частини Європи є важливими 

угрупованнями, що знаходяться під загрозою зникнення, та які зустрічаються на декількох 

ізольованих ділянках Саксонії та Нижньої Саксонії, Шлезвіг-Гольштейну, Тюрінгії, Гессена, 

Лотарингії, Овернь, Мідлендса і південно-східної частини Польщі (нижня долина Ніда). 

 

Рослинні угруповання 

 

 Scorzonero-Juncion gerardii, Armerion maritimae, Potentillion anserinae, Puccinellio-Spergularion 

salinae, Puccinellion limosae, Puccinellion maritimae, Halo-Trichophorion pumili, Salicornion patulae, 

Thero-Salicornion. 
 

Види 

 

 Apium repens, Kosteletzkya pentacarpos, Primula nutans, Salicornia sp, Sisymbrium supinum 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

1340 Континентальні засолені луки 

 

D6.23 Внутрішні іберійські засолені луки 

 

Характеристика 

 

 Засолені луки, властиві найнижчим, вологим частинам внутрішніх іберійських впадин, де 

домінують Puccinellia fasciculata чи Aeluropus littoralis, у найнижчих ділянках, або, дещо вище, 

домінує Juncus gerardi. Вищі рівні та сухіші грунти, які оточують їх, зайняті або іншими 

угрупованнями засолених луків, які менше відрізняються від прибережних угруповань (блоки A2.522 

and A2.532), або засоленими чагарниками. 

 

Рослинні угруповання 

 

Lygeo-Lepidion cardaminis, Lygeo sparti-Limonion furfuracei, Limonion catalaunico-viciosoi, 

Meliloto dentati-Bolboschoenion maritime. 
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Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включені до 

1410 Середземноморські засолені луки (Juncetalia maritimi) 

 

Е ЛУКИ ТА ГРУНТИ, ДЕ ДОМІНУЮТЬ НАПІВЧАГАРНИКИ, МОХИ ЧИ 

ЛИШАЙНИКИ 
 

Е1 Сухі луки 

Е1.1  Піщані та кам’янисті континентальні території із рослинністю на відкритих ділянках 

Е1.1.1 Ділянки з обломків (уламків) кам’яних порід у Євро-сибірських районах   

 включає наступний підтип, що окремо вказаний або виокремлений у редакції 2010 року: 

 Е1.112 Угруповання на ділянках обломків (уламків) кам’яних порід типу Sempervivum або 

Jovibarba 

 

Характеристика 

 

 Відкриті низинні та пагорбні ділянки із обломками кам’яних порід субокеанічного, помірного, 

бореального чи субсередземноморського районів, клімату Західної та Центральної Європи, від сходу, 

епізодично, до країн Балтії та Чорного моря, утворених здебільшого однорічниками та сукулентами 

чи напівсукулентами на деградованих кам’янистих поверхнях гребенів, виступів чи горбів, із 

вапняковими чи кременистими грунтами, що часто порушуються внаслідок ерозії чи діяльності 

кролів. До рослинних угрупованнь відносять Alysso-Sedion albi та Seslerio-Festucion pallentis. Ці 

ділянки складають широку різноманітність окремих та часто місцевих, ізольованих угруповань, що 

приховують багато характеристик видів, таких як Erophila verna, Jovibarba globifera ssp. glabrescens, 

Poa bulbosa, Sedum acre, Sedum album, Sedum sexangulare, серед яких є численна кількість рідкісних 

форм, у тому числі реліктних та нещодавно еволюційованих таксонів. Разом із більш розвинутими 

угрупованнями луків з блоку E1.29, іноді E1.21-E1.25, E1.27, чи  E1.281, дуже бідних на  види 

угруповань з блоків H3.19 чи H3.2B та лакунарних чагарникових формацій з блоку F3.1., вони 

складають  судинні рослини континентальних кліффів та кам’янистих оголень центральної частини 

Європи з блоків H3 (а саме, H3.1B, H3.1C та H3.2E). 

 

Рослинні угруповання 

 

 Alysso alyssoidis-Sedion albi, Sedo-Scleranthion biennis, Hyperico perforati-Scleranthion perennis, 

Sedion anglici, Sedo albi-Veronicion dillenii. 

 

Види 

 

 Alyssum alyssoides, Arabis recta, Cerastium spp., Hornungia petraea, Jovibarba spp., Poa badensis, 

Saxifraga tridactylites, Sedum spp., Sempervivum spp., Teucrium botrys. 

 

Аналогічні класифікації 

 

Milieux naturels de Suisse 2008: 4.1.1 Végétation des dalles calcaires de basse altitude  

 

Північна класифікація 1994 року: 

5.2.1.1b Типи сухих луків на кам’янистих ділянках, північний     

              варіант  

5.1.5.1   Кам’янисті ділянки типу алвар  

5.2.1.1a Типи сухих луків на кам’янистих ділянках, збіднілого   

  варіанту 

5.2.1.1   Типи сухих луків на кам’янистих ділянках 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

6110: Наскельні карбонатні або базифільні трав’яні угруповання Alysso-Sedion albi 
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E1.12 Карбонатні піщані ділянки з піонерською рослинністю Євро-сибірського району 

 

Характеристика 

 

 Відкриті луки із більш-менш карбонатними пісками у Західной Європі та центральній, 

західній та північній частині Центральної Європи, в межах Словаччини, країн Балтії та Білорусії. 

Подеколи розкидані із однорічниками Cerastium semidecandrum, Vicia lathyroides, Silene conica, 

Phleum arenarium, Petrorhagia prolifera, Arenaria serpyllifolia, Sedum acre. Формації, еквівалентні 

дюнам, зустрічаються у блоці H5. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Koelerion glaucae, Sileno conicae-Cerastion semidecandri, Sedo-Cerastion. 

 

Види 

 

 Helichrysum arenarium, Silene otites, Silene chlorantha, Dianthus deltoides, Dianthus arenarius, 

Bromus tectorum, Cynodon dactylon, Gypsophila fastigiata ssp. arenaria, Astragalus arenarius, Androsace 

septentrionalis, Onosma arenaria, Jurinea cyanoides, Koeleria glauca, Koeleria macrantha, Festuca 

psammophila, Festuca polesica, Festuca duvalii, Poa bulbosa, Colchicum arenarium, Stipa borysthenica 

ssp. Germanica. 

 

Аналогічні класифікації 

 

Milieux naturels de Suisse 2008: 4.1.1 Végétation des dalles calcaires de basse altitude. 

Північна класифікація 1994 року: 5.1.4.1 тип Koeleria glauca. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Аналогічно 

6120 Трав’яні угруповання на сухих карбонатних пісках. 

Е1.13 Континентальні сухі кам’янисті остепнені трав’яні угруповання та ділянки чагарників 

на крейдяних відслоєннях 

 

Характеристика 

 

 Угруповання хамефітів на крейдяних відслоєннях у степових та південних лісостепових зонах 

басейну річок Дону та (ймовірно) Волги. Типовим є поєднання видів континентальних степів. Як 

правило, угруповання відкриті, а покриття рослинністю коливається між 30-70% із включенням 

декількох видів рослин, що знаходяться під загрозою зникнення. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Artemisio hololeucae-Hyssopion cretacei, Euphorbio cretophilae-Thymion cretacei. 

 

Види 

 

 Androsace koso-poljanskii, Artemisia hololeuca, Thymus cretaceus, Helianthemum cretophilum, 

Jurinea brachycephala, Gypsophila oligosperma, Asperula tephrocarpa, Euphorbia cretophila, 

Helianthemum cretaceum, Hyssopus cretaceus Astragalus tanaiticus, Daphne Sophia, Erysimum ucrainicum, 

Genista tanaitica, Hedysarum cretaceum, Hedysarum ucrainicum, Onobrychis vassilczenkoi, Pinus cretacea, 

Scrophularia cretacea, Silene cretacea. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

  

 Не включений до нормативних актів ЄС  

 

Посилання 
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Ромащенко Р.Ю, Дідух Я. П., Соломаха В.А (1996) Синтаксони класу Helianthemo-Thymetea cl. 

Крейдяних угруповань Південно-Східної Уркаїни. Українська фітосоціологічна збірка, сер. A: 1 ст. 

49-62. 

 

Е1.2 Багаторічні вапнякові трав’яні угруповання та степи 

 

Характеристика 

 

 Багаторічні трав’яні угруповання, часто бідні на поживні речовини, але багаті різними види, 

на вапнякових та інших основних грунтах неморальних та степових зон та суміжних ділянок 

суббореальних та субсередземноморських зон. Включає карбонатні трав’яні угруповання у 

центральній та західній частинах Європи, угруповання алвар Балтійського регіону та основні трав’яні 

угруповання степової зони. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Brachypodietalia phoenicoidis, Brometalia erecti, Festucetalia vaginatae, Festucetalia valesiacae, 

Helictotricho-Stipetalia, Koelerio-Phleetalia phleoidis, Scorzonero-Chrysopogonetalia, Seslerietalia rigidae, 

Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis.  

 

Види 

 

 Artemisia laciniata, Artemisia oelandica, Artemisia pancicii, Astragalus centralpinus, Biscutella 

neustriaca, Cypripedium calceolus, Dianthus arenarius ssp. arenarius, Dracocephalum austriacum, 

Euphrasia marchesettii, Gentianella anglica, Jurinea cyanoides, Lilium pomponium, Pulsatilla patens, 

Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica, Senecio jacobaea ssp. gotlandicus, Stipa bavarica, Stipa styriaca, 

Thesium ebracteatum, Allium savranicum, Colchicum laetum, Silene cretacea, Bellevalia sarmatica, 

Elytrigia stipifolium, Iris rectulata, Iris notha, Stipa dasyphylla, Crocus speciosus, Koeleria sclerophylla, 

Stipa pulcherrima, Stipa zalesskii, Fritillaria rithenica, Adonis wolgensis, Astragalus cretophilus, 

Bulbocodium versicolor, Crambe grandiflora, Diplotaxiis cretacea, Paeonia tenuifolia, Tulipa schrenkii, 

Cotoneastrum alaunicus, Papaver bracteatum, Potentilla eversmanniana, Rosa donetzica. 

 

Аналогічні класифікації 

  
 Milieux naturels de Suisse 2008: 4.2 Pelouses sèches thermophiles. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

6190 Наскельні паннонські трав’яні угруповання (Stipo-Festucetalia pallentis)  

6210 Напівприродні лучні степи, остепнені луки й чагарникові зарості на вапнякових субстратах 

 (Festuco-Brometalia) (* оселища, важливі для орхідних)  

6240   Субпаннонські лучні степи та остепнені луки  

6250   Паннонські лучні степи та остепнені луки на лесах 

6260  Паннонські піщані степи 

6280  Північні альвари (alvar) та плоскі скелі з докембрійських вапняків  

62C0  Понтично-сарматські степи  

 

E1.3 Середземноморські ксеротичні трав’яні угруповання 

 

Характеристика 

 

 Мезо- та термо-середземноморські ксерофіли, в основному відкриті, низькотравні багаторічні 

угруповання багаті на терофіти; угруповання терофітів оліготрофних грунтів збагачених основами, 

часто карбонатними субстратами, наприклад, рослинність класу Thero-Brachypodietea. 

 

Рослинні угруповання 
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 Diantho humilis-Velezion rigidae, Cymbopogoni-Brachypodion ramosi, Plantagini-Catapodion 

marini, Moricandio-Lygeion sparti, Dauco-Catananchion luteae, Sedo-Ctenopsion gypsophilae, Trachynion 

distachyae, Thero-Brachypodion, Armerion girardii, Omphalodion commutatae, Stipion retortae.  

 
Види 

 

 Brachypodium distachyum, B. retusum, B. fasciculatus, B. madritensis, B. rubens, B. alopecuros, 

Aegilops neglecta, A. geniculata, A. triuncialis, Avena sterilis, A. barbata, Lagurus ovatus, Cynosurus 

echinatus, Stipa capensis, Hyparrhenia hirta, Andropogon distachyos, Cynodon dactylon, Dactylis 

hispanica, Urginea maritima, Asphodelus microcarpus, Lloydia graeca, Anacamptis pyramidalis. 

 
Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 
6220 Несправжні степи зі злаками та однорічниками класу Thero-Brachypodietea  

 
Е1.55 Східні субсередземноморські сухі луки 

 

Характеристика 

 

 Відкриті, ксеротичні трав’яні угруповання на вапнякових породах або флішах 

субсередземономорських зон Трієсти, Істрії, Банканського півострова та Остри-Карпіонної зони 

Греції, де вони співіснують із лучними степами Festucetalia valesiacae (unit E1.21), розвиваючись в 

зонах із меншою континентальністю, ніж останні, та утворюючи більший середземноморський 

елемент, ніж вони; як лучні степи, однак, у них часто домінують Carex humilis чи Festuca rupicola.  

 

Рослинні угруповання 

 

 Chrysopogono-Saturejion subspicatae, Scorzonerion villosae. 

 

Види 

 

 Carex humilis, Bromus erectus, Centeurea rupestris, Leucanthemum liburnicum, Plantago argentea, 

Jurinea mollis, Iris cengialti, Pulsatilla vulgaris ssp. grandis, Genista holopetala, Hladnikia pastinacifolia, 

Euphrasia marchesettii, Pedicularis friderici-augusti, Sesleria juncifolii, Gentiana lutea, Gentiana clusii, 

Trinia glauca, Arctostaphylos uva-ursi, Euphorbia triflora, Festuca rupicola 
 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

62А0 Східні субсередземноморські сухі луки (Scorzoneratalia villosae). 

 

Посилання 

 

Terzi, Massimo. (2014) Numerical Analysis of the Order Scorzoneretalia villosae Phytocoenologia. 44(3-4), 

3-4. 

 

Е1.7 Зімкнені несердземноморські сухі кислотні та нейтральні луки 

Е1.71. Угрупованя Nardus stricta 

 

Характеристика 

 

 Мезофіли та ксерофіли, де переважають Nardus stricta, атлантичних або суб-атлантичних 

низовин, гірських районів півночі Європи, центральної частини Європи та західної частини Іберії. 

Інші важливі види: Festuca rubra, Agrostis capillaris, Agrostis pyrenaica, Avenula versicolor, Campanula 

alpine та Avenella flexuosa. 

Не містять субальпійські та альпійські угруповання Nardus stricta (Nardion strictae), які включені до 

блоку Е4.3 Кислотні альпійські та субальпійські луки. 

 

Рослинні угруповання 
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 Violion caninae. 

 

Види 

 

 Nardus stricta, Festuca rubra, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Avenula versicolor, Polygala 

vulgaris, E1.711 Galium saxatile, Potentilla erecta E1.712 Arnica montana, Campanula rotundifolia, Carex 

panicea, Thymus pulegioides, E1.713 Danthonia decumbens, Calluna vulgaris, Sieglingia decumbens, 

E1.714 Carex pallescens, Gymnadenia conopsea, Orchis mascula, Dactylorhiza majalis, Platanthera bifolia, 

Phyteuma nigrum, Lychnis flos-cuculi, Anemone nemorosa. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Північна класифікація 1994 року: 5.1.3.3 Біловус на пустищах 

 

Milieux naturels de Suisse 2008: 5.4.1 Lande subatlantique acidophile 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

6230 *Багатовидові луки з Nardus на силікатних субстратах гірських (та передгірних) регіонів 

континентальної Європи.  

 
Е1.722 Борео-арктичні трав’яні угруповання Agrostis-Festuca 

 

Характеристика 

 

 Трав’яні угруповання субарктичної спорідненості північних бореальських та 

середньобореальських зон Північної Скандинавії та Південно-Західної Росії, альпійських та аркто-

альпійських зон каледонських островів Скандинавії, та низин та пагорбів Ісландії, що складаються із 

Festuca spp., Agrostis capillaris, із Anthoxanthum odoratum, та інших видів трав’яних угруповань, часто 

із Polygonum viviparum та іншими травами. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Potentillo-Polygonion vivipara. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Північна класифікація 1994 року:  5.1.3.2 тип Common Bent  

      5.2.1.2 тип Sheep's Fescue на сухих лугах  

5.2.1.3a тип сухих лугів багатих травами, але бідних на 

Red Fescue  

      5.2.2.2 тип лугових Red Fescue  

5.2.2.5 тип лугових Northern Sheep's Fescue  

5.2.2.6 тип лугових Northern Red Fescue  

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включено до 

6270 Феноскандійські низинні сухі до мезофітних багатовидові луки 

 

Е1.8 Зімкнені сердземноморські сухі кислотні та нейтральні луки 

Е1.83 Зарості Nardus stricta середземноморсько-гірського району 

 

Характеристика 

 

 Багаторічні трав’яні угрупованння на кислотних грунтах супра-середземноморської зони, де 

домінують такі трави: Festuca elegans чи Nardus stricta. Середземноморські однорічні трав’янисті 

луки на кремнієвих, піщаних чи мулистих, як правило, поверхневих грунтах, які зберігаються 

зв’язаними під час сухого сезону. 
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Рослинні угруповання 

 

 Helianthemion guttati, Vulpio-Lotion,Potentillo ternatae-Nardion, Corynephoro-Malcolmion 

patulae, Festucion elegantis, Campanulo herminii-Nardion strictae, Potentillion calabri. 

 

Види 

 

 Arnica montana, Colchicum corsicum, Festuca elegans, Gentiana lutea, Nardus stricta. 

 

Е1.9 Незімкнені несердземноморські сухі кислотні та нейтральні луки, у тому числі 

континентальні дюнні луки 

 

Характеристика 

 

 Незімкнені луки, часто із терофітами, неморальних, бореонеморальних та 

субсередземноморських зон, що розвиваються на сирих безвапнякових грунтах, особливо на 

континенальних дюнах та стабільних пісках. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Armerion elongatae, Armerion junceae, Armerio-Potentillion, Corynephorion canescentis, Diantho 

pinifolii-Jasionion heldreichii, Hyperico perforati-Scleranthion perennis, Koelerion glaucae Sedo-Cerastion 

arvensis, Sedo albi-Veronicion dillenii, Sedion pyrenaici, Sedo-Scleranthion, Scabioso-Trifolion dalmatici, 

Sileno conicae-Cerastion semidecandri, Thero-Airion. 

 

Види 

 

 E1.91: Aira caryophyllea, Aira praecox, Micropyrum tenellum (Nardurus lachenalii), Vulpia 

bromoides, Vulpia myuros, Trisetum ovatum, Filago arvensis, Filago gallica, Filago lutescens, Filago 

minima, Filago pyramidata, Filago vulgaris, Spergula morisonii, Hypochoeris glabra, Evax carpetana, 

Moenchia erecta, Scleranthus polycarpos, Teesdalia nudicaulis, Myosotis discolor, Myosotis stricta, Linaria 

elegans, Linaria amethystea, Sedum lagascae, Sedum pedicellatum, Ornithopus perpusillus, Trifolium 

striatum, Trifolium arvense, Trifolium dubium, Trifolium campestre, Trifolium micranthum, Tuberaria 

guttata E1.92: Agrostis capillaris, Agrostis vinealis, Agrostis delicatula, Agrostis durieui, Agrostis 

castellana, Poa angustifolia, Anthoxanthum odoratum, Festuca filiformis, Corynephorus canescens, 

Calamagrostis epigejos, Carex arenaria E1.93: Corynephorus canescens, деколи Leymus arenarius чи 

Carex arenaria E1.94: Corynephorus canescens, Carex arenaria, Spergula morisonii, Teesdalia nudicaulis 

та килимки  кущистих лишайників (Cladonia, Cetraria) E1.99: Corynephorus canescens, Festuca 

vaginata, Koeleria glauca, Thymus serpyllum та Ceratodon purpureus. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 Включає 

2330  Континентальні дюни з незімкненими угрупованнями з Corynephorus та Agrostis 

2340  Паннонські континентальні дюни 

 

Е1.9 Луки із вмістом важких металів 

 

Характеристика 

 

 Сухі, короткотрав’янисті луки, часто багаті на лишайники та мохи, що колонізують грунти 

західної та центральної частини Європи із високим вмістом важких металів, таких як цинк та 

свинець, та включають унікально пристосовані види, екотипи чи популяції в основному повязані із, 

або отримані із, інших гірських, бореогірських чи степових видів; включені луки із вмістом важких 

металів чітко альпійського спорідненння, хоча охоплює висотні види, що простягаютья із гірського 

рівня та низини деальпійських станцій до субальпійських та альпійських рівнів. Рослинність порядку 

Violetalia calaminariae. 

 

Рослинні угруповання 
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 Armerion halleri, Plantagini-Festucion ovinae, Thlaspion calaminariae, Thlaspion rotundifolii. 

 

Види 

 

 Armeria arenaria, Armeria bottendorfensis, Armeria halleri, Armeria maritima, Dianthus sylvestris, 

Festuca ophioliticola ssp. calaminaria, Festuca valesiaca, Galium anisophyllon, Minuartia verna var. 

hercynica, Poa alpina, Silene vulgaris ssp. humilis, Thlaspi alpestre ssp. calaminare, Thlaspi caerulescens, 

Viola calaminaria, Viola dubyana. 
 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

6130 Каламінарські трав’яні угруповання з Violetalia calaminariae 

 

Е2 Мезофітні луки 

Е2.1 Постійні мезотрофні пасовиша та травоутворюючі пасовища 

Е2.15 Макаронезійські мезофітні луки 

 

Характеристика 

 

 Вторинні луки найвищих рівнів островів Атлантичного океану. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Festucion francoi 

 

Види 

 

Holcus rigidus, Festuca jubata, Deschampsia foliosa, Ranunculus cortusifolius, Rumex azorica, 

Cardamine caldeirarum, Dryopteris azorica, D. crispifolia, Euphrasia grandiflora, Lactuca watsoniana, 

Senecio malvifolius, Tolpis azorica, Bellis azorica, Sanicula azorica, Ammi spp. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

6080 Макаронезійські мезофільні луки 

 

Е2.2 Низько- та середньовисотні викошувані луки 

 включає наступні підтипи, що окремо вказані у редакції 1998 року 

 Е2.25 Континентальні луки 

 

Характеристика 

 

 Мезотрофні викошувані луки низьких висот Європи, удобрені та добре дреновані. Вони 

найбільш притаманні неморальним та бореонеморальним зонам Європи, але також поширені у 

Центральних Кордильєрах, Апенінах та супра-середземномоській зоні Балканського півострова та 

Греції.  

 

Рослинні угруповання 

 

 Arrhenatherion elatioris, Brachypodio-Centaureion nemoralis, Calthion palustris, Conioselinion 

tatarici, Cynosurion cristati, Deschampsion cespitosae, Glycyrrhizion echinatae, Glycyrrhizion glabrae, 

Glycyrrhizion korshinskyi, Molinion caeruleae, Ranunculo neapolitani-Arrhenatherion elatioris, Rumicion 

thyrsiflori. 

 

Види 

 

 Arrhenatherum elatius, Alchemilla xanthochlora, Alopecurus pratensis, Anthriscus sylvestris, 

Arrhenatherum elatius, Bromus erectus, Campanula patula, Crepis biennis, Crepis biennis, Dactylis 

glomerata, Daucus carota, Equisetum arvense, Festuca rubra, Galium album, Geranium pratense, 
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Heracleum sphondylium, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Medicago sativa, Pastinaca sativa, 

Picris hieracioides, Pimpinella major, Sanguisorba officinalis, Trifolium dubium, Trisetum flavescens. 

 

Аналогічні класифікації 

  
Milieux naturels de Suisse 2008: 4.5.1 Prairie de fauche de basse altitude 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

  

Включає 

6270 Феноскандійські низинні сухі до мезофітних багатовидові луки  

6510 Низинні викошувані луки (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  

 

Е2.3 Гірські викошувані луки 

 

Характеристика 

  

Часто багаті видами від мезотрофних до евтрофних викошуваних луків гірських та 

субальпійських рівнів вищих гір неморальних та південних бореальних зон. 

 

Рослинні угруповання 

  
Calthion palustris, Pancicion serbicae, Phyteumato-Trisetion flavescentis , Polygonion 

krascheninnikovii, Triseto flavescentis-Polygonion bistortae, Violion cornutae. 

 

Види 

  
Trisetum flavescens, Alchemilla spp., Anthoxanthum odoratum, Astrantia major, Campanula 

glomerata, Carum carvi, Centaurea nemoralis, Crepis spp., Crocus albiflorus, Geranium spp., Heracleum 

sphondylium, Chaerophyllum hirsutum, Lilium bulbiferum, Malva moschata, Muscari botryoides, Narcissus 

poeticus, Phyteuma spp., Pimpinella major, Polygonum bistorta, Primula elatior, Salvia pratensis, Silene 

spp., Thlaspi caerulescens, Trollius europaeus, Valeriana repens, Viola spp, Cynosurus cristatus, Festuca 

pratensis. 

 

Аналогічні класифікації 

 

Milieux naturels de Suisse 2008: 4.5.2 Prairie de fauche de montagne 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включає 

6520  Гірські викошувані луки  

 

Е3 Сезонно вологі та вологі луки 

Е3.1 Середземноморські вологі високотравні луки 

 включає наступні підтипи, які окремо вказані чи виокремлені в редакції 1998 року: 

 Е3.111. Луки Serapias  

 

Характеристика 

  

Середземноморські вологі луки з високих злаків та очеретів, широко розповсюджених по 

всьому Середземномор’ю і поширених уздовж узбережжя Чорного моря, зокрема серед дюнних 

систем, на північ до Добруджі та дельти Дунаю, та в долинах Балканського півострова, з півночі 

Банат. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Molinio-Holoschoenion, Sieglingion decumbentis 
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Види 

 

Scirpus holoschoenus (Holoschoenus vulgaris), Agrostis stolonifera, A. reuteri, Galium debile, 

Molinia caerulea, Briza minor, Melica cupanii, Cyperus longus, Linum tenue, Trifolium resupinatum, 

Schoenus nigricans, Peucedanum hispanicum, Carex mairii, Juncus maritimus, J. acutus, Asteriscus 

aquaticus, Hypericum tomentosum, H. tetrapterum, Inula viscosa, Oenanthe pimpinelloides, O. lachenalii, 

Eupatorium cannabinum, Prunella vulgaris, Pulicaria dysenterica, Tetragonolobus maritimus, Orchis 

laxiflora, Dactylorhiza elata, Succisa pratensis, Sonchus maritimus ssp. aquatilis, Silaum silaus, 

Sanguisorba officinalis, Serratula tinctoria, Genista tinctoria, Cirsium monspessulanum, C. pyrenaicum, 

Senecio doria, Dorycnium rectum, Erica terminalis, Euphorbia pubescens, Lysimachia ephemerum. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

6420: Середземноморські вологі високотравні луки Molinio-Holoschoenion 

 

Е3.3 Субсередземноморські вологі луки 

 

Характеристика 

  

 Вологі луки, багаті конюшиною (Trifolium spp.) суб- та супра-середземноморських регіонів, 

віддалених від впливу Атлантичного океану, зокрема, Балканського півострова, Апеннінів та 

середземноморської Анатолії, в більшості розвинених вище низовин, але нижче рівня гір.  

 

Рослинні угруповання 

 

 Molinio-Hordeion secalini, Ranunculion velutini, Trifolion resupinati , Trifolion pallidi. 

 

Види 

 

E3.31: Alopecurus pratensis, Alopecurus rendlei (Alopecurus utriculatus), Festuca pratensis 

(Festuca elatior) or Poa trivialis ssp. sylvicola (Poa sylvicola), and by numerous Trifolium spp., Medicago 

hispida ssp. apiculata, Lotus corniculatus var. hirsutus, Hordeum murinum, Ranunculus marginatus, 

Ranunculus velutinus, Cirsium canum var. macedonicum, Oenanthe stenoloba, Moenchia mantica, Lychnis 

flos-cuculi ssp. subintegra, Teucrium scordioides, Podospermum canum, Narcissus poeticus, Leucojum 

aestivum E3.32: Ranunculus velutinus, Bromus racemosus, Hordeum secalinum, Trifolium dubium, 

Trifolium resupinatum, Trifolium micranthum, Trifolium patens, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, 

Trifolium repens, Carex distans, Deschampsia cespitosa, Gaudinia fragilis, Ophioglossum vulgatum, 

Centaurea jacea, Holcus lanatus, Alopecurus rendlei (Alopecurus utriculatus), Orchis laxiflora, Colchicum 

lusitanum E3.34: Deschampsia cespitosa, Alopecurus pratensis чи Poa trivialis ssp. sylvicola, із Trifolium 

pallidum, Trifolium patens, Trifolium fragiferum, Trifolium cinctum, Ranunculus stevenii, Lathyrus nissolia, 

Medicago arabica, Clematis integrifolia. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Включає 6540 Субсередземноморські луки Molinio-Hordeion secalini 

 

Е3.4 Зволожені чи вологі евтрофні та мезотрофні луки 

 

Характеристика 

 

 Вологі евтрофні та мезотрофні луки та заплавні луки бореальної та неморальної зон, де 

домінюють луки, комиші чи Scirpus sylvaticus. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Glycyrrhizion glabrae, Calthion palustris, Deschampsion cespitosae, Juncion acutiflori, Cnidion 

venosi; Agropyro-Rumicion, Molinion caeruleae, Arrhenatherion, Alopecurion pratensis, Filipendulion. 

 

Види 
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 E3.41: Caltha palustris, Cirsium palustre, C. rivulare, C. oleraceum, Carduus personata, Telekia 

speciosa, Epilobium parviflorum, Mentha aquatica, Scirpus sylvaticus, Stachys palustris, Bromus 

racemosus, Crepis paludosa, Fritillaria meleagris, Geum rivale, Polygonum bistorta, Senecio aquaticus, 

Trollius europaeus, Lotus uliginosus, Trifolium dubium, Equisetum palustre, E. telmateia, Myosotis 

palustris, Oenanthe silaifolia, Gratiola officinalis, Inula salicina, Succisella inflexa, Dactylorhiza majalis, 

Alopecurus pratensis, Festuca gigantea, Juncus effusus, Juncus filiformis. E3.42: Juncus acutiflorus. E3.43: 

Deschampsia cespitosa; Cnidium dubium, Viola persicifolia, Allium angulosum, Iris sibirica, Oenanthe 

lachenalii, Oenanthe silaifolia, Gratiola officinalis, Juncus atratus, Leucojum aestivum, Carex praecox var. 

suzae, Lythrum virgatum. E3.44: Juncus effusus, J. conglomeratus, J. inflexus, J. compressus, J. tenuis, 

Carex hirta, Festuca arundinacea, Alopecurus geniculatus, Rumex crispus, Mentha longifolia, M. pulegium, 

Potentilla anserina, P. reptans, Ranunculus repens. E3.46: Cirsium canum, Alopecurus pratensis, Festuca 

pratensis, Deschampsia cespitosa, Polygonum bistorta, Angelica sylvestris, Scirpus sylvaticus, Caltha 

palustris, Valeriana simplicifolia, Pedicularis limnogena, Ligularia sibirica, Telekia speciosa. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

підтип Е3.43 = 6440 Заплавні луки річкових долин Cnidion dubii  

 

Е3.5 Зволожені чи вологі оліготрофні луки 

 

Характеристика 

 

 Луги на вологих, бідних на поживні речовини, часто торф’яних грунтах, неморальних та 

степових зонах. Включає грубі кислотні луги, де домінують Molinia caerulea та короткотрав’яні луги 

із Juncus squarrosus, Nardus stricta та Scirpus cespitosus. 

 

Рослинні угруповання 

  
 Molinion caeruleae, Juncion squarrosi, Junco-Molinion, Juncion acutiflori. 

 

Види 

 

 Artemisia laciniata, Carex acuta, Juncus squarrosus, Ligularia sibirica, Molinia caerulea, Nardus 

stricta, Scirpus cespitosus, Thesium ebracteatum  

 

E3.51:, Succisa pratensis, Allium angulosum, A. suaveolens, Betonica officinalis, Cirsium dissectum, C. 

tuberosum, Dianthus superbus, Trollius europaeus, Galium boreale, Gentiana asclepiadea, G. 

pneumonanthe, Gladiolus palustris, Silaum silaus, Selinum carvifolia, Inula salicina, Iris sibirica, 

Laserpitium prutenicum, Lathyrus pannonicus, Tetragonolobus maritimus, Serratula tinctoria, Dactylorhiza 

maculata. E3.52:, Festuca ovina, Gentiana pneumonanthe, Pedicularis sylvatica, та деколи Sphagnum spp. 

 

Аналогічні класифікації 

  
 Milieux naturels de Suisse 2008: 2.3.1 prairie à molinie. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

підтип Е3.51 = 6410: Луки з Molinia на вапнякових, торф’яних або глинисто-мулових ґрунтах 

(Molinion caeruleae). 

 

Е4 Альпійські та субальпійські луки 

Е4.1. Сніжники (засніжені ділянки), вкриті рослинністю 

Е4.11 Борео-альпійські ацидоклинальні (Ацидофіти ) луки на сніжниках та оселища трав 

 

Характеристика 

  

Сніжники (засніжені території) Альп, Піренеїв, Карпат (наприклад, союзи Salicion herbaceae 

та Festucion picturatae), Динарського нагір’я, гір Родопи (Ріла) та Пелагонід, які займають ділянки, 
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вільні від снігу менше двох місяців, із травами, наприклад, Luzula alpinopilosa, Salix herbacea, 

Ligusticum mutellina; мохами Polytrichum sexangulare, Polytrichum juniperinum, Pohlia commutata, 

Kiaeria falcata (Dicranum falcatum), печіничником Anthelia juratzkana або іноді лишайниками. Також 

угруповання сніжників арктичних та бореальних гір Фенноскандинавії, Шотландського нагір’я, 

Ісландії, Гренландії та інших островів Норвезького та Гренландського морів утворені килимками 

мохів та лишайників. 

 

Рослинні угруповання 

 
 Salicion herbaceae, Salici herbaceae-Caricion lachenalii, Festucion picturatae, Ranunculion 

crenati, Hyalopoion ponticae, Cassiopo-Salicion herbaceae. 

 

Види 

 

 4.111: Polytrichum sexangulare, Polytrichum juniperinum, Pohlia commutata, Kiaeria falcata 

(Dicranum falcatum), the liverwort Anthelia juratzkana 4.112: Carex foetida, Alopecurus gerardii, 

Omalotheca supina (Gnaphalium supinum) (including Omalotheca supina var. pusilla), Lepidium stylatum, 

Alchemilla pentaphyllea, Mucizonia sedoides, (Umbilicus sedoides, Sedum candollei), Sedum alpestre, 

Cardamine alpina, Carex pyrenaica 4.113: Luzula alpinopilosa ssp. obscura (Luzula spadicea)Poa 

granitica, Ranunculus montanus, Oligotrichum hercynicum E4.114: Nardus stricta, Omalotheca supina 

(Gnaphalium supinum), Plantago atrata, Salix herbacea, Polytrichum gracile, Polytrichum norvegicum, 

Luzula desvauxii E4.116: Deschampsia cespitosa. 
 
Аналогічні класифікації 

 
 Milieux naturels de Suisse 2008: 4.4.2 Combe à neige acide  

 

Північна класифікація 1994 року:  1.2.1.4 Луговик хвилястий – Духмяний колосок  

     1.2.3.1 Жовтець їдкий – варіант духмяного колоска  

1.2.3.2 Ломикамінь зірковий  - тип Кисличник двостовпчиковий  

1.2.5.1 Тип Альпійський жіночий кочедижник  

1.3.1.1 Моховиті гірські болота, вкриті вересковими – тип Верба 

 трав’яна  

1.3.1.2 Осокові – тип Арктичні осоки заячі лапки  

1.3.1.3 Ожика - тип жовтець льодовиковий 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Включений до 6150 Альпійські та бореальні луки на силікатному субстраті 

 

Е4.12 Борео-альпійські кальциклінові луки (Кальцефіли) на сніжниках (засніжених 

територіях) та оселища трав 

 

Характеристика 

 

 Трав’янисті угруповання сніжників Альп, характеризуються карбонатними грунтами під 

снігом тривалих періодів, із rabis caerulea, Carex atrata, Ranunculus alpestris, Saxifraga androsacea та 

іншими кальціфітними сніжними полями, сніжниками та угрупованнями сніжників бореальних  та 

аркто-альпійських гір, утворених невеликими травами, луками та мохами. Карликові, підземні стебла 

верби можуть також зустрічатись, але не домінувати (блок F2.12). 

 

Рослинні угруповання 

  
Arabidion caeruleae, Ranunculo-Oxyrion didynae. 

 

Види 

 

 E4.121: Arabis caerulea, Carex atrata, Ranunculus alpestris, Saxifraga androsacea E4.122: 

Distichium capillaceum, Pohlia albicans, Pohlia drummondii, Cardamine pratensis ssp. dentata, Cerastium 
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arcticum, Cerastium cerastoides, Saxifraga oppositifolia E4.123: Ranunculus nivalis, Ranunculus 

sulphureus, Salix herbacea, Arabis alpina, Polygonum viviparum (Bistorta vivipara), Cerastium cerastoides, 

Minuartia biflora, Oxyria digyna, Taraxacum croceum, Viola biflora, Saxifraga oppositifolia, Saxifraga 

rivularis, Saxifraga nivalis, Saxifraga tenuis, Saussurea alpina, Sibbaldia procumbens, Juncus biglumis, Poa 

alpine E4.124: Salix herbacea, Cerastium arcticum, Cerastium cerastoides, Oxyria digyna, Ranunculus 

glacialis, Ranunculus nivalis, Ranunculus pygmaeus, Saxifraga cernua, Saxifraga oppositifolia, Saxifraga 

rivularis, Saxifraga stellaris, Saxifraga tenuis, Carex lachenalii, Juncus biglumis, Poa alpina f. vivipara, 

Deschampsia alpina, Sagina saginoides E4.125: Luzula arctica. Luzula confusa, Ranunculus glacialis, 

Ranunculus sulphureus, Cerastium spp. and Draba crassifolia E4.126: Ranunculus acris, Poa alpina, Poa 

arctica, Saxifraga oppositifolia, Silene acaulis, Oxyria digyna, Potentilla crantzii, Cerastium alpinum, 

Polygonum viviparum (Bistorta vivipara), Saussurea alpina, Primula stricta, Viola biflora, Carex norvegica, 

Minuartia biflora, Thalictrum alpinum E4.127: Trisetum spicatum, Ranunculus nivalis, Ranunculus 

pygmaeus, Oxyria digyna, Lidia biflora, Poa arctica, Potentilla hyparctica, Carex lachenalii. 

 

 

Аналогічні класифікації 

  

Milieux naturels de Suisse 2008: 4.4.1 Combe à neige calcaire  

 

Північна класифікація 1994 року:  1.2.4.1 Тип низьких трав  

1.2.4.3 Жовтець їдкий – тип Альпійський тонконіг луговий  

1.2.4.4 Ломикамінь супротивнолистий - тип 

 Кисличник двостовпчиковий 

1.3.2.1a Варіант Distichium capillaceum  

1.3.2.2 Тип жовтець сніговий   

1.3.2.3 Тип Тонконіг   

1.3.3.1 Тип ожика арктична Arctic Woodrush type 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

  

Включено до 6170 Альпійські та субальпійські луки на вапняках 

 

Е4.3 Кислотні (кислі) альпійські та субальпійські луки 

 

Характеристика 

 

 Альпійські та субальпійські луки, що розвинулись на кристалічних породах та інших 

субстратах із дифіцитом вапняка, чи декальцинованих грунтах гір. На бореальних горах часто 

домінують Carex bigelowii та Juncus trifidus. Кислотні альпійські луки Центральної Європи є більш 

різноманітні, там зустрічаються Armeria alpina, Armeria alliacea (Armeria montana), Euphrasia minima, 

Gentiana alpina, Geum montanum, Juncus trifidus, Lychnis alpina, Pedicularis pyrenaica, Phyteuma 

hemisphaericum, Pulsatilla alpina ssp. sulphurea, Ranunculus pyrenaeus, Sempervivum montanum, 

Botrychium lunaria. 

 

Рослинні угруповання 

 

Agrostion alpinae, Agrostion schraderanae, Anemonastro sibirici-Festucion ovinae, Anemonion 

speciosae, Calamagrostion arundinaceae, Calamagrostion villosae, Campanulion albanicae, Campanulo 

herminii-Nardion strictae, Carici-Juncion trifidi, Carici macrostyli-Nardion, Caricion curvulae, Equiseto-

Galion borealis, Festucion eskiae, Festucion macratherae, Festucion supinae, Festucion variae, Festucion 

versicoloris, Festucion woronowii, Festucion xanthinae, Juncion trifidi, Kobresion capilliformis, Kobresio-

Dryadion, Nardo-Caricion rigidae, Poion violaceae, Potentillo montenegrinae-Festucion paniculatae, 

Potentillo ternatae-Nardion, Potentillo-Polygonion vivipara, Ranunculo pollinensis-Nardion strictae, 

Sesamoido pygmaeae-Poion violaceae, Seslerion comosae, Trifolion parnassii, Trisetion fusci. 

 

Види 

 

E4.31: Nardus stricta, Festuca eskia, Festuca nigrescens, Festuca rubra, Alopecurus gerardii, 

Bellardiochloa violacea (Poa violacea), Carex sempervirens, Anthoxanthum odoratum, Hieracium alpinum, 
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Trommsdorfia uniflora, Potentilla aurea E4.32: Juncus trifidus, Carex bigelowii E4.34: Carex curvula, 

Festuca spp., Oreochloa spp. Juncus trifidus, Androsace obtusifolia, Androsace carnea ssp. laggeri, 

Campanula barbata, Juncus jacquinii, Juncus trifidus, Silene exscapa, Gentiana alpina, Achillea erba-rotta, 

Euphrasia minima, Luzula lutea, Luzula spicata, Luzula hispanica, Lychnis alpina, Minuartia recurva, 

Minuartia sedoides, Pedicularis kerneri, Pedicularis pyrenaica, Phyteuma globulariifolium, Phyteuma 

hemisphaericum, Potentilla frigida, Armeria alpina, Senecio incanus, Trifolium alpinum, Veronica 

bellidioides, Ranunculus pyrenaeus E3.35: Alopecurus gerardii, Poa pumila, Anthoxanthum alpinum, 

Phleum alpinum, Nardus stricta, Bellardiochloa violacea (Poa violacea), Trisetum flavescens, Trifolium 

pallescens, Trifolium parnassi, Trifolium heldreichianum, Trifolium alpestre, Trifolium ottonis, Omalotheca 

supina, Omalotheca hoppeana, Herniaria parnassica, Ranunculus sartorianus, Lotus corniculatus, Thesium 

parnassi, Plantago lanceolata, Plantago atrata, Plantago holosteum, Scleranthus perennis, Rorippa 

thracica, Erigeron epiroticus, Acinos alpinus, Luzula pindica, Crocus veluchensis, Scilla nivalis, Corydalis 

densiflora, Corydalis parnassica, Beta nana, Trinia guicciardii, Botrychium lunaria E4.39: Festuca 

paniculata, Bellardiochloa violacea, Festuca airoides (Festuca supina), Agrostis rupestris, Festuca valida 

and Sesleria comosa, Nardus stricta, Aquilegia aurea, Lilium jankae, Gentiana lutea, Gentiana punctata, 

Viola rhodopeia E4.3B: Minuartia recurva and Scleranthus neglectus, Armeria rumelica, Poa violacea, 

Cardamine pancicii, Luzula campestris, Juncus trifidus, Anthemis carpatica, Jasione orbiculata, Rumex 

acetosella, Plantago carinata, Campanula scheuchzeri. 

 

Аналогічні класифікації 

  

Milieux naturels de Suisse 2008:  4.3.5 Pâturage maigre acide  

4.3.6 Pelouse rocheuse acide  

4.3.7 Pelouse acide de l'étage alpin supérieur 
 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включає 

6140 Піренейські угруповання з Festuca eskia на силікатах 

6150 Альпійські та бореальні луки на силікатному субстраті 

6160 Оро-Іберійські трав’яні угруповання з Festuca indigesta 

6170 Альпійські та субальпійські луки на вапняках 

6230 Багатовидові луки з Nardus на силікатних субстратах гірських (та передгірних) регіонів 

континентальної Європи 

62D0 Оро-Мезійські ацидофільні луки 

 

Е4.4 Альпійські та субальпійські луки на вапняках 

 

Характеристика 

 

 Альпійські та субальпійські трав’яні угруповання, збагачені основами грунтів високих гір 

неморальних, субсередземноморських зон. 

 

Рослинні угруповання 

  
Agrostion alpinae, Anthyllido-Seslerion klasterskyi, Armerion cantabricae  

 

Avenion sempervirentis, Caricion austroalpinae, Caricion ferrugineae, Caricion firmae, Dryadion 

integrifoliae, Festucion burnatii, Festucion pungentis, Festucion scopariae, Festucion versicoloris, 

Festucion xanthinae, Festuco saxatilis-Seslerion bielzii, Festuco-Knaution longifoliae, Kobresio-Dryadion, 

Kobresion capilliformis, Laserpitio nestleri-Ranunculion thorae, Minuartio-Poion ligulatae, Ononidion 

cristatae, Ononidion striatae, Oxytropidion dinaricae, Oxytropido-Elynion myosuroidis, Primulion 

intricatae, Seslerio juncifoliae-Caricion firmae, Seslerio-Asterion alpine, Seslerio-Festucion xanthinae, 

Seslerion apenninae, Seslerion coeruleae, Seslerion nitidae, Seslerion tatrae, Seslerion tenuifoliae 
 
Види 

 

Dryas octopetala, Gentiana nivalis, Gentiana campestris, Alchemilla hoppeana, Alchemilla 

conjuncta, Alchemilla flabellata, Anthyllis vulneraria, Astragalus alpinus, Aster alpinus, Draba aizoides, 
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Globularia nudicaulis, Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum, Helianthemum oelandicum ssp. 

alpestre, Pulsatilla alpina ssp. alpina, Phyteuma orbiculare, Astrantia major and Polygala alpestris, 

Kobresia myosuroides (Elyna myosuroides), Oxytropis spp, Carex spp. 

 

Аналогічні класифікації 

 

Milieux naturels de Suisse 2008:  4.3.2 Pelouse calcaire sèche à laîche ferme  

4.3.4 Gazon des crêtes ventées  

4.3.1 Pelouse calcaire sèche à seslerie  

4.3.3 Pelouse calcaire fraîche 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

6170 Альпійські та субальпійські луки на вапняках 

 

Е5 Заліснені ділянки та прогалини (галявини) та деревостій високого різнотрав’я 

Е5.4 Зволожені чи вологі високотравні та папоротні ділянки та луки 

 

 включає наступні підтипи, окремо зазначені у редакції 2010 року: 

E5.4111 Річкові угруповання Angelica archangelica  

E5.4112 Річкові угруповання Angelica heterocarpa  

E5.4113 Зарості Althaea officinalis  

E5.414 Континентальні річкові береги із висотравним угрупованнями, де домінує Filipendula  

E5.415 Східні неморальні річкові береги із висотравними угрупованнями  

E5.423 Континентальні високотравні угруповання вологих луків  

E5.424 Східні неморальні високотравні угруповання вологих луків  

E5.424 Східні неморальні високотравні угруповання вологих луків 

 

Характеристика 

 

 Високотравна та папоротна рослинність неморальних та бореальних зон, у тому числі, 

деревостій високих трав на пагорбах та горах нижче рівня гір. Високі трави часто зустрічаються 

вздовж водоймищ, на вологих луках та в притінених місцях на окраїнах лісів. 

 

 

Рослинні угруповання 

 

 Aegopodion podagrariae, Althaeion officinalis, Archangelicion litoralis, Arunco-Petasition albae, 

Cynancho-Convolvulion sepium, Deschampsion cespitosae, Dorycnio recti-Rumicion conglomerati , 

Euphorbion palustris, Filipendulo-Petasition, Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae, Ipomoeo 

acuminatae-Ageratinion adenophorae, Lythro-Euphorbion, Nardosmion laevigatae, Petasition officinalis, 

Senecionion fluviatilis, Senecionion samniti. 

 

Види 

 

 E5.41: Filipendula ulmaria, Aegopodium podagraria, Chaerophyllum hirsutum, Urtica dioica, 

Mentha longifolia, Angelica sylvestris, Caltha palustris, Crepis paludosa, Epilobium hirsutum, Geranium 

palustre E5.42: Filipendula ulmaria is dominant here, Crepis paludosa, Iris sibirica, Lythrum salicaria, 

Geranium palustre E5.43: Galium aparine, Glechoma hederacea, Geum urbanum, Aegopodium podagraria, 

Silene dioica, Carduus crispus, Chaerophyllum hirsutum, Lamium album, Alliaria petiolata, Lapsana 

communis, Geranium robertianum, Viola alba, Viola odorata E5.54: Paspalum paspalodes, Paspalum 

vaginatum, Polypogon viridis (Agrostis semiverticillata), Cyperus fuscus, Catabrosa aquatic 

 

Аналогічні класифікації 

 

Milieux naturels de Suisse 2008:  5.1.3 Ourlet hygrophile de plaine narrower  

2.3.3 Mégaphorbiée marécageuse  

5.1.4 Ourlet hygrophile d'altitude 
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Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

3280 Середземноморські ріки з постійною течією з Paspalo-Agrostidion та звисаючими заростями 

Salix і Populus alba 

6430 Гідрофільні прибережні зарості високотравних угруповань рівнин і від гірського до 

альпійського висотних поясів 

 

Е5.5 Субальпійські зволожені чи вологі високотравні та папоротні ділянки  

 

Характеристика 

 

 Формації пишних високих трав на глибоких, зволожених грунтах від гірського до 

альпійського, але в основному, субальпійського поясів більш високих гір. 

 

Рослинні угруповання 

  

 Adenostylion alliariae, Cirsion appendiculati, Cirsion flavispinae, Delphinion elati, Doronicion 

corsici, Dryopterido-Athyrion distentifolii, Mulgedion alpine Polemonio acutiflori-Veratrion lobeliani 

Rumicion alpine, Triseto sibiricae-Aconition septentrionalis. 

 

Види 

  

 Cicerbita alpina, Cicerbita alpina plumieri, Cirsium helenioides, Cirsium spinosissimum, Cirsium 

flavispina, Geranium sylvaticum, Polygonatum verticillatum, Ranunculus platanifolius, Aconitum vulparia, 

Aconitum napellus, Aconitum nevadense, Adenostyles alliariae, Senecio elodes, Veratrum album, Trollius 

europaeus, Peucedanum ostruthium, Doronicum austriacum, Pedicularis foliosa, Eryngium alpinum, Leuzea 

rhapontica (Centaurea rhapontica), Valeriana pyrenaica, Tozzia alpine. 

 

Аналогічні класифікації 

 

Milieux naturels de Suisse 2008:      5.2.3 Mégaphorbiaie de montagne mésophile à graminées  

5.2.4 Mégaphorbiaie de montagne hygrophile à Adenostyles 

alliariae  

 

Північна класифікація 1994 року:   1.2.4.5 Тип Герань   

1.2.5.1b Безщитник – тип папороті  

1.2.6.1 Осот блакитний – тип герань  

1.2.6.2 Дягель лікарський – тип герань  

1.2.6.3 Тип Купальниця 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

  

Включений до 

6430 Гідрофільні прибережні зарості високотравних угруповань рівнин і від гірського до 

альпійського висотних поясів. 

 

Е6 Внутрішні степи та засолених грунтах 

Е6.1 Середземноморські внутрішні засолені степи  

 

Характеристика 

 

 Вкриті рослинністю засолені грунти прибережних районів Середземномор’я та ділянки 

напівпосушливих засолених басейнів, які не мають водосткоку до моря; часто там домінують 

багаторічні, розеткоутворюючі Limonium spp. чи esparto grass, Lygeum spartum. Грунти тимчасово 

пронизані (однак не затоплені) солоною водою та підпадають під сильне осушування в літній період, 

із формування соляних вицвітів. 

 

Рослинні угруповання 
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 Limonion gmelinii, Frankenion pulverulentae, Hordeion marini, Puccinellio-Spergularion salinae, 

Lygeo-Lepidion cardaminis, Romulion, Lygeo sparti-Limonion furfuracei, Thero-Salicornion. 
 

Види 

 

 Halopeplis amplexicaulis, Hymenolobus procumbens, Limonium spp., Lygeum spartum, 

Microcnemion coralloides, Salicornia patula, Senecio auricula, Sphenopus divaricatus. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

1510 Середземноморські засолені степи (Limonietalia) 

 

Е6.2 Континентальні внутрішні засолені степи 

  

включає наступні підтипи, окремо вказаних чи виокремлений у редакції 1998 року: 

 Е6.23 Центрально-Євразійські солончакові луки із Crypsis 

 

Характеристика 

  

 Засолені степи та пов’язані із ними солевитривалі трав’янисті угруповання, що зустрічаються 

за межами Середземноморського басейну. У Європі зустрічаються субстепові та степові зони на схід 

від Угорської рівнини. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Scorzonero-Juncion gerardii, Armerion maritimae, Festuco-Limonion gmelinii, Glycyrrhizion 

echinatae, Potentillion anserinae, Beckmannion eruciformis, Peucedano officinalis-Asterion sedifolii, 

Limonion gmelinii, Juncion maritimi, Cypero-Spergularion salinae, Puccinellion peisonis, Festucion 

pseudovinae, Puccinellio-Spergularion salinae, Salicornion herbaceae, Puccinellion limosae, Thero-

Salicornion, Malvion neglectae, Scorzonero-Juncetalia gerardii, Glycyrrhizetalia glabrae, Festuco-

Limonietalia, Puccinellietalia, Lepidietalia latifolii, Crypsidetalia aculeatae, Agropyro-Artemision 

coerulescentis. 

 

Види 

  

 Festuca pseudovina, Achillea collina, A. setacea, Trifolium strictum, T. retusum, Camphorosma 

annua. E6.21: Achillea asplenifolia, Trifolium subterraneum, T. pallidum, Lotus tenuis, Centaurea 

pannonica, Scilla autumnalis, Artemisia santonicum, A. maritima, Limonium gmelinii, Sedum caespitosum, 

Taraxacum bessarabicum Puccinellia distans, Aster tripolium ssp. pannonicus, and the endemic Plantago 

schwarzenbergiana. E6.22: Camphorosma monspeliaca, Goniolimon tataricum, Petrosimonia triandra, 

Zingeria pisidica Trifolium resupinatum, Trifolium michelianum, Medicago arabica, Halimione 

pedunculata, Iris halophile. E6.231: Cyperus pannonicus (Acorellus pannonicus). E6.232: (Frankenia 

pulverulenta, Suaeda confusa, Salsola acutifolia, Parapholis incurva, Hordeum marinum, Cressa cretica). 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

E6.21 = 1530 Паннонські засолені степи та засолені болота (марші) 

 

Е7 Негусті лісисті луки 

 

Е7.3 Дегези 

 

Характеристика 

 

 Типовий ландшафт Іберійського (Піренейського) півострова з ріллею, пасовищами або 

Середземноморськими заростями, які перебувають у постійних взаємозмінах і затінені або досить 

зімкнені, або дуже розріджені наметом аборигенних вічнозелених видів дуба Quercus suber, Quercus 

rotundifolia, Quercus pyrenaica, Quercus faginea. Це важливе оселище для хижих птахів, у тому числі – 
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зникаючого іберійського ендемічного орла Aquila adalberti, журавля Grus grus, великих комах та їх 

хижаків, а також зникаючої іберійської рисі Lynx pardinus. 

 

Види 

 

 Рослини: Quercus suber, Q. rotundifolia, Q. pyrenaica, Q. faginea  

 

Тварини: Aquila adalberti, Grus grus, Lynx pardinus 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

6310: Дегези з вічнозеленими Quercus spp. 

 

F ПУСТИЩА, ЧАГАРНИКОВІ ЗАРОСТІ ТА ТУНДРА 
F2 Арктичні, альпійські та субальпійські чагарники 

F2.2 Вічнозелені альпійські та субальпійські пустища та чагарники 

F2.2.2 Альпійські ацидоклінні (Ацидофільні, кислі) пустища типу Rhododendron 

  

включає наступні підтипи, окремо вказаних у редакції 2010 року: 

F2.224 Карпатські пустища Rhododendron kotschyi  

F2.225 Балканські пустища Balkan Rhododendron kotschyi  

 

Характеристика 

 

 Рододендронні домінуючі пустища кислотних підзолистих грунтів Альп, Піренеїв, 

Динарського нагір’я, Карпат, Балканських гір, Понтійських гір, Кавказу та Гімалайської системи, 

часто із Vaccinium spp., іноді карликовими соснами. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Rhododendro ferruginei-Vaccinion, Rhododendrion caucasici. 

 

Види 

 

 F2.221 & F2.222: Rhododendron ferrugineum, Vaccinium spp., Pinus mugo F2.224: Rhododendron 

myrtifolium (R. kotschyi) - dominate, Vaccinium gaultherioides, V. vitis-idaea, Soldanella hungarica ssp. 

major, Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda, Melampyrum saxosum, Campanula abietina, Campanula 

serrata F2.225: Rhododendron myrtifolium F2.26: Rhododendron caucasicum, Rhododendron smirnovii, 

Rhododendron ungernii, Rhododendron x sochadzeae, деколи із Rhododendron ponticum, Rhododendron 

luteum. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux naturels de Suisse 2008: 5.4.5 Lande subalpine méso-hygrophile sur sol acide. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

включено до 4060 Альпійські та бореальні чагарничкові пустища 

 

F2.26 Пустища Bruckenthalia 

 

Характеристика 

 

 Формації Bruckenthalia spiculifolia, часто супроводжуються Juniperus nana, Vaccinium myrtillus  

та видами трав’янистих альпійських луків, що займають вологі, некарбонатні субстрати високих гір 

Балканського півострова та Північної Анатолї. 

 

Рослинні угруповання 
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 Bruckenthalion spiculifoliae  

 

Види  
 

 Bruckenthalia spiculifolia, Juniperus nana, Vaccinium myrtillus 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

включено до 4060 Альпійські та бореальні чагарничкові пустища 

 

F2.3 Субальпійські листопадні чагарники 

F2.32 Субальпійські та оробореальні (нема перекладу терміну) чагарникові зарості Salix 

 

Характеристика 

 

 Угруповання, де переважають рослини з роду вербових на вищих Євразійських горах та у 

бореальній зоні, де в основному характеризуються субальпійською зоною вищих гір Альпійської 

системи та її супутників, де багато складових фацій субальпійських чагарників та високотравних 

угруповань, на схилах нижчих гір бореальськї зони, у тому числі, Скандинавські гори, Ісландія та 

інші північні Британські острови (блок Е5.5). Видовий склад дуже змінний, а також тут часто 

представлені ендемічні види. 

 

Рослинні угруповання 

 

Salicion helveticae, Salicion pentandrae, Salicion silesiacae.  

 

Види  
 

Salix lapponum, Salix lanata, Salix arbuscula, Salix myrsinites, Salix glauca, Salix helvetica, Salix 

bicolor. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux naturels de Suisse 2008: 5.3.8 Saulaie buissonnante subalpine. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

включено до 4060 Альпійські та бореальні чагарникові пустища 

 

F2.33 Субальпійські змішані чагарникові зарості 

F2.336 Чагарникові зарості Potentilla fruticosa гір Родопи 

 

Характеристика 

 

 Зімкнені формації з домінуванням Potentilla fruticosa на висоті 1550 м н.р.м., у поясі видів 

Picea abies та Pinus sylvestris у західній частині гір Родопи у Болгарії. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Pruno tenellae-Syringion. 

 

Види 

 

Amygdalus nana, Prunus fruticosa, Rosa gallica, R. pimpinellifolia, Amelanchier ovalis, Acer 

tataricum, Cotoneaster integerrimus, C. niger, Adonis vernalis, Anemone sylvestris, Geranium sanguineum, 

Galium purpureum, Peucedanum carvifolia, Teucrium chamaedrys, T. polium, T. montanum, Aster linosyris, 

Inula ensifolia, I. hirta, Melica picta, Nepeta nuda, Peucedanum cervaria, Phlomis tuberosa, Jurinea mollis, 

Vinca herbacea, Agropyron cristatum, Salvia austriaca, Syringa vulgaris. 
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Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

40В0 Чагарникові зарості Potentilla fruticosa гір Родопи 

 

Посилання 

 
Biserkov, V. et al. (Eds) 2011. Red Data Book of the Republic of Bulgaria. Volume 3.  

Natural habitats. IBEI – BAS & MOEW, Sofia. 

 

F2.4 Хвойні чагарники, близькі до межі дерев 

F2.41 Зарості Pinus mugo внутрішньої частини Альпійських гір 

 

Характеристика 

 

 Зарості Pinus mugo сухої внутрішньої частини Альпійських гір, що виникають на ділянках 

разом із Rhododendron hirsutum,  або на кременистих грунтах, Rhododendron ferrugineum та Vaccinium 

myrtillus. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Pinion mugo, Pino mugo-Ericion.  

 

Види 

  
Pinus mugo, Rhododendron hirsutum, Rhododendron ferrugineum, Vaccinium myrtillus, Erica 

herbacea, Arctostaphylos uva-ursi, Arctostaphylos alpinus, Rhodothamnus chamaecistus.  

 

Аналогічні класифікацції 
 

 Milieux naturels de Suisse 2008: 5.4.3 Lande subalpine calcicole  

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

4070 Зарості з Pinus mugo та Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 
 

F2.42 Зарості Pinus mugo зовнішньої частини Альпійських гір 

 

Характеристика 

 

 Основна маса заростей Pinus mugo є добре дренована, зростає в основнону на карбонатних 

грунтах у північній та південно-східній зовнішніх частинах Альпійських гір, як правило, із 

присутністю Rhododendron hirsutum, Arctostaphylos uva-ursi, Arctostaphylos alpinus, Sorbus 

chamaemespilus, Lonicera caerulea, Lonicera alpigena, Calamagrostis varia, іноді із Erica herbacea чи 

Rhodothamnus chamaecistus а, в ацидофільних варіантах, відомих, зокрема на Каравенке, із 

присутністю Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Rhododendron ferrugineum, Empetrum 

hermaphroditum. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Pinion mugo, Pino mugo-Ericion  

 

Види  

 

Аналогічні класифікації 
 

Milieux naturels de Suisse 2008: 5.4.3 Lande subalpine calcicole 
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Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

4070 Зарості з Pinus mugo та Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 
 

F2.43 Південно-західні зарості Pinus mugo 

 

Характеристика 

 

 Локальні зарості Pinus mugо у південно-західній частині Альпійський гір (Moyen-Valais, 

Haute-Roya, Ligurian Alps), із Juniperus nana, Arctostaphylos uva-ursi, Daphne striata, Erica herbacea, 

Carex firma , а на деяких ділянках зустрічається Rhododendron hirsutum; та формації Pinus mugo у 

горному масиві Юра. 

 

Рослинні угруповання 

 

Pino mugo-Ericion  

 

Види 

 

Аналогічні класифікації 
 

Milieux naturels de Suisse 2008: 5.4.3 Lande subalpine calcicole 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

4070 Зарості з Pinus mugo та Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 
 

F2.44 Апенінські зарості Pinus mugo 

 

Характеристика 

  

 Рідкісні та локальні Апенінські формації Апенінських гір пермського періоду, в Абруцьких 

Апеннінах та Кампанінських Апенінах. 

 

Рослинні угруповання 
 

Rhododendro-Vaccinion  

 

Види 
 

Pinus mugo 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

4070 Зарості з Pinus mugo та Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 
 

F2.45 Герцинські зарості Pinus mugo 

 

Характеристика 

 

 Зарості Pinus mugo гір Судети, Рудних гір, Баварського лісу та Шумави. 

  

Рослинні угруповання 
 

Ledo-Pinion, Pinion mugo 

 

Види 
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Pinus mugo, Vaccinium myrtillus, Salix silesiaca s.l., Trientalis europaea, Homogyne alpine 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

4070 Зарості з Pinus mugo та Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 
 

F3 Чагарникові зарості помірного та середземноморсько-гірського поясів 

F3.1 Зарості та хащі помірного поясу 

F3.12 Зарості Buxus sempervirens 

 

Характеристика 

 

 Варіанти блоків F3.11, F3.22, F3.23 чи F3.24. де домінує Buxus sempervirens із, наприклад, 

присутністю Juniperus oxycedrus чи Pteridium aquilinum. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Berberidion vulgaris  

 

Види 
 

Buxus sempervirens, Prunus spinosa, Prunus mahaleb, Cornus mas, Crataegus spp., Berberis 

vulgaris, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Amelanchier ovalis, Geranium sanguineum, Dictamnus 

albus 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux naturels de Suisse 2008: 5.3.2 Buissons xérothermophiles sur sol neutre à alcalin 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

5110 Стабільні ксеротермофільні формації з Buxus sempervirens на скелястих схилах (Berberidion p.p.) 

 

Пов’язані типи оселищ 

 

 Фаза сукцесії карбонатних угруповань у сторону змішаних листяних лісів, наприклад, із 

Quercus pubescens чи континентальних соснових лісів із присутністю Рinus sylvestris. На поверхневих 

грунтах, де природній процес сукцесії не рухається в сторону лісів, такі формації є стабільними. Ці 

угруповання пов’язуються із карбонатними луками, змішаними дубами чи рощами Quercus pubesc, 

буковими рощами, багатих на різні види орхідей  чи чорних сосен Pinus nigra та Pinus leucodermis 

(наприклад, у Греції). 

 

F3.16 Зарості Juniperus communis 

 

Характеристика 

 

 Угруповання помірних та середземноморсько-гірських поясів, де домінує Juniperus communis, 

здебільшого варіанти блоків F3.11, F3.13, F3.22-F3.24. із домінуванням Juniperus. Також 

зустрічаються Calluna vulgaris, Crataegus spp., Pinus sylvestris, Quercus petraea, Bromus erectus та 

Festuca rupicola. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Vaccinio-Juniperion communis  

 
Види  

Juniperus communis, Crataegus spp., Rosa spp., Prunus spinosa 

 

Аналогічні класифікації 
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Milieux Naturels de Suisse 2008: 5.4.1 Lande subatlantique acidophile  

 

Північна класифікація 1994 року: 5.1.1.5e Варіанти пустищ із Juniper 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

5130 Формації з Juniperus communis серед пустищ або карбонатних трав’яних угруповань 

 

Пов’язані типи оселищ 

 

Найчастіше зустрічаються у формі сукцесії із мезофільних чи ксерофільних карбонатних та 

бідних на поживні речовини угруповань, такі як Festuco-Brometea та Elyno-Sesleretea, чи рідше, 

пустищ Calluno vulgaris-Ulicetea minoris. 

 

F3.2 Субсередземноморські листопадні зарості та чагарники 

F3.21 Гірські формації Cytisus purgans 

 

Характеристика 

 

 Формації із домінуванням Cytisus (Genista) purgans вищих поясів (верхній гірський, 

субальпійський, оро-середземноморський) південно-східних Європейських та Північно-

африканських гір, часто пов'язаних із карликовими формами juniper scrubs (блок F2.23) чи колючо-

подушковими пустищами. 

 

Рослинні угруповання 

  

 Cytision multiflori (syn Genistion polygaliphyllae) 

 

Види 

 

Cytisus (Genista) purgans 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

5120 Гірські формації Cytisus purgans 

 

F3.24 Субконтинентальні та континентальні листопадні зарості  

F3.241 Центрально-європейські субконтинентальні зарості 

 

Характеристика 

 

 Листопадні зарості Паннонського басейну та сусідніх регіонів із північно-західною 

іррадіацією у Центральній Європі в межах та довкола зони формування білоперстачево-дубових лісів 

(G1.7A11), та степових татарсько-кленово-дубових лісів (G1.7A12) та Паннонських білих дубових 

лісів (блок G1.7374).   

 

Рослинні угруповання 

 

 Prunion fruticosae, Orno-Cotinion p. 

 

Види 

 

Prunus fruticosa. F3.2412: Amygdalus nana, Spiraea media, Prunus spinosa, Rhamnus catharticus, 

Rosa gallica, R. pimpinellifolia, R. spinosissima, Peucedanum alsaticum, Asparagus officinalis, Agropyron 

intermedium, Vinca herbacea. F3.2413: Cotinus coggygria, Amelanchier ovalis, Cotoneaster tomentosus, C. 

matrensis, Pyrus nivalis, Prunus mahaleb, Spiraea media, Sorbus graeca, Fraxinus ornus. 
 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 
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40С0 *Понтично-сарматські листопадні чагарникові зарості 

 

F3.245 Східно-середземноморські листопадні зарості 

 

Характеристика 

 

 Литопадні зарості Кіпру та середземноморської та субсередземноморської зон півострову 

Мала Азія та Леванту, в межах регіону формування східних білих дубових лісів (блок G1.73), 

хлемеграбових змішаних дубових лісів  (блок G1.74), Балкано-анатолійських теплолюбивих дубових 

лісів (блок G1.76), лісів дуба македонського (блок G1.78) та середземноморського дуба (блок G1.79). 

 

Рослинні угруповання 

 

 Genisto-Ceratonietum 

 

Види 

 

 Crataegus azarolus var. aronia 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

   

Включено до 

5330 Термо-Середземноморські й передпустельні чагарникові зарості 

 

F3.247 Понтично-сарматські листопадні чагарникові зарості 

 

Характеристика 

 

 Листопадні зарості лісостепової зони Понтично-Сарматського регіону та прилеглих 

територій, у тому числі фракійсько-степова зона, у межах та довкола зони формування в східних 

білоперстачево-дубових лісів (блок G1.7A114), степових татарсько-кленово-дубових лісів (блок 

G1.7A122) та субевксинних степових лісів (блок 41.7A3). 

Види 

 

 Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Caragana frutex, Spiraea crenifolia (Spiraea crenata), 

Prunus tenella (Amygdalus nana), Jasminum fruticans, Paliurus spina-christi, Rhamnus catarhica, 

Asparagus verticillatus, Asphodeline lutea, Bromus inermis, Dianthus nardiformis, Kochia prostrata, 

Medicago minima, Genista sessilifolia, Moehringia grisebachii, Moehringia jankae, Orlaya grandiflora, 

Ornithogalum amphibolum, Paeonia tenuifolia, Salvia ringens, Thymus zygioides, Veronica jacquini. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Habitatele din România: R3132 Tufărişuri ponto-sarmatice de Caragana frute 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

40С0 Понтично-сарматські листопадні чагарникові зарості 

 

Посилання 

 

Biserkov, V. et al. (Eds) 2011. Red Data Book of the Republic of Bulgaria. Volume 3.  

Natural habitats. IBEI – BAS & MOEW, Sofia.  

Sanda, V., Arcus, M. (1999). Sintaxonomia gruparilor vegetale din Dobrogea şi Delta Dunarii,  

Ed. Cultura, Pitesti. 

 

F4 Чагарникові пустища помірної зони 

F4.1 Вологі чагарникові пустища 
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Характеристика 

 

 Вологі чи зволожені вересоподібні-чагарникові пустища атлантичної чи субатлантичної зон, 

розкинутих на торф’яних чи напівторф’яних грунтах протягом більшої частини року, іноді тимчасово 

затоплені, та, як правило, навіть, у літню пору року. 

 

Рослинні угруповання 

 

Daboecion cantabricae, Ericion cinereae, Ericion umbellatae, Stauracanthion boivinii, Ulicion 

minoris, Genisto pilosae-Vaccinion, Ericion arboreae  

 

Види  
 

Calluna vulgaris, Erica tetralix, Erica ciliaris, Erica scoparia, Genista anglica, Molinia caerulea, 

Scirpus cespitosus, Sphagnum compactum, Sphagnum molle, Sphagnum tenellum, Ulex gallii, Ulex minor 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

4010 Північноатлантичні вологі чагарникові пустища з Erica tetralix 

4020 Помірні атлантичні вологі пустища з Erica ciliaris та Erica tetralix [пріоритетний підтип блоку 

4010] 

 

Посилання 

 

Gorissen, I. 2004. Dwarf shrub heaths of Europe - from Atlantic to Caucasus and Ural. Verlag Ingmar 

Gorissen, Siegburg. 

 

F4.2 Сухі чагарникові пустища 

 

Характеристика 

 

 Пустища на кременистих, підзолистих, зрідка затоплених або ніколи незатоплених грунтах у 

вологих атлантичних та субатлантичних кліматах рівнин та низин Західної та Центральної Європи. 

Рослинні угруповання 

 

Calluno-Festucion tenuifoliae, Daboecion cantabricae, Dactylido maritimae-Ulicion maritimi, 

Ericion cinereae, Ericion umbellatae, Genistion micrantho-anglicae, Genistion pilosae, Genisto-Vaccinion, 

Koelerio-Phleion phleoidis, Loiseleurio-Vaccinion, Loiseleurio-Diapension, Ulicion minoris, Ulici-Ericion 

ciliaris 

 

Види 

 

Vaccinium spp., Calluna vulgaris; Arctostaphylos uva-ursi, Bruckenthalia speculifolia, Cistus 

salvifolius, C incanus, Empetrum nigrum, E. hermaphroditum, Erica cinerea E. mackaiana, E. vagans, E. 

aragonensis, E. andevalensis, E umbellata, Genista anglica, G. germanica, G. pilosa, G. tinctoria, 

Genistella sagittalis, Ulex maritimus, U. gallii, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens 

 

Аналогічні класифікації 

 

Milieux naturels de Suisse 2008: included in 5.4.1 Lande subatlantique acidophile 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

4030 Європейські сухі чагарникові пустища 

 

Посилання 

 

Gorissen, I. 2004. Dwarf shrub heaths of Europe - from Atlantic to Caucasus and Ural. Verlag Ingmar 

Gorissen, Siegburg. 
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F4.3 Макаронезійські чагарникові пустища 

 

Характеристика 

 

 Пустища Канарських та Азорських островів, та острову Мадейра 

 

Рослинні угруповання 

 

Myrico fayae-Ericion arboreae, Daboecion azoricae 

 

Види 

 

 Adenocarpus foliolosus, Calluna vulgaris, Chamaecytisus proliferus ssp. proliferus, Cistus 

chinamadensis, Cletura arborea, Daboecia azorica, Erica arborea, E. maderensis, E. platycodon, E. 

scoparia ssp. azorica, Ilex canariensis, Juniperus brevifolia, Laurus azorica, Luzula purpureo-splendens, 

Lysimachia azorica, Myrica faya, Pteridium aquilinum, Teline canarienis, T. splendens, T. stenopetala, 

Thymus caespititius, Vaccinium cilindraceum 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

4050 Ендемічні макаронезійські чагарникові пустища 

 

F5 Маквіс, лісоподібний маторраль та термо-середземноморькі зарості 

F5.1 Лісоподібний маторраль 

F5.13 Маторраль Juniper 

 

Характеристика 

 

 Середземноморські та субсередземноморські вічнозелені твердолисті чагарникові зарості, 

сформовані навколо лісоподібних ялівців різних видів. 

 

Рослинні угруповання 

 Juniperion turbinatae 

 

Види 

 

 Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Juniperus lycia, Juniperus excelsa, Juniperus 

foetidissima, Juniperus communis, Juniperus drupacea, Juniperus thurifera 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

5210 Лісоподібний маторраль з Juniperus spp. 

 

F5.17  Посушлива зона маторралю 

F5.171 Іберійська посушлива зона маторралю із Ziziphus 

 

Характеристика 

 

 Передпустельні чагарникові зарості Periploca laevigata, Lycium intricatum, Asparagus stipularis, 

Asparagus albus, Withania frutescens із високими Ziziphus lotus, які обмежені посушливою територією 

південного сходу Іберії (Піренейського півострова), що перебуває під дією термо-

середземноморського біоклімату; відповідає стиглій фазі або вищій степені кліматофільних та едафо-

ксеро-псамофільних рослинних серій (Periplocion angustifoliae: Ziziphetum loti, Zizipho-Maytenetum 

europaei, Mayteno-Periplocetum). 

 

Рослинні угруповання 

 

Mayteno-Periplocetum angustifoliae, Ziziphetum loti, Gymnosporio europaei-Ziziphetum loti 
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Види 

 

 Lycium intricatum, Asparagus stipularis, Asparagus albus, Calicotome intermedia, Chamaerops 

humilis, Maytenus senegalensis ssp. europaeus, Periploca laevigata ssp. angustifolia, Phlomis purpurea ssp. 

almeriensis, Rhamnus oleoides ssp. angustifolia, Withania frutescens, Zyziphus lotus. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

5220 Лісоподібний маторраль з Zyziphus 

 

Пов’язані типи оселищ 

 

Подібні формації із нижчими заростями Ziziphus lotus вказані у блоці F5.551 

 

Посилання 

 

Tirado, R., 2009. 5220 Matorrales arborescentes con Ziziphus (*). En: VV.AA., Bases ecológicas 

preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Ministerio de 

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 68 p. 

 

F5.18 Маторраль Laurus nobilis 

 

Характеристика 

 

 Вологий лісоподібний маторраль за участю високого лавра (Laurus nobilis), що розвинувся, 

зокрема, на місцевому рівні у Сардинії, Сицилії, Мальтійських островах, Кампанії.  

 

Види 

 

 Arbutus unedo, Ceratonia siliqua, Fraxinus ornus, Laurus nobilis, Olea europaea var. sylvestris, 

Phillyrea latifolia, Quercus ilex, Rubia peregrina ssp. longifolia, Smilax aspera var. altissima, Viburnum 

tinus. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

5230 Лісоподібний маторраль з Laurus nobilis 

 

Пов’язані типи оселищ 

 

 Подібні формації без високого Laurus nobilis вказані у F5.516 

 

F5.5 Термо-середземноморські чагарникові зарості 

F5.51 Термо-середземноморські чагарники, зарості та пустища-гариги 

F5.516 Зарості Laurus 

 

Характеристика 

 

 Зарості Laurus nobilis на вологих та відкритих ділянках термо-середземноморських регіонів, 

низькорослі фації блоку F5.18, зокрема, помічені у Сардинії, Сицилії, Мальтійських островах, 

Кампанії та Криті. 

 

Види 

 Laurus nobilis 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

5310 Зарості Laurus nobilis 
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F5.517 Прибережні гариги Helichrysum 

 

Характеристика 

 

 Низькорослі формації Helichrysum (Helichrysum italicum ssp. microphyllum, Helichrysum 

italicum ssp. italicum) із молочаем (Euphorbia pithyusa), Pistacia lentiscus, Camphorosma monspeliaca, 

Artemisia densiflora чи Thymelaea passerina, Thymelaea hirsuta, Thymelaea tartonraira в безпосередній 

близькості до морських кліффів, що утворюють  перехід між рослинністю кліффів чи фриганами на 

верхівках кліффів та термо-середземноморськими заростями; вони особливо характерні для великих 

островів Середземного моря. 

 

Рослинні угруповання 

  

Euphorbion pithyusae 

 

Види 

  

 Helichrysum italicum ssp. microphyllum, Helichrysum italicum ssp. talicum, Euphorbia pithyusa, 

Pistacia lentiscus, Camphorosma monspeliaca, Artemisia densiflora, Thymelaea passerina, Thymelaea 

hirsuta, Thymelaea tartonraira. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

5320 Низькорослі формації з Euphorbia поблизу кліфів 

 

F5.51G Високорослі тернисті зарості дроків 

 

Характеристика 

 

 Зарості, де домінують високорослі, тернисті види Genista. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Sarcopoterio spinosi-Genistion fasselatae 

 

Види 

 

Genista fasselata 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включено до 

5330 Термо-середземноморські й передпустельні чагарникові зарості 

 

F5.52 Формації Euphorbia dendroides 

 

Характеристика 

 

 Деревостани з Euphorbia dendroides, що є унікальним третинним реліктом макаронезійського 

походження; трапляються як фації термо-середземноморських чагарників Балеарських о-вів, 

Корсики, Сардинії, Сицилії, островів Еоли, Егади, Пелаги, Пантелерії, Криту, та, дуже локально, на 

узбережжях півночі Каталонії, південного сходу Франції, Італійського півострова та його островів, 

Центральної Греції, зокрема схилів затоки Коринфу, Пелопонесу, Егейського архіпелагу, Албанії та 

периферії Середземномор’я – Анатолії та Леванту. Особливо густі деревостани представлені на 

Сицилії, Сардинії та Криті, де вони можуть простягатися до відносно великих висот. Дуже локальні 

формації в Середземномор’ї Північної Африки займають стрімкі скелясті схили деяких узбережних 

заток та ізольованих островів, у Киренаїці, північній частині Тунісу (Ічкеул), та на вузьких 

прибережних ділянках  північної частини Алжиру. 
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Рослинні угруповання 

 

 Oleo-Ceratonion siliquae p 

 

Види 

 

 Euphorbia dendroides 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Включено до 5330 Термо-середземноморські й передпустельні чагарникові зарості 

 

F5.53 Гариги з домінуванням Ampelodesmos mauritanica 

 

Характеристика 

 

Гариги, зайняті домінантними високими купинами Ampelodesmos mauritanica; типово термо-

середземноморські, також трапляються в мезо-середземноморській зоні. Вони найбільш типові для 

узбережжя Тіренського моря центральної та східноїчастини Італії, Сицилії, середземноморської зони 

та менш сухих частин сахаро-середземноморської перехідної зони Північної Африки. 

 
Види 

 

 Ampelodesmos mauritanica 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включено до  

5330 Термо-середземноморські й передпустельні чагарникові зарості 

 

F5.54  Зарості Chamaerops humilis 

 

Характеристика 

 

 Зарості із домінуванням Chamaerops humilis у прибережних регіонах Середземномор’я.  

 

Рослинні угруповання 

  

 Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni p 

 

Види 

 

Chamaerops humilis 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

включено до 5330 Термо-середземноморські й передпустельні чагарникові зарості 

 

F5.55 Середземноморські передпустельні чагарники 

 

Характеристика 

 

 Формації чагарників, які утворені гало-нітрофільними чагарниками (блок F6.824) та 

чагарниками, приуроченими до гіпсів (блок F6.73); це здебільшого природна та напівприродна 

рослинність посушливої зони південного сходу Іспанії (Альмерія, Мурсія, Аліканте) – це чітко 

виражений регіон унікальних кліматичних, біотичних і ландшафтних характеристик для Європи, 

особливо багатий на африканські та ендемічні види. Багато найбільш визначних формацій 

залишаються в небагатьох непорушених локалітетах і знаходяться під загрозою зникнення. Подібні 

формації трапляються у верхній посушливій (середземноморській аридній) зоні Північної Африки. 
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Ексклави цих угруповань присутні також у Сицилії, на Егадських островах, островах Пелаги, на 

Мальтійських островах й Пантелерії. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Anthyllido terniflorae-Salsolion papillosae, Thymo moroderi-Sideritidion leucanthae 

 

Види 

  

 Ziziphus lotus, Maytenus senegalensis var. europaeus, Periploca laevigata ssp. angustifolia, Salsola 

webbii, Sideretis foetens, Ulex argentatus ssp. erinaceus, Genista umbellata 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

включено до 5330 Термо-середземноморські й передпустельні чагарникові зарості 

 

F5.56 Термо-середземноморські дрокові зарості (ретамари) 

 

Характеристика 

 

 Середземноморські формації з домінуванням ретами (Lygos spp.) або великих нетернистих 

термо-середземноморських дроків з родів Cytisus та Genista, що обмежені Іберійським 

(Піринейським) півостровом, Балеарськими о-вами, Середземномор’ям Північної Африки, Сицилією 

та сусідніми островами, узбережжям Чіленто (Кампанія). 

 

Рослинні угруповання 

 

 Adenocarpion decorticantis, Genistion floridae, Genistion polygaliphyllae, Pruno-Rubion radulae, 

Retamion sphaerocarpae, Ulici europaei-Cytision striate 

 

Види 

 

 Lygos sphaerocarpa, L. monosperma, L. raetam ssp. gussonei, Genista cinerea ssp. speciosa, G. 

valentina, G. spartioides ssp. retamoides, G. s. ssp. pseudoretamoides, G. haenseleri, G. ramosissima, G. 

ephedroides, G. dorycnifolia, Cytisus aeolicus 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

включено до 5330 Термо-середземноморські й передпустельні чагарникові зарості 

 

F5.5 Зарості мису San Vicente 

 

Характеристика 

 

 Низькорослі та гарригні формації доломітового плато, карсти, піски та терра-роса в районі 

мису Сан Вісенте (Португалія), із карликовими Juniperus phoenicea ssp. lycia, Cistus palhinhae, Ulex 

argenteus ssp. еrinaceus, багатих на ендемічні види. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Junipero-Cistetum palhinhae, Asparago-Rhamnetum oleoidis juniperetosum lyciae i.a. 

 

Види 

 

 Biscutela vicentina,Cistus palhinhae, Genista hirsuta ssp. algarbiensis, G. triacanthus, Juniperus 

turbinata, Juniperus phoenicea ssp. lycia, Serratula monardii var. algarbiensis, Sideritis arborescens ssp. 

lusitanica, Teucrium vincentinum, Ulex erinaceus (Ulex argenteus ssp. erinaceus) 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 
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5140 Формації з Cistus palhinhae на приморських вологих пустищах 

 

F6 Гарриги 

F6.7 Середземноморські угруповання на гіпсах 

 

Характеристика 

 

 Гарриги (Garrigues) займають багаті на гіпс ґрунти Іберійського (Піренейського) півострова, 

зазвичай дуже відкриті й флористично для них характерна наявність численних гіпсофільних видів, 

серед яких зустрічаються Gypsophila struthium, Gypsophila hispanica, Centaurea hyssopifolia, Teucrium 

libanitis, Ononis tridentata, Lepidium subulatum, Herniaria fruticosa, Reseda stricta, Helianthemum 

squamatum.  Вони часто є багатими на чебреці (Thymus), самосили (Teucrium), сонцецвіти 

(Helianthemum) та складноцвіті (Centaurea, Jurinea, Santolina, Frankenia). 

 

Рослинні угруповання 

 

 Thymo-Teucrienion verticillati, Lepidion subulati, Thymo-Teucrion verticillati 

 

Види 

 

 Centaurea hyssopifolia, Centaurea sp., Frankenia sp., Gypsophila hispanica, Gypsophila struthium, 

Helianthemum sp., Helianthemum squamatum, Herniaria fruticosa, Jurinea sp., Lepidium subulatum, 

Ononis tridentate, Reseda stricta, Santolina sp., Teucrium libanitis, Teucrium sp., Teucrium turredanum, 

Thymus sp. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

1520 Іберійська (піренейська) рослинність на гіпсах (Gypsophiletalia) 

 

F6.8 Ксеро-галофільні чагарникові зарості 

 

Характеристика 

 

 Солестійкі чагарникові формації сухих грунтів в районах з низьким рівнем опадів у 

середземноморському регіоні, зокрема, на Іберійському (Піренейському) півострові та Сицилії, а 

також на островах Макаронезії. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Chenoleion tomentosae, Oleo cerasiformis-Rhamnetea crenulatae, Oleo-Rhamnetalia crenulatae, 

Forsskaoleo angustifoliae-Rumicetalia lunariae, Helichryso stoechadis-Santolinetalia squarrosae, 

Polycarpaeo niveae-Traganetea moquini, Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae, Cisto monspeliensis-

Micromerietalia hyssopifoliae 

 

Види 

 

 F6.81: Chenoleoides tomentosa F6.82: Peganum harmala, Artemisia herba-alba, Lycium intricatum, 

Capparis ovata, Salsola vermiculata, Salsola genistoides, Salsola verticillata, Suaeda pruinosa, Atriplex 

halimus, Atriplex glauca, Camphorosma monspeliaca, Anabasis articulata, Haloxylon articulatum F6.83: 

Arthrocnemum glaucum, Arthrocnemum perenne, Suaeda pruinosa, Suaeda fruticosa var. brevifolia 

 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

включає 1430 Гало-нітрофільні чагарникові зарості 

 

F7 Тернисті середземноморські пустища (фриганові угруповання, колючо-подушкові 

пустища та пов’язана рослинність, що притаманна прибережним кліффам)  
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Характеристика 

 

 Чагарники із домінуванням низькорослих тернистих чагарників, поширених у 

Середземномор’ї та анатольських регіонах із сухим літнім кліматом, та які зустрічаються на території 

від рівня мора і до великих висот сухих гір. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Anthyllion hermanniae, Crithmo-Staticion, Dorycnio-Coridothymion capitati, Hypericion balearici, 

Launaeion cervicornis, Micromerion julianae, Rosmarinion officinalis Verbascion spinosi 

 

Види 

 

 Anthyllis hermanniae, Armeria soleirolii, Astragalus massiliensis, Centaurea balearica, Centaurea 

horrida, Limonium insulare, Limonium lanceolatum, Limonium multiflorum, Limonium pseudolaetum, 

Limonium strictissimum, Sarcopoterium spinosum, Silene holzmannii, Silene velutina, Iris timofeevi, 

Corydalis tarkiensis, Himantoglossum formosum 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

включає 

 

5410  Західносередземноморська фригана на вершинах кліфів (Astragalo-Plantaginetum subulatae)  

5420  Фригана з Sarcopoterium spinosum 

5430  Ендемічні фриганові угруповання Euphorbio-Verbascion 

 

F9.1 Прирічкові чагарникові зарості 

 

Характеристика 

 

 Чагарники широколистяних верб, наприклад, Salix pentandra, поруч річок. Також зарості 

Alnus spp. та вузьколистяних верб, наприклад, Salix elaeagnos, де вони є менше 5 метрів висотою. 

Прирічкові чагарники Hippophae rhamnoides та Myricaria germanica. Виключає береги річок, де 

домінують вищі вузьколистяні верби Salix alba, Salix purpurea, Salix viminalis, які вважаються 

лісовими оселищами (G1.1). 

 

Рослинні угруповання 

 

 Salicion incanae, Salicion albae, Salicion triandrae, Tamaricion parviflorae, Salicion triandro-

neotrichae, Salicion eleagno-daphnoidis, Salicion salviifoliae, Salicetalia purpureae 

 

Види 

 

 Salix pentandra, Salix elaeagnos, Frangula alnus, Hippophae rhamnoides, Myricaria germanica 

 

Аналогічні класифікації 

 

Північна класифікація 1994 року: 2.2.5.1 Вербові зарості вологого типу  

 

Milieux Naturels de Suisse 2008: 5.3.6 Saulaie buissonnante alluviale 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

включає 

3230 Альпійські ріки та їхня прибережна чагарникова рослинність з Myricaria germanica 

3240 Альпійські ріки та їхня прибережна чагарникова рослинність з Salix elaeagnos 

 

F9.3 Південні прибережні галерейні ліси та зарості (За винятком F9.35: Прибережні ділянки 
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інвазивних заростей) 

 

Характеристика 

 

 Галерейні ліси та зарості з тамариску, олеандру та вітексу священного та інших подібних 

формацій низьких деревних видів уздовж постійних або тимчасових водотоків і заболочених земель 

термо-середземноморського поясу та південно-західної частини Іберійського (Піренейського) 

півострова. 

 Ділянки, де домінують інвазивні види (наприклад, Reynoutria japonica) не включені до цього 

типу оселища.  

 

Рослинні угруповання 

 

 Arbuto unedonis-Laurion nobilis, Nerion oleandri, Salicion cinereae, Securinegion buxifoliae, 

Tamaricion africanae, Tamaricion boveano-canariensis 

 

Види 

 

 F9.311: Nerium oleander, Vitex agnus-castus, Tamarix spp., Dittrichia viscosa, Saccharum 

ravennae, Arundo donax, Rubus ulmifolius. F9.3133: Tamarix parviflora, T. tetrandra, T. dalmatica, T. 

smyrnensis, T.hampeana, T. hohenackeri F9.32: Securinega tinctoria, Bryonia cretica, Tamus communis, 

Clematis campaniflora, F9.33: Prunus lusitanica, Viburnum tinus. F9.34: Salix atrocinerea, Salix salvifolia, 

Myrica gale 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

підтип від F9.31 до F9.34 = 92D0 Південні прибережні галерейні ліси та зарості (Nerio-Tamaricetea та 

Securinegion tinctoriae) 

 

G ЛІСОВИЙ ФОНД, ЛІСИ ТА ЗАЛІСНЕНІ ДІЛЯНКИ 

 
 Наступний коментар у тлумачному посібнику з визначення видів оселищ ЄС (Європейська 

комісія 2013 року) може допомогти при виборі відповідних оселищ для Смарагдової мережі. 

 

 «(Напів-) природна рослинність вкритих лісом територій, яка складається з аборигенних 

видів, які утворюють ліси з високими деревами й типовим підліском, і відповідає таким критеріям: 

наявність рідкісних або реліктових та/або місцевих видів загальноєвропейського значення. 

 Для типів лісових оселищ наступні додаткові критерії були прийняті Науково-робочою 

групою (21-22 червня 1993 року): 

 Ліси аборигенних видів; 

 Ліси із високим ступенем природності; 

 Ліси високих дерев та високостовбурові ліси; 

  

 Наявність старих та відмерлих дерев; 

 

 Ліси важливих територій; 

  

Ліси, що отримали перевагу у зв’язку із сталим управлінням протягом тривалого періоду» 

 

G1 Широколистяні листопадні ліси 

G1.1 Прибережні та галерейні ліси із домінуванням Alnus, Betula, Populus чи Salix 

G1.11 Прибережін ліси із Salix 

 

Характеристика 
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 Зарості та деревоподібні формації із домінуванням верб (Salix spp), що вистилаються вздовж 

проточних вод та які періодично затоплюються, розвинулись на недавно нанесених грунтах.  Вербові 

зарості характерні для річок, які беруть початок в горах. Чагарникові вербові формації також є 

елементом рівнинних та пагорбних прирічкових сукцесій у всіх основних біомах, часто роблячи 

полосу найближчу до водотоку. Вищі деревоподібні вербові формації часто утворюють наступні 

напрямки до берега у прирічковій сукцесії рівнинних західних неморальних, східних неморальних та 

тепло-помірних вологих лісових регіонах, та велику частину менш різноманітних прирічкових систем 

степової, середземноморської та холодно-пустельних зон. Можуть страждати від чужорідних 

інвазивних видів, таких як Solidago canadensi, Aster novi-belgi, Aster novi-angli та  Impatiens 

glandulifera. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Salicetea purpureae, Salicion albae, Salicion canariensis 

 

Види 

 

 Aster novi-belgii, Impatiens glandulifera, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Phalaroides 

arundinacea, Populus alba, Populus canescens, Populus nigra, Salix sp., Urtica dioica 

 

Аналогічні класифікації 

 
Milieux Naturels de Suisse 2008: 6.1.2 Saulaie blanche 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

3240 Альпійські ріки та їхня прибережна чагарникова рослинність з Salix elaeagnos 

91E0 Заплавні ліси з Alnus glutinosa та Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

92A0  Галерейні ліси з Salix alba та Populus alba 

 

Пов’язані типи оселищ 

 

Європейські типи лісів: 12.1 Прибережні ліси 

 

G1.12 Борео-альпійські галерейні ліси 

 

Характеристика 

 

 Галерейні ліси вільх, беріз або сосен на прибережжі річок, озер, морів тана  кордонах 

бореальних, бореонеморальних та бореостепових зон у високих горах неморальної зони та їх 

передгірному регіоні із домінуванням Alnus incana вздовж гірських та субгірських зон річок, що 

знаходяться у Альпах, Карпатах, Північних Апеннінах, Динарському нагір’ї, Балканських горах, 

Родопах та сусідніх регіонах, із Alnus incana чи Alnus glutinosa у бореальній зоні Фенноскандинавії та 

північно-східній частині Європи, із Betula pendula чи Pinus sylvestris у західній частині Сибіру. 

Нітрофільні та гідрофільні види домунінують у трав’яномі шарі. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Alnion incanae, Roso majalis-Betulion pendulae 

 

Види 

 

Alnus incana, Aegopodium podagraria , Chaerophyllum hirsutum , Petasites hybridus , Crepis 

paludosa, Caltha palustris ssp. laeta G1.123: Betula pubescens, Prunus padus, Valeriana sambucifolia, 

Anemone nemorosa, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Matteuccia struthiopteris, Paris quadrifolia, Silene 

dioica (Melandrium rubrum), Equisetum pratense. G1.124: Lycopus europaeus, Filipendula ulmaria, 

Lysimachia vulgaris, Equisetum arvense. G1.127: Alnus subcordata, Alnus barbata 
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Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 12.1 Прибережні ліси 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Включені до 9030 Природні ліси первинних сукцесійних стадій на прибережних зсувах 

91E0 Заплавні ліси з Alnus glutinosa та Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)  

 
Пов’язані типи оселищ 

 

Можуть зустрічатись як смуга між великими річками та заплавними лісами, такими як G1.221, 

G1.223, G1.223 and G1.224. 

 

G1.13 Південні галерейні ліси Alnus та  Betula 

 

Характеристика 

  

 Прибережні формації Alnus glutinosa, місцеві види Alnus cordata чи Betula spp. 

середземноморського басейну та західної частини Іберії, часто із Fraxinus angustifolia та Osmunda 

regalis. 

 

Рослинні угруповання 

 

Osmundo-Alnion, Populetalia albae 

 

Види 

 

Alnus cordata, Alnus glutinosa, Betula spp, Frangula alnus, Quercus canariensis, Myrica gale, Salix 

atrocinerea, Scilla ramburei, Salix pedicellata, Rhododendron ponticum ssp. baeticum, Diplazium 

caudatum, Galium broterianum, Osmunda regalis 

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 12.3 Середземноморські та Макаронезійські прибережні ліси 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

підтипи G1.132 та G1.134 = 92B0 Середземноморські прибережні формації вздовж тимчасових 

водотоків з Rhododendron ponticum, Salix та іншими  

 

G1.2 Змішані прирічкові затоплені та галерейні ліси 

G1.21 Прирічкові ліси Fraxinus – Alnus, вологі при паводках, але невологі при межені 

 

Характеристика 

 

 Прибережні ліси Fraxinus excelsior та Alnus glutinosa, іноді Alnus incana, європейської  

низовини та водотоків на пагорбах, грунтах, які періодично затоплюються щорічним розливом 

рік, проте добре дренованих і аерованих у межень; вони відрізняються від прибережних 

вільхових лісів в межах G1.41 та G1.52 своїм сильним представленням у домінуючих шарах 

лісових видів, які не здатні рости на постійно заболочених грунтах. 
 

Рослинні угруповання 

 

 Alnion incanae, Carpinion betuli, Fraxinion excelsioris 

 

Види 
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 Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, A. incana. G1.211: Carex remota, Carex pendula, Carex 

strigosa, Equisetum telmateia, Rumex sanguineus, Lysimachia nemorum, Cardamine amara, 

Chrysosplenium oppositifolium, Chrysosplenium alternifolium, Impatiens noli-tangere, Ribes rubrum. 

G1.212: Ribes rubrum, R. uva-crispa, Stellaria nemorum, Impatiens noli-tangere, Aconitum vulparia, Allium 

ursinum, Geum rivale, Athyrium filix-femina, Dryopteris carthusiana, Matteuccia struthiopteris, Ranunculus 

platanifolius, Urtica dioica, Ranunculus ficaria, Primula elatior, Lamium galeobdolon, Filipendula ulmaria, 

Luzula sylvatica. Chaerophyllum hirsutum, Crepis paludosa, Aegopodium podagraria, Astrantia major, 

Aruncus sylvestris, Carex remota, C. brizoides, Equisetum maximum 

 

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 12.2 Заплавні ліси 

 

Milieux naturels de Suisse 2008: 6.1.4 Frênaie humide 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Включено до 91Е0 Заплавні ліси з Alnus glutinosa та Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)  

 

Пов’язані типи оселищ 

 

Можуть зустрічатись як смуга між великими річками та заплавними лісами, такими як G1.221, 

G1.223, G1.223 and G1.224. 

 

G1.22 Змішані ліси з Quercus - Ulmus – Fraxinus при великих річках 

 

Включає наступні підтипи, окремі вказані у редакції 1998 року 

  

G1.221Великі медіо-європейські заплавні ліси  

G1.223 Південно-східні європейські ліси Fraxinus - Quercus - Alnus  

G1.224 Ліси Quercus – Fraxinus- Alnus річки ПО 

 

Характеристика 

 

Різноманітні заплавні ліси великих річок із середньою течією, які затоплюються внаслідок 

сильних повіней. Листяні дерева із домінуванням Fraxinus, Ulmus чи Quercus spp. із дуже типовою 

різноманітністю трав. Часто із кількома шарами у полозі та із ліанами. 

 

Рослинні угруповання 

 
Alnion incanae, Carpinion betuli 

 

Види 

 

G1.221: Quercus robur, Fraxinus excelsior, Ulmus minor, Ulmus laevis, Ulmus glabra, Populus 

alba, Populus tremula, Populus canescens, Populus nigra, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Salix 

alba, Alnus glutinosa, Prunus avium, Malus sylvestris, Tilia cordata, Alnus incana, Prunus padus та 

Crataegus monogyna. Clematis vitalba, Tamus communis, Humulus lupulus, Hedera helix та Vitis vinifera 

ssp. Sylvestris G1.223: Quercus robur та/або Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Ulmus laevis, Carpinus 

betulus, Acer campestre, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix alba, Populus alba G1.224: Quercus 

robur, Quercus cerris, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Carpinus betulus, Ulmus minor, Populus alba, 

Populus nigra, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Prunus padus, Prunus avium, Alnus glutinosa, Salix 

alba, Corylus avellana, Sorbus torminalis, Sorbus domestica, Ruscus aculeatus, Cornus mas, Cornus 

sanguinea, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Pyracantha coccinea, Rubus fruticosus, Rubus 

ulmifolius, Rubus caesius, Ribes uva-crispa, Sambucus nigra, Daphne mezereum, Viburnum lantana, 
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Mespilus germanica, Lonicera xylosteum, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rosa canina, Euonymus 

europaeus, Rhamnus catharticus; Hedera helix, Tamus communis, Rubia peregrina, Bryonia cretica; 

Equisetum hyemale, Symphytum officinale, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria officinalis, Lathyrus 

vernus, Mercurialis perennis, Primula acaulis, Asarum europaeum, Euphorbia dulcis, Melittis 

melissophyllum, Erythronium dens-canis, Leucojum vernum, Brachypodium sylvaticum, Carex pilosa 

G1.225: Quercus robur, Tilia cordata, Ulmus laevis, Ulmus effusa, Alnus cordata 

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 12.2 Заплавні ліси 

 

Milieux naturels de Suisse 2008: 6.1.4 Frênaie humide 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

91F0 Прибережні мішані ліси з Quercus robur, Ulmus laevis та Ulmus minor, Fraxinus excelsior або 

Fraxinus angustifolia вздовж великих річок (Ulmenion minoris) 

 

Посилання 

 

Schnitzler A. (2007) Les forêts alluviales d'Europe. Biodiversité. Ecologie, biogéographie et valeur 

intrinsèque. Tec et Doc Lavoisier, Paris 

 

G1.3 Середземноморські прибережні ліси 

 

 Включає наступні підтипи, окремі вказані у редакції 2010 року: 

G1.36 Понтично-сарматські змішані прирічкові ліси з Populus  

G1.37 Ірано-анатолійські змішані прирічкові ліси  

G1.38 Ліси з Platanus orientalis  

G1.39 Ліси з Liquidambar orientalis  

 

Характеристика 

 

 Аллювальні та галерейні ліси середземноморського регіону. Може домінувати один вид, 

кілька видів або багато змішаних видів, у тому числі Fraxinus, Liquidambar, Platanus, Populus, Salix, 

Ulmus. Виключає середземноморські ліси з Salix (G1.1) та чагарникоподібну прибережну рослинність. 

  

Рослинні угруповання 

 

 Lauro nobilis-Fraxinion angustifoliae, Osmundo-Alnion glutinosae, Platanion orientalis, Populion 

albae, Rhododendro pontici-Prunion lusitanicae  

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 12.3 Середземноморські та макаронезійські прибережні ліси 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

92A0 Галерейні ліси з Salix alba та Populus alba  

 

92С0 Ліси з Platanus orientalis та Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) 

 

G1.4 Широколистяні заболочені ліси на некислотних торфах 

 G1.41 Заболочені ліси з Alnus на некислотних торфах 

 G1.411 Мезо-евтрофні заболочені вільхові ліси 
G1.4115 Східно-карпатські заболочені ліси з Alnus glutinosa 
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Характеристика 

 

 Мезо-евтрофні заболочені ліси з Alnus glutinosa на болотистих внутрігорних депресіях та 

заплавах, на висоті 500-800 м передгір’я Східної карпатської системи, зокрема, горах Харггіта та 

Бараолт. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Carici elongatae-Alnetum glutinosae p. 

 

Види 

 

 Alnus glutinosa, Calla palustris, Calamagrostis canescens, Carex caespitosa, C elongata, Dryopteris 

carthusiana, Ligularia sibirica, Thelypteris palustris 

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 11.2 Заболочені вільхові ліси 

 

Habitatele din Romania: R4403 Păduri danubian- panonice de anin negru (Alnus glutinosa) cu Iris 

pseudacorus 

 

G1.414 Степові заболочені ліси із Alnus glutinosa 

 

Характеристика 

 

 Заболочені ліси з Alnus glutinosa стевових регіонів Євразії, на захід до Панонського басейну. 

 

Рослинні угруповання 

 

Alnion glutinosae: Thelypteridi-Alnetum, Dryopteridi-Alnetum, Fraxino pannonicae-Alnetum 

 

Види 

  

 Alnus glutinosa, Fraxinus pannonicus 

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 11.2 Заболочені вільхові ліси 

 

G1.44 Ліси регіону Чорного та Каспійського морів на волого насичених (насичених вологою) 

грунтах 

 

Характеристика 

 

 Найбільш гідрофільні угруповання змішаних помірно зволожених евксино-гірканських лісів 

(блоки G1.A71, G1.A74). Вони можуть включати галерії Fraxinus angustifolia, а також густі лісові 

масиви із Alnus barbata, що населяють райони черноземів вологих чи заболочених грунтів на 

прибережних алювіальних рівнинах із Fraxinus angustifolia та підліском Rubus hirtus, Smilax excelsa та 

інших ліан та чагарників, особливо розоцвітих.  

 

Рослинні угруповання 

 

 Alnetea hyrcanica p., Alnetea glutinosae euxina p. 

 

Види 

 

 Alnus barbata, Fraxinus angustifolia, Smilax excels, Rubus hirtus 
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Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 11.2 Заболочені вільхові ліси 

 

G1.5 Широколистяні заболочені ліси на кислотних торфах 

G1.51 Ліси Sphagnum Betula 

 

Характеристика 

 

 Ліси Betula pubescens чи Betula carpatica на торф’яних, вологих та дуже кислих грунтах, що 

колонізували болота із зменшенням торфоутворення та кислі низинні болота бореальних, 

суббореальних та неморальних зон, дуже локальна лісостепова та степова зони із Molinia caerulea, 

Vaccinium spp., Empetrum nigrum, Trientalis europae, Eriophorum vaginatum та багатьма сфагнумами та 

мохоподібними. У європейській частині Росії ці ліси можуть також характеризуватись Salix 

lapponicum, Salix myrtilloides та Scheuchzeria palustris. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Betulion pubescentis 

 

Види 

 

Betula carpatica, Betula pubescens, Empetrum nigrum, Eriophorum vaginatum, Molinia caerulea, 

Sphagnum fallax, Sphagnum magellanicum, Trientalis europaea, Vaccinium sp. Salix lapponicum, Salix 

myrtilloides, Scheuchzeria palustris 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Європейські типи лісів: 11.3 Заболочені березові ліси 

 
Milieux naturels de Suisse 2008: 6.5.1 Betulion 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

9080 Феноскандійські листопадні заболочені ліси 

91D0 Заболочені ліси  

 

G1.6 Ліси Fagus 

 

Характеристика 

 

 Ліси із домінуванням буку Fagus sylvatica у західній та центральній частинах Європи, та 

Fagus orientalis та інших видів Fagus у південно-східній частині Європи та Причорномор’ї. Багато 

гірських та оро-середземноморських формацій – це змішані буково-ялинові чи буково-смереково-

ялицеві ліси, які вказані у EUNIS  у блоці G4.6, але включені сюди. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Scillo lilio-hyacinthi-Fagion, Galio rotundifolii-Fagion, Geranio nodosi-Fagion, Geranio striati-

Fagion, Doronico orientalis-Fagion moesiacae, Symphyto cordati-Fagion, Dentario quinquefoliae-Fagion, 

Fagion sylvaticae, Sorbo-Fagion, Lonicero alpigenae-Fagion, Aremonio-Fagion, Endymio non-scripti-

Fagion, Rhododendro pontici-Fagion orientalis, Vaccinio-Fagion orientalis, Carpino-Fagion orientalis, 

Violo odoratae-Fagion orientalis, Luzulo-Fagion sylvaticae, Ilici-Fagion sylvaticae 

 

Види 

 

 Fagus sylvatica, Abies alba. G1.61: Luzula luzuloides, Polytrichum formosum, Deschampsia 

flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium aquilinum. G1.62: Ilex aquifolium. G1.63: 
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Anemone nemorosa, Carex pilosa, Galium odoratum, Lamium galeobdolon, Melica uniflora, Picea abies. 

G1.64: Scilla lilio-hyacinthus, Lathraea clandestina, Athyrium filix-femina, Gymnocarpium dryopteris, 

Asplenium scolopendrium, Dryopteris spp., Polystichum spp., Melica uniflora, Galium odoratum, Helleborus 

viridis ssp. occidentalis, Lathyrus occidentalis, Paris quadrifolia, Euphorbia hyberna. G1.65: Acer 

pseudoplatanus G1.66: Cephalanthera spp., Carex digitata, C. flacca, C. montana, C. alba, Sesleria 

albicans, Brachypodium pinnatum), Neottia nidus-avis, Epipactis leptochila, E. microphylla) and 

thermophile species, transgressive of the Quercetalia pubescenti-petraeae. The bush-layer includes several 

calcicolous species (Ligustrum vulgare, Berberis vulgaris) та Buxus sempervirens. G1.69: Fagus moesiaca. 

G1.6D: Symphytum cordatum, Cardamine glanduligera (Dentaria glandulosa), Hepatica transsilvanica, 

Pulmonaria rubra, Leucanthemum waldsteinii, Silene heuffelii, Ranunculus carpaticus, Euphorbia 

carniolica, Aconitum moldavicum, Saxifraga rotundifolia ssp. heuffelii, Primula elatior ssp. leucophylla, 

Hieracium rotundatum, Galium kitaibelianum, Moehringia pendula, Festuca drymeja. G1.6F: Fagus taurica 

var. dobrogica, Tilia tomentosa, T. cordata, Fraxinus ornus, F. angustifolia, F. pallisiae, Carpinus betulus, 

Populus tremula, Ulmus glabra, Potentilla micrantha, Scutellaria altissima, Caucasus: Rhododendron 

ponticum, Vaccinium arctostaphylos, Acer laetum, Ruscus colchicus, Galanthus bortkewitschianus, 

Cephalanthera damasonium, Colchicum umbrosum, Taxus baccata 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Європейські типи лісів: 6 Букові ліси (усі підтипи) 

 

Milieux Naturels de Suisse 2008: 6.2 Hêtraies 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Включає: 

G1.61 =  9110 Букові ліси Luzulo-Fagetum  

G1.62 = 9120 Атлантичні ацидофільні букові ліси з Ilex та, іноді, також з Taxus у чагарниковому ярусі 

(Quercion robori-petraeae або Ilici-Fagenion) 

G1.63 = 9130 Букові ліси Asperulo-Fagetum 

G1.65 = 9140 Середньоєвропейські субальпійські букові ліси з Acer і Rumex arifolius  

G1.66 = 9150 Середньоєвропейські букові ліси Cephalanthero-Fagion на вапняках 

G1. 681, G1.685 and G1.686 = 9210 Апеннінські букові ліси з Taxus та Ilex 

G1.186 та G1.687 = 9220 Апеннінські букові ліси з Abies alba та букові ліси з Abies nebrodensis 

 

Посилання 

 

Dzwonko, Z. & Loster, S. (2000). Syntaxonomy and phyto-geographical differentiation of the Fagus woods 

in the Southwest Balkan Peninsula. J. Veg. Sci. 11: 667–678. 

 

Tzonev, R., Dimitrov, M., Chytrý, M., Roussakova, V, Di-mova, D., Gussev, C, Pavlov, D., Vulchev, V, 

Vitkova, A., Gogoushev, G., Nikolov, I., Borisova, D. & Ganeva, A. (2006). Beech forest communities in 

Bulgaria. Phytocoenologia 36: 247–279. 

 

Willner, W. (2002). Syntaxonomische Revision der südmittel-europäischen Buchenwälder. Phytocoenologia 

32: 337–453. 

 

G1.7 Термофільні листопадні ліси (за винятком G1.7D - лісів Castanea sativa) 

  

включає наступні підтипи, окремо вказані чи виокремлені у редакції 1998 року: 

G1.7B Ліси Quercus pyrenaica  

G1.7C Змішані термофільні ліси  

 

Характеристика  

 

 Ліси та лісові масиви субсередземноморських кліматичних регіонів та 

супрасередземноморських висотних рівнів та західноєвразійських степових та субстепових зон, де 
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домінують листопадні чи напівлистопадні термофільні види дубів чи інші південні дерева, такі як 

Carpinus orientalis та Ostrya carpinifolia. Термофільні листопадні дерева можуть, в місцевих 

мікрокліматичних чи едафічних умовах, замінювати вічнозелені дубові ліси у 

мезосередземноморських та термосередземноморських районах, та простягаються на північ у 

центральній та західній частині Європи. 

 

Рослинні угруповання 

 
Aceri granatensis-Quercion fagineae, Aceri tatarici-Quercion, Genisto germanicae-Quercion, 

Junipero excelsae-Quercion pubescentis, Quercion broteroi, Quercion ilicis, Quercion pyrenaicae, Quercion 

pubescenti-sessiliflorae, Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris 

 

Види 

 

 G1.73: Ostrya carpinifolia, Carpinus orientalis, C. betulus, Fraxinus ornus, Quercus pubescens, 

Quercus virgiliana. G1.74: Quercus cerris, Q. petraea, Ostrya carpinifolia, Carpinus orientalis, C. betulus, 

Fraxinus ornus. G1.7C2: Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Cotinus coggygria, Oryzopsis holciformis, 

Oxytropis virescens, Stachys leucoglossa, Paeonia peregrina, Salvia ringens, Cornus mas, Quercus 

pubescens. G1.7C3: Acer granatense, Acer monspessulanum, Quercus faginea, Quercus pyrenaica, Sorbus 

aria, Sorbus torminalis, Taxus baccata, Daphne laureola, Paeonia officinalis ssp. humilis. G1.7C4: Tilia 

tomentosa, T. platyphyllos, Fraxinus excelsior, Brachypodium pinnatum, Galium erectum, Cruciata glabra, 

Digitalis grandiflora, Erysimum odoratum, Sisymbrium strictissimum, Aconitum anthora, Hesperis 

vrabelyiana, Carduus collinus, Waldsteinia geoides, Melica altissima, Carex brevicollis. G1.7C6: Fraxinus 

angustifolia, F. ornus, Cornus sanguinea, Tilia platyphyllos, T. tomentosa, Ulmus minor, Carpinus 

orientalis. G1.7C7: Juniperus communis, Ligustrum vulgare, Rhamnus catharticus, Crataegus monogyna, 

Prunus spinosa, Prunus mahaleb, Rubus caesius, Euonymus verrucosus, Berberis vulgaris. G1.7C8: Tilia 

spp., Fraxinus spp., Quercus spp., Carpinus spp., Ostrya carpinifolia, Acer spp., Sorbus spp., Populus spp., 

Celtis australis Кавказ: Pterocarpa pterocarpa, Lilium caucasicum, Ruscus colchicus 

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 8 Термофільні листопадні ліси (усі підтипи, окрім 8.7 Каштанові ліси) 

 

Milieux Naturels de Suisse 2008:  6.3.4 Chênaie buissonnante  

6.3.5 Ostryaie buissonnante du sud des Alpes 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включає: 

91АА  Східні білі дуби  

91В0  Термофільні ліси з Fraxinus angustifolia  

91Н0   Паннонські ліси із Quercus pubescens 

91І0  Евро-сибірський лісостеп із Quercus spp 

91М0 Паннонсько-балканські ліси з австрійського та скельного дубів 

91N0 Паннонські чагарники на континентальних піщаних дюнах (Junipero-Populetum albae) 

91Z0 Meзійські ліси з липи повстистої 

9230 Галісійсько-португальські дубові ліси з Quercus robur та Quercus pyrenaica 

9240 Іберійські ліси з Quercus faginea та Quercus canariensis 

9250 Ліси з Quercus trojana 

9310 Егейські ліси з Quercus brachyphylla 

9350 Ліси з Quercus macrolepis 

 
G1.8 Ацидофільні  ліси із домінуванням Quercus 

 
Характеристика 

 

 Ліси Quercus robur чи Quercus petraea на кислотних грунтах. 

 

Рослинні угруповання 
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Genisto germanicae-Quercion, Quercion petraeae, Quercion roboris, Quercion pyrenaicae 

Види 

 

 Quercus robur, Quercus petraea, Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium aquilinum, 

Lonicera periclymenum , Holcus mollis, Maianthemum bifolium, Convallaria majalis, Hieracium sabaudum, 

Hypericum pulchrum, Luzula pilosa, Polytrichum formosum, Leucobryum glaucum 

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 4 Ацидофільні дубові та дубово-березові ліси (усі підтипи) 

 

Milieux Naturels de Suisse 2008: 6.3.6 Chênaie acidophile 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Підтипи: 

 

G1.81 та G1.84 = 9190 Старовікові ацидофільні дубові ліси з Quercus robur на піщаних рівнинах  

G1.83 = 91A0 Старовікові скельнодубові ліси з Ilex та Blechnum на Британських островах  

 

G1.9 Неприрічкові ліси із Betula, Populus tremula чи Sorbus aucuparia 

G1.91 Ліси з Betula на незаболоченій місцевості 

G1.917 Оробореальні ліси з Betula та зарості 

 

Характеристика 

 

 Ліси timberline birch та чагарники, що домінують у субальпійському поясі гір бореальної зони 

тайги або перехідній зоні між тайгою та тундрою чи полярних пустелях Атлантики чи Тихого океану, 

під впливом крайньо західних та крайньо східних регіонів Північної Палерктики, утворені із Betula 

pubescens ssp. czerepanovii (Betula pubescens ssp. tortuosa, Betula kusmisscheffii) чи Betula ermani. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Betulion tortuosae 

 

Види 

 

 Cladonia spp., Dicranum spp., Empetrum hermaphroditum, Hylocomium splendens, Linnea borealis, 

Pleurozium schreberi, Stereocaulon paschale, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus; Aconitum 

lycoctonum, Cicerbita alpina, Cornus suecica, Geranium sylvaticum, Gymnocarpium dryopteris, Hierochloë 

odorata, Melica nutans, Rubus saxatilis, Trollius europaeus 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Європейські типи лісів: 3.4 Гірські березові ліси 

 

Північна класифікація 1994 року:   2.2.1.1 Гірський березовий ліс з лишайниками – чагарники 

карликового  типу  

2.2.1.2 Гірський березовий ліс з карликовими чагарниками – 

трав’яний тип  

2.2.1.3 Гірський березовий ліс з низькорослими травами  

2.2.1.4 Гірський березовий ліс з з високорослими травами  

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

9040 Північні субальпійські/субарктичні ліси з Betula pubescens ssp. czerepanovii 

 

G1.918 Євразійські бореальні ліси з Betula 
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Характеристика 

 

 Березові ліси тайгового поясу, лісо-тундрового поясу, та тайго-неморально-лісової перехідної 

зони Євразії, утворених Betula pendula, Betula pubescens s.l. чи Betula platyphylla. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Trollio europaei-Pinion sylvestris, Veronico teucrii-Pinion sylvestris 

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 3.4 Гірські березові ліси 

 

Північна класифікація 1994 року: 2.2.1.5 Березовий ліс з карликовими чагарниками-трав’яний тип  

2.2.1.7 Березовий ліс рослинного типу  

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включено до 

9010  Західна тайга 

9030 Природні ліси первинних сукцесійних стадій на прибережних зсувах 

 

G1.92 Ліси з Populus tremula 

G1.925 Бореальні ліси з Populus tremula 

 

Характеристика 

 

 Ділянки Populus tremula у тайговій зоні та перехідній зоні між тайгою та лісами неморальних 

зон Фенноскандинавії та півночі сарматського регіону 

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 13.4 Осикові ліси 

 

Північна класифікація 1994 року: 2.2.1.8 Осикові ліси 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Включено до 9010 Західна тайга 

 

G1.А Мезо- та евтрофні Quercus, Carpinus, Fraxinus, Acer, Tilia, Ulmus та споріднені ліси 

G1.А1 Ліси Quercus - Fraxinus - Carpinus betulus на евтрофних та мезотрофних грунтах 

 

Характеристика 

 

 Атлантичні, середньоєвропейські та східноєвропейські ліси із домінуванням Quercus robur чи 

Quercus petraea, на евтрофних або мезотрофних грунтах, як правило, з густими та багатими на види 

ярусами трав та чагарників. Як правило, тут присутній граб. Ліси утворються при кліматах дуже 

сухих чи дуже вологих грунтах або дуже сухих для бука або внаслідок лісогосподарства на користь 

дубів. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Carpinion betuli 

 

Види 

 



-82-    T-PVS/PA (2015) 9 

 
Carpinus betulus, Quercus robur, Q. petraea, Chamaecytisus wulffi, Juniperus foetidissima, 

Juniperus excelsa, Cotinus coggygria. G1.A16: Quercus cerris, Sorbus torminalis, S. domestica, Acer 

campestre, Ligustrum vulgare, Cornus mas, Ulmus minor, Rhamnus catharticus, Viola mirabilis, alba, V. 

suavis, Primula veris, Polygonatum latifolium, P. multiflorum, P. odoratum, Pulmonaria mollis ssp. mollis, 

P. murinii, Chamaecytisus supinus, Convallaria majalis, Carex montana, C. umbrosa, C. curvata, C. 

michelii, Festuca heterophylla, Melica uniflora, Poa nemoralis. G1.A1A: Acer tataricum, Cyclamen 

purpurascens, Epimedium alpinum, Erythronium dens-canis, Helleborus dumetorum ssp. atrorubens, 

Knautia drymeia. G1.A1B: Carex brizoides, Anemone nemorosa, Corydalis solida, Galanthus nivalis, 

Gagea spathacea, G. lutea, Gladiolus imbricatus, Cyclamen purpurascens, Crocus neapolitanus, 

Erythronium dens-canis, Helleborus dumetorum, Adoxa moschatellina, Anemone ranunculoides, Ranunculus 

ficaria, Scilla vindobonensis, Leucojum vernum. G1.A1C: Tilia tomentosa, Pyrus eleagrifolia, P. malus, 

Acer stevenii, Lonicera caprifolium, Cotinus coggygria, Stellaria holostea, Carex pilosa, Galium schultesii, 

Festuca heterophylla, Ranunculus auricomus, Lathyrus hallersteinii, Melampyrum bihariense, Aposeris 

foetida, Helleborus odorus 
 
Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 5 Мезофітні листопадні ліси (усі підтипи, окрім 5.8 Ліси на ярах та 

схилах) 

 

Milieux naturels de Suisse 2008: 6.3.3 Carpinion 

 
Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 
Підтипи 

 

G1.A14 =  9160 Субатлантичні та середньоєвропейські дубові або дубово-грабові ліси Carpinion betuli   
G1.A161 = 9170 Дубово-грабові ліси Galio-Carpinetum 

G1.A1B, G1.A166, G1.A167 = 91G0 Паннонські ліси з Quercus petraea та Carpinus betulus 

G1.A1C = 91Y0 Дакійські дубово-грабові ліси 

 

G1.А4 Ліси на ярах та схилах 

 

Характеристика 

 

 Прохолодні, вологі ліси із різноманітними деревами, зокрема, видів кленових, липових та 

ясеневих із змінним домінуванням, найчастіше на крутих схилах. Вони становлять біоісторичну та 

біогеографічну цінність, як приклади, змішаних лісів атлантичного періоду, що збереглись на 

ділянках недоступних для домінування буку. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani 

 

Види 

 

 Acer pseudoplatanus, Actaea spicata, Fraxinus excelsior, Helleborus viridis, Lunaria rediviva, 

Taxus baccata, Ulmus glabra, Carpinus betulus, Corylus avellana, Quercus sp., Sesleria varia, Tilia 

cordata, T. platyphyllos. G1.A41: Acer platanoides, Fagus sylvatica, Quercus robur. Actaea spicata, 

Galeobdolon montanum. G1.A42: Polygonatum verticillatum, Galium odoratum, Ranunculus platanifolius, 

Centaurea montana, Poa chaixii, Pulmonaria montana, Circaea alpina, Sambucus racemosa, Mercurialis 

perennis, Dryopteris filix-mas. G1.A43: Aegopodium podagraria, Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, 

Carex pendula, C. sylvatica, Equisetum telmateia, Matteuccia struthiopteris, Cardamine trifolia, Paris 

quadrifolia, Stachys sylvatica. G1.A45: Tilia cordata, T. platyphyllos, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, 

Ulmus glabra, Fagus sylvatica, Euonymus latifolius, Asperula taurina, Cyclamen purpurascens. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Європейські типи лісів: 5.8 Ліси на ярах та схилах 
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Milieux Naturels de Suisse 2008:  6.3.1 Erablaie de ravin méso-hygrophile 

     6.3.2 Tiliaie thermophile sur éboulis ou lapiez 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

9180: Ліси Tilio-Acerion на схилах, кам’янистих осипищах і в ярах  

 

G1.А7 Змішані листопадні лісові масиви регіону Чорного та Каспійського морів 

 

Характеристика 

 

 Змішані літньозелені широколистяні ліси, які, як правило, обмежені горами, що межують із 

Чорним та Каспійським морями. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Astrantio-Carpinion caucasicae, Carpinion orientalis, Crataego-Carpinion caucasicae, Junipero 

excelsae-Quercion pubescentis, Quercetalia pubescenti-petraeae 
 
Види 

 

Carpinus betulus, C. orientalis, Quercus dshorochensis, Q. syspirensis, Q. anatolica, Q. iberica, Q. 

macranthera, Acer cappadocium, Fagus orientalis, Abies bornmuelleriana, Prunus avium, Pyrus caucasica, 

Corylus avellana, Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus 

 

G1.B Неприрічкові вільхові ліси  

G1.B3 Бореальні та бореонеморальні вільхові ліси 

 

Характеристика 

 

 Неприрічкові, незаболочені формації бореальної зони Палеарктичного регіону із 

домінуванням Alnus glutinosa чи Alnus incana. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Alnion incanae 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Європейські типи лісів: 13.1 Вільхові ліси 

 

Північна класифікація 1994 року:  2.2.4.1 Ліси вільхи сірої 

     2.2.4.2 Вільхові прибережні ліси 

      

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

9010 Західна тайга 

9030 Природні ліси первинних сукцесійних стадій на прибережних зсувах 

 

G2 Широколистяні вічнозелені ліси (за винятком G2.8 Штучні широколистяні вічнозелені 

лісові плантації та G2.9 Вічнозелені лісові сади та гаї) 

 

Характеристика 

 

 Ліси помірної зони із домінуванням широколистяних жорстколистяних або лавролистяних 

вічнозелених дерев чи пальм. Вони характерні для середземноморських та помірно-теплих вологих 

зон. EUNIS включає плантації та сади до блоку G, але вони не включені до цього типу оселища у 
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смарагдовій класифікації. Ліси із домінуванням екзотичних  лавролистяних дерев та чагарників у 

Тічини, Швейцарія2, також виключаються. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Cistion laurifolii, Quercion pubescenti-sessiliflorae, Aceri granatensis-Quercion fagineae, Oleo-

Ceratonion siliquae, Quercion ilicis, Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris, Arbuto andrachnae-Quercion 

cocciferae, Quercion broteroi, Lathyrion veneti, Quercion pyrenaicae, Paeonio broteroi-Abietion pinsapo, 

Quercetalia ilicis 

 

Види 

 

Pistacia terebinthus, Ilex aquifolium, Fraxinus ornus, Coronilla emerus, Ostrya carpinifolia, 

Carpinus orientalis, Laurus nobilis, Viburnum tinus, Rhamnus alaternus, Rosa sempervirens, Lonicera 

etrusca, Clematis flammula, Rubia peregrina, Smilax aspera, Vitis vinifera ssp. sylvestris, Cyclamen 

purpurascens, Prunus mahaleb, Myrtus communis, Juniperus phoenicea, Quercus pubescens, Acer 

monspessulanum, Frangula rupestris, Hedera helix 

 

Аналогічні класифікації 

  

 Європейські типи лісів: 9 Широколистяні вічнозелені ліси (усі підтипи) 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Підтипи: 

G2.1 включає:  9330  Ліси з Quercus subers 

   9340  Ліси з Quercus ilex та Quercus rotundifolia 

   9390 Чагарники та низькоросла лісова рослинність з Quercus alnifolia 

   93А0 Лісисті території з Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum  

infectoriae) 

G2.3 = 9360 Макаронезійські лаврові ліси (Laurus, Ocotea) 

G2.4 = 9320 Ліси з Olea та Ceratonia 

G2.5 = 9370 Пальмові гаї з Phoenix 

G2.6 = 9380 Ліси з Ilex aquifolium 

 

G3  Хвойні ліси 

G3.1 Ліси з Abies та Picea 

G3.13 Ацидофільні ліси Abies alba 

G3.134 Ялицеві ліси Малопольської височини – гори Святого Хреста та прикарпатські 

пагорби 

 

Характеристика 

 

 Високогірні ялицеві ліси, або мішані ліси з домінуванням ялиці (ялицево-ялинові, ялицево-

сосново-дубові) на мезотрофних кислих ґрунтах Малопольщі, зокрема в горах Честокшинських 

(Святого Хреста) і на прикарпатських пагорбах. Багаті на папороті, мохи та види низинних лісів, 

подібно до листопадних лісів Tilio-Carpinetum 

 

Рослинні угруповання 

 

 Abietetum polonicum 

 

Види 

 

 Abies alba, Fagus sylvatica, Quercus robur, Quercus sessilis, Pinus sylvestris, Betula verrucosa, 

Populus tremula, Picea excelsa, Alnus glutinosa, Sambucus racemosa, Rubus idaeus, Dryopteris austriaca, 

 
2 Див.  Walther, G. R. (2002). Weakening of climatic constraints with global warming and its consequences for evergreen broad-

leaved species. Folia Geobotanica, 37(1), 129-139.   
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Athyrium filix-femina, Phegopteris dryopteris, Phegopteris polypodioides, Lycopodium annotinum, 

Hylocomium splendens, Polytrichum formosum, Maianthemum bifolium, Rubus hirsutus, Galeobdolon 

luteum, Oxalis acetosella, Luzula pilosa 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Європейські типи лісів: 3.2 Субальпійські та гірські ялинові та гірські змішано-ялицево-

смерекові ліси. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Такий й же, як і 90Р0 Ялицеві ліси Малопольської височини – гори Святого Хреста та прикарпатські 

пагорби (Abietetum polonicum) 

 

G3.15 Південноапеннінські ліси з Abies alba 

 

Характеристика 

 

 Реліктові ліси з Abies alba, пов’язані із буковими лісами Geranio versicolori-Fagion Лучано-

Калабріанських Апеннн (Полліно, Сіла, Аспромонте) 

 

Рослинні угруповання 

 

 Cardamino kitaibelii-Fagenion sylvaticae 

 

Види 

 

 Abies alba, Abies alba subsp. apennina, Juniperus hemisphaerica, Monotropa hypopitis, Orthilia 

secunda, Cirsium erisithales, Oxalis acetosella, Veronica urticifolia, Daphne mezereum 

 

Аналогічні класифікації 

  

 Європейські типи лісів: 10.6 Смерековий ліс регіону  Середземномор’я та Анатолії 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

9510 Південноапеннінські ліси з Abies alba 

 

Пов’язані типи оселищ 

 

 Ділянки, де також присутні Fagus sylvatica, тлумачаться відповідно до G1.6 Букові ліси 

 

Посилання 

 

Spampinato G & E Biondi (not dated) 9510*: Foreste sud-appenniniche di Abies alba in Habitat Italia 

http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=85# 

 

G3.16 Мезійські ліси з білої ялиці 

 

Характеристика 

 

 Ліси Abies alba або Abies alba змішані із Fagus sylvatica, Picea abies, Pinus sylvestris чи Pinus 

nigra гір Родопи, Балканського хребта, Мезо-македонських гір та Пелагонід, в межах географічного 

поясу союзу Fagion moesiacum. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Fagion sylvaticae, Fagion moesiacum p. 
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Види 

 

Abies alba, Picea abies, Pinus sylvestris, P. nigra 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Європейські типи лісів: 10.6 Смерековий ліс регіону Середземномор’я та Анатолії 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

91BА Meзійські ліси з ялиці білої 

 

Пов’язані типи оселищ 

 

 Ділянки, де Fagus sylvatica є співдомінуючими, тлумачаться відповідно до G1.6 Букові ліси 

 

G3.17 Балкано-понтійські ялинові ліси  

 

Характеристика 

 

 Ліси з Abies nordmanniana, Abies borisii-regi, Abies bornmuelleriana південної частини 

Балканського півострова, Понтійського регіону та Кавказу, часто змішані із буками, або прилягають 

до букових лісів. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Fagion sylvaticae, Rhododendro pontici-Fagion orientalis, Abieti nordmannianae-Fagenion 

orientalis 

 

Види 

 

 Abies nordmanniana, Abies borisii-regis, Buxus sempervirens, Vaccinium arctostaphylos, 

Rhododenrron ponticum, Actaea spicata, Ruscus colchicus, Acer laetum 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Європейські типи лісів: 10.6 Смерековий ліс регіону Середземномор’я та Анатолії 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

9270 Грецькі букові ліси з Abies borisii-regis 

 

G3.19 Ліси із Abies pinsapo 

 

Характеристика 

 

 Ялинові або ялино-кедрові ліси, де домінують реліктові види Abies, у тому числі, ліси з Abies 

pinsapo, Abies marocana, Abies numidica, Abies cilicica чи Abies nebrodensis, що поширені вздовж 

узбережжя середземноморського басейну, також за межами зони буків. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Paeonio coriaceae-Abietetum pinsapi, Bunio macucae-Abietetum pinsapi 

 

Види 

 

 Abies pinsapo, A. marocana, A. numidica, A. cilicica, A. nebrodensis 

 

Аналогічні класифікації 
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 Європейські типи лісів: 10.6 Смерековий ліс регіону Середземномор’я та Анатолії 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

9520 Ліси з Abies pinsapo 

G3.1В Альпійські та карпатсько-субальпійські ялинові ліси  

 

Характеристика 

 

 Ялинові ліси (Picea abies) нижнього субальпійського рівня, та аномальних ділянок гірського 

рівня, зовнішньої та внутрішньої частин Альп; в Альпах вони часто приєднані до гірських 

смерекових лісів, що відносяться до блоку G3.1C. Також смерекові ліси нижнього субальпійського 

рівня Карпат. Ялини, часто низькорослі або стовпчасті, супроводжуються підліском субальпійських 

споріднених угруповань. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Piceion excelsae 

 

Види 

 

 Picea abies, Vaccinium spp. G3.1B1: Oxalis acetosella, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus, 

Calamagrostis villosa та the moss Hylocomium splendens. G3.1B2: Adenostyles spp., Chaerophyllum 

hirsutum, Peucedanum ostruthium, Ranunculus aconitifolius, Aconitum vulparia, Aconitum paniculatum, 

Stellaria nemorum, Geranium sylvaticum, Cicerbita alpina. G3.1B3: Listera cordata, Sphagnum 

acutifolium, S. quinquefarium, S. girgensohnii. G3.1B6: Pinus mugo, Pinus cembra, Rhododendron 

myrtifolium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Homogyne alpina, Soldanella hungarica ssp. 

major, Calamagrostis villosa. East Carpathians: Bruckenthalia spiculifolia, Campanula abietina, 

Campanula serrata, Hieracium rotundatum, Sphagnum palustre, S. wulfianum, S. squarrosum, Bazzania 

trilobata, Leucanthemum waldsteinii. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Європейські типи лісів: 3.2 Субальпійські та гірські ялинові та гірські змішані ялицево-

смерекові ліси. 

 

Milieux naturels de Suisse 2008: included in 6.6.2 Pessière 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

включені до 9410 Ацидофільні ліси з Picea від гірського до альпійського поясів (Vaccinio-Piceetea)  

 

G3.1С Ялинові ліси внутрішніх масивів Альп  

 

Характеристика 

 

 Ліси Picea abies гірського поясу внутрішніх масивів Альп, кліматичні характеристики регіонів 

є несприятливими для бука та ялиці. Аналогічними до таких лісів є гірські та передгірські ліси 

внутрішнього басейну Словацьких Карпат, де клімат є досить континентальним. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Piceion excelsae 

 

Види 

 

Picea abies. G3.1C2: Calamagrostis varia, Carex flacca, Sesleria caerulea, Hieracium trifidum, 

Aster bellidiastrum. G3.1C3: Oxalis acetosella, Galium rotundifolium, Galium odoratum, Anemone 
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nemorosa, Doronicum austriacum, Petasites albus, Primula elatior, Fragaria vesca, Cardamine trifolia, 

Carex montana and Melica nutans. G3.1C5: Sphagnum spp., Equisetum sylvaticum, Listera cordata, 

Dryopteris dilatata 

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 3.2 Субальпійські та гірські ялинові та гірські змішані ялицево-

смерекові ліси. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

включені до 9410 Ацидофільні ліси з Picea від гірського до альпійського поясів (Vaccinio-Piceetea)  

 

G3.1D Герцинські субальпійські ялинові ліси 

 

Характеристика 

 

 Субальпійські ялинові ліси (Picea abies) високих хребтів центрально-східної секції 

Герцинської дуги, від гір Гарц до Богемського чотирикутника. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Soldanello montanae-Piceetum, Calamagrostio villosae-Piceetum, Plagiothecio-Piceetum 

hercynicum 

 

Види 

 

 Picea abies, Abies alba, Sorbus aucuparia, Vaccinium myrtillus, Homogyne alpina, Soldanella 

montana, Calamagrostis villosa 

 

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 3.2 Субальпійські та гірські ялинові та гірські змішані ялицево-

смерекові ліси. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

включені до 9410 Ацидофільні ліси з Picea від гірського до альпійського поясів (Vaccinio-Piceetea)  

 

G3.1Е Південноєвропейські ялинові ліси ялини  

 

Включає наступні підтипи, окремо вказані у редакції 2010 року: 

G3.1E1 Південно-східні мезійські ялинові ліси (Picea abies) 

G3.1E3 Чорногорські ялинові ліси (Picea abies)  

G3.1E4 Пелагонезькі ялинові ліси (Picea abies) 

G3.1E5 Ялинові ліси (Picea abies) Балканських гір 

  

Характеристика 

 

 Віддалені формації Picea abies на Апеннінах, на півдні Динарського нагір’я, на Балканському 

хребті та в Родопах, на південній межі поширення виду та крайньому півдні суцільного його ареалу. 

Може зустрічатись Pinus sylvestris, а підлісок може включати такі види Vaccinium myrtillus, Urtica 

dioica, Rubus idaeus, Bruckenthalia spiculifolia, Poa nemoralis, Daphne oleoides, Calamagrostis 

arundinacea та Fragaria vesca.  

 

Рослинні угруповання 
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 Piceion excelsae 

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 3.2 Субальпійські та гірські ялинові та гірські змішані ялицево-

смерекові ліси. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

включені до 9410 Ацидофільні ліси з Picea від гірського до альпійського поясів (Vaccinio-Piceetea)  

 

G3.1F Анклави ялинових лісів 

 

Характеристика 

 

 Спонтанні формації Picea abies, які займають віддалені висотні або едафічні анклави в межах 

поширення більш домінантних типів рослинності гірських поясів зовнішніх Альп, Карпат, 

Динарського нагір’я, Герцинських хребтів, субальпійських поясів Юри, західних Герцинських 

хребтів і Динарського нагір’я. 

 

Рослинні угруповання 

 
Chrysanthemo rotundifolii-Piceion, Piceion excelsae 

 

Види 

 

 Picea abies, Bazzania trilobata, Vaccinium myrtillus, Listera cordata, Lycopodium annotinum 

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 3.2 Субальпійські та гірські ялинові та гірські змішані ялицево-

смерекові ліси. 

 

Milieux naturels de Suisse 2008: included in 6.6.1 Pessière-sapinière 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

включені до 9410 Ацидофільні ліси з Picea від гірського до альпійського поясів (Vaccinio-Piceetea)  

 

G3.1G Ліси з Picea omorika 

 

Характеристика 

 

 Ліси з домінуванням Picea omorika басейну Дрина у центральній частині Сербії, також у 

Боснії та Герцеговині. Picea abies та Abies alba, як правило, також зустрічаються в місцях, де 

твар’яний шар збіднілий на види, в той час як мохи можуть бути широко поширені.    

 

Рослинні угруповання 

 

Piceion excelsae 

 

Види 

 

 Picea omorika, Salix caprea , Pinus nigra Rosa pendulina Valeriana montana, Vaccinium myrtillus, 

Luzula sylvatica, Hieracium transsilvanicum, Gentiana asclepiadea, Erica carnea, Calamagrostis varia, 

Veronica chamaedrys, Lathyrus vernus, Euphorbia amygdaloides Bryophytes - Dicranum scoparium, 

Ctenidium molluscum, Eurhynchium striatum, Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus 

 

Аналогічні класифікації 
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Європейські типи лісів: 3.2 Субальпійські та гірські ялинові та гірські змішані ялицево-

смерекові ліси. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Відсутній у ЄС 

 

G3.1Н Ліси з Picea orientalis 

 

Характеристика 

 

 Ліси з домінуванням Picea orientalis на Кавказі та на сході Понтійського регіону. 

 

Рослинні угруповання 

 

Geranio iberici-Pinion orientalis 

 

Види 

 

 Picea orientalis 

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 3.2 Субальпійські та гірські ялинові та гірські змішані ялицево-

смерекові ліси. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Відсутній у ЄС 

 

Посилання 

 

Ketenoglu, O et al (2010) Synopsis of syntaxonomy of Turkish forests. Journal of Environmental Biology 31 

(1) 71-80. 

 

G3.2 Альпійські лісові масиви з Larix - Pinus cembra 

G3.21 Східноальпійські ліси з модрини та сосни кедрової європейської на силікатних ґрунтах 

 

Характеристика 

 

 Субальпійські ліси Larix decidua та/або Pinus cembra східних та центральних Альп, 

здебільшого внутрішніх масивів, як правило на силікатних субстратах з підліском, який складається з 

небагатьох видів. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Piceion excelsae, Rhododendro-Vaccinion 

 

Види 

 

 Larix decidua, Pinus cembra, Rhododendron ferrugineum, Vaccinium myrtillus, Calamagrostis 

villosa, Luzula albida 

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 3.1 Субальпійські модрино-ароллові сосни та карликовий сосновий 

ліс  
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Milieux Naturels de Suisse 2008: 6.6.3 Forêt de mélèzes et d'aroles  

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Включено до 9420 Альпійські ліси з Larix decidua та/або Pinus cembra 

 

G3.22 Східноальпійські кальцефільні ліси з модрини та сосни кедрової європейської 

Характеристика 

 

 Ліси субальпійського та гірського поясів Larix decidua, Picea abies та Pinus cembra у східній та 

центральній частинах Альпах на карбонатних субстратах, зазвичай з багатим на види підліском.  

 

Рослинні угруповання 

 

 Piceion excelsae, Rhododendro-Vaccinion 

 

Види 

 

Larix decidua, Picea abies, Pinus cembra, Pinus mugo, Erica herbacea, Rhododendron hirsutum, 

Polygala chamaebuxus 

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 3.1 Субальпійські модрино-ароллові сосни та карликовий сосновий 

ліс  
 

Milieux Naturels de Suisse 2008: 6.6.3 Forêt de mélèzes et d'aroles 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Включено до 9420 Альпійські ліси з Larix decidua та/або Pinus cembra 

 

G3.25 Карпатські модринові та кедрові ліси 

 

Характеристика 

 

 Нетривіальні для Карпат формації видів Larix decidua або Pinus cembra, кожен з яких 

трапляється поодинці як окремий домінант, або разом як співдомінанти, або разом з Picea abies. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Pino cembrae-Piceetum, Erico-Pinion sylvestris 

 

Види 

 

 Larix decidua, Pinus cembra, Picea abies, Rhododendron myrtifolium, Bruckenthalia spiculifolia, 

Melampyrum saxosum, Soldanella hungarica ssp. major, Campanula abietina 

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 3.1 Субальпійські модрино-ароллові сосни та карликовий сосновий 

ліс  
 

Habitate din România  

R4201 Rarişti sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi zâmbru (Pinus cembra) cu Bruckenthalia 

spiculifolia  

R4202 Rarişti sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi zâmbru (Pinus cembra) cu Rhododendron 

myrtifolium  
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R4204 Păduri şi rarişti de larice (Larix decidua) cu Saxifraga cuneifolia 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Включено до 9420 Альпійські ліси з Larix decidua та/або Pinus cembra 

 

G3.26 Ліси з Larix polonica 

 

Характеристика 

 

 Фації із домінуванням Larix decidua ssp. Polonica у лісах білих дубів (блоки G1.7A111 та 

G1.7A114) у Польщі та Західній Україні. 

 

Рослинні угруповання 

 

Piceion excelsae.  

 

Види 
 

Larix decidua ssp. polonica 

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 3.1 Субальпійські модрино-ароллові сосни та карликовий сосновий 

ліс  
 

Пов’язані типи оселищ 

 

G1.7A111, G1.7A114 

 

G3.3 Лісові масиви з Pinus uncinata 

G3.31 Ліси Pinus uncinata з Rhododendron ferrugineum 

 

Характеристика 

 

 Ліси Pinus uncinata у західній частині зовнішніх гір Альп, Юра та північних схилах гір 

Піренеї, де розвинулись на силікатних або декальційованих грунтах субальпійського поясу із 

переважно вересовим підліском, як правило, із домінуванням Rhododendron ferrugineum. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Rhododendro-Vaccinion p. 

 

Види 

 

 Pinus uncinata, Rhododendron ferrugineum, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Calluna vulgaris, 

Homogyne alpina, Deschampsia flexuosa, Lycopodium annotinum 

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 3.1 Субальпійські модрино-ароллові сосни та карликовий сосновий 

ліс  
 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Включено до 9430 Субальпійські та гірські ліси з Pinus uncinata (* якщо ростуть на гіпсах або 

вапняках) 

 

G3.32 Ксероклинні (сухостійкі) ліси з Pinus uncinata 
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Характеристика 

 

 Ліси з Pinus uncinata внутрішньої частини Альп, західної зовнішньої частини Альп та Юри, та 

південних схилах гір Піренеї, разом із чагарниковим ярусом підліску, де Rhododendron ferrugineum 

відсутній або трапляється рідко. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Seslerio caeruleae-Pinion uncinatae 

 

Види 

Pinus uncinata, Juniperus nana, J. hemisphaerica, Arctostaphylos uva-ursi, A. alpinus, Erica 

herbacea, Rhododendron hirsutum, Cotoneaster integerrimus, Daphne striata, Dryas octopetala, Polygala 

chamaebuxus 

 

Аналогічні класифікації 

 

Європейські типи лісів: 3.1 Субальпійські модрино-ароллові сосни та карликовий сосновий 

ліс  
 

Milieux naturels de Suisse 2008: 6.6.5 Pinède de montagne  

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Включено до 9430 Субальпійські та гірські ліси з Pinus uncinata (* якщо ростуть на гіпсах або 

вапняках) 

 

G3.41 Каледонські ліси 

 

Характеристика 

  

Реліктові аборигенні соснові ліси ендеміка Pinus sylvestris var. scotica, обмежуються 

центральними та північно-східними Грампіанськими горами Шотландії.  Здебільшого розріджені, 

наземний покрив багатий на види родини вересових та мохи, зокрема Hylocomium splendens. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Dicrano-Pinion 

 

Види 

 

Pinus sylvestris, Sorbus aucuparia, Betula pubescens, B. pendula, Juniperus communis, Ilex 

aquifolium, Populus tremula, Calluna vulgaris, Corallorhiza trifida, Deschampsia flexuosa, Goodyera 

repens, Linnaea borealis, Listera cordata, Moneses uniflora, Orthilia secunda, Pyrola minor, Trientalis 

europaea. Bryophytes - Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Європейські типи лісів: 2.2 Соснові ліси неморальної зони 

 

Національна класифікація (Велика Британія): W18 Лісові масиви Pinus sylvestris - Hylocomium 

splendens 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

91С0 Каледонські ліси 

 

Посилання 
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Rodwell, J.S. & Cooper, E.A. 1995. Scottish pinewoods in a European context. pp. 4-21in J.R. Aldhous (ed.) 

Our Pinewood Heritage. ForestryCommission, Royal Society for the Protection of Birds & Scottish Natural 

Heritage, Inverness. 

 

G3.4232 Сарматські ліси степової зони з Pinus sylvestris 

 

Характеристика 

 

 Ксерофільні ліси Pinus sylvestris лісостепового поясу Сарматського регіону Західної Євразії, 

також ліси територій з екстремальними мікрокліматичними умовами північного сходу Центральної та 

Східної Європи, що простягаються з північного сходу та сходу Бранденбурга та Макленбурга-

Передньої Померанії, північного центру та сходу Польщу на захід, через Поділля та південне плато 

Росії до Башкирії. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Cytiso ruthenici-Pinion sylvestris 

 

Види 

 

 Pinus sylvestris, Vaccinium myrtillus, Pyrola minor, Orthilia minor, Chimaphilla umbellata, Ophrys 

insectifera, Coronilla vaginalis, Globularia punctata, Brachypodium pinnatum, Astragalus zingeri, 

Potentilla volgarica, Sempervivum ruthenicum, Chamaecyticis wulfii 

 

Аналогічні класифікації 

 

Біотопи Чеської Республіки 2001 року: L8.2 Ліси лісостепової зони 

 

Європейські типи лісів: 2.2 Соснові ліси неморальної зони 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 
91U0 Сарматські степові соснові ліси (Сytiso-Pinetalia) 
 

G3.4233 Карпатські ліси степової зони з Pinus sylvestris 

 

Характеристика 

  

 Місцеві ксерофільні ліси степової зони з Pinus sylvestris субпанонських Карпатських ділянок 

південно-західної та південно-східної частин Словаччини та словацького внутрішнього басейну 

Карпат. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Cytiso ruthenici-Pinion p. 

 

Види 

 

 Cornus mas, Brachypodium pinnatum, Melica nutans, Luzula luzuloides, Hypochoeris maculata, 

Buglossoides purpurocaerulea, Lathyrus niger, Vicia dumetorum, Melittis melissophyllum, Digitalis 

grandiflora, Viola collina, Achillea distans, Euphorbia epithymoides, Orchis purpurea 

 

Аналогічні класифікації 

 

Біотопи Словаччини: 2114300 Dubové subxerotermofilné a borovicové xerofilné lesy 

 

Європейські типи лісів: 2.2 Соснові ліси неморальної зони 
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G3.4234 Паннонські ліси степової зони з Pinus sylvestris 

 

Характеристика 

 

 Ліси піщаної степової зони з Pinus sylvestris західної Паннонської рівнини та її сателітних 

басейнів, зокрема, Загіря (Marchfeld) та little Alf”ld. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Festuco vaginatae-Pinion. 

 

Види 

 

 Pinus sylvestris, Festuca vaginata 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Європейські типи лісів: 2.2 Соснові ліси неморальної зони 

 

G3.43 Ліси степової зони внутрішнього альпійського поясу з Ononis 

 

Характеристика 

 

 Ксерофільні, часто кальцефільні, відкриті ліси з Pinus sylvestris чи Pinus sylvestris and Pinus 

uncinata внутрішніх альпійських долин, представлених у різко континентальному кліматі (верхній 

Дюрас, Юбай, Тіні, Валь-ді-Суза, Морін, Валле-д’Аоста, Альто-Адідже, Энгадин, Финшгау, 

Віргенталь), багаті бобовими рослинами. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Ononido rotundifoliae-Pinion sylvestris 

 

Види 

 

 Pinus sylvestris, Pinus uncinata, Juniperus communis, Juniperus sabina, Berberis vulgaris, 

Amelanchier ovalis, Ononis rotundifolia, Ononis cenisia, Astragalus austriacus, Astragalus purpureus, 

Coronilla minima, Onobrychis saxatilis 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux Naturels de Suisse 2010: 6.4.3 Pinède continentale xérophile 

 

Європейські типи лісів: 3.3 Сосна звичайна та  сосна чорна альпійського поясу  

 

Посилання 

 

Steiger P. (2010) Wälder der Schweiz. Von Lindengrün zu Lärchengold. Vielfalt der Waldbilder und 

Waldgesellschaften in der Schweiz. Ott Verlag, Thun, 464 p. 

 

G3.44 Ліси з Spring heath Pinus sylvestris 

 

 Включає наступні підтипи, окремо вказані у редакції 2010 року 

 G3.442 Карпатські реліктові кальцефільні ліси Pinus sylvestris 

 

Характеристика 

 

 Мезофільні, в більшості кальцефільні, ліси Pinus sylvestris проміжних Альп, внутрішньої 

частини Альп, північної та південно-східної зовнішньої частини Альп, із форпостами у північних 
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приальпійських районах, в горах Юра та Карпатах, як правило, характеризуються присутністю Erica 

herbacea. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Erico-Fraxinion orni, Erico carneae-Pinion, Pulsatillo slavicae-Pinion 

 

Види 

 Pinus sylvestris, G3.441: Erica herbacea, Juniperus communis, Berberis vulgaris, Sorbus aria, 

Amelanchier ovalis, Lembotropis nigricans, Chamaecytisus supinus, Polygala chamaebuxus, Goodyera 

repens, Pyrola chlorantha, Epipactis atrorubens, Melampyrum pratense, Melampyrum sylvaticum, Carex 

alba, Carex ornithopoda, Carex humilis, Carex flacca, Molinia caerulea, Calamagrostis varia, Sesleria 

albicans G3.442: Linum flavum, Carex humilis, Carex alba, Calamagrostis varia, Pulsatilla slavica, Thymus 

carpathicus, Primula auricula ssp. hungarica, Globularia aphyllanthes, Campanula carpatica, Festuca 

tatrae. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux Naturels de Suisse 2008:  6.4.1 Pinède subatlantique des pentes marneuses  

6.4.2 Pinède subcontinentale basophile 

 

Європейські типи лісів: 3.3 Сосна звичайна та  сосна чорна альпійського поясу  

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Включає 91Q0 Західнокарпатські кальцефільні ліси з Pinus sylvestris 

 

Посилання 

 

Steiger P. (2010) Wälder der Schweiz. Von Lindengrün zu Lärchengold. Vielfalt der Waldbilder und 

Waldgesellschaften in der Schweiz. Ott Verlag, Thun, 464 p. 

 

G3.4С Південно-східні європейські ліси з Pinus sylvestris 

 

Характеристика 

 

 Ліси з Pinus sylvestris східних Карпат та гір Балканського півострова, з півдня до північної 

частини Греції, утворені ізольованими, роз’єднанимии південно-східними видами Pinus sylvestris 

(Pinus sylvestris var. rhodopaea, Pinus sylvestris var. illyrica, Pinus sylvestris var. romanica), та часто 

обмежені азональними едафними анклавами. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Fraxino orni-Ericion, Fraxino orni-Pinion nigrae 

 

Види 

 

 Pinus sylvestris var. rhodopaea, Pinus sylvestris var. illyrica, Pinus sylvestris var. romanica. 

G3.4C5: Erica herbacea (Erica carnea), Galium lucidum, Aquilegia vulgaris. G3.4C6: Abies alba, Fagus 

sylvatica, Picea abies, Populus tremula, Betula pendula, Juniperus communis, Cotoneaster nebrodensis, 

Vaccinium myrtillus, Arctostaphylos uva-ursi, Galium licidum, Luzula sylvatica, Brachypodium pinnatum. 

G3.4C7: Picea abies, Abies alba, Betula pendula, підлісок домінує  Leucobryum glaucum. G3.4C8: 

Sesleria rigida, Helianthemum nummularium ssp. obscurum, Thymus comosus, Asperula capitata, Dianthus 

spiculifolius, Arctostaphylos uva-ursi, Sorbus aria, Cotoneaster integerrimus. G3.4C9: Vaccinium myrtillus, 

Vaccinium vitis-idaea, Luzula luzuloides, Oxalis acetosella, Deschampsia flexuosa and Dicranum 

scoparium. G3.4CA: Daphne blagayana, Iris ruthenica, Bruckenthalia spiculifolia, Anthemis carpatica 

 

Аналогічні класифікації 
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 Європейські типи лісів: 3.3 Сосна звичайна та  сосна чорна альпійського поясу  

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Включає 91Q0 Західнокарпатські кальцефільні ліси з Pinus sylvestris 

 

G3.4Е Понто-Кавказькі ліси з Pinus sylvestris 

 

Характеристика 

 

 Соснові ліси із домінуванням груп Pinus sylvestris, здебільшого включені до Pinus sylvestris 

ssp. Hamata або її проміжними видами із Pinus sylvestris ssp. sylvestris, також ліси з Pinus kochiana, 

Pinus hamata чи Pinus armena, понтійського хребта, його сателітів та внутрішніх анатолійських 

форпостів, гір Криму та Кавказу. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Pinion kochianae  

 

Види 

 

Pinus sylvestris ssp. hamata, P. kochiana, P. hamata, P. armena 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Відсутні у ЄС 

 

G3.5 Лісові масиви Pinus nigra (за винятком, G3.57 Відновлення лісових масивів Pinus nigra 

  

 Включено до наступних підтипів, окремо вказаних у редакції 2010 року: 

 G3.51 Альпійсько-апенінські ліси Pinus nigra  

G3.52 Західнобалканські ліси Pinus nigra  

G3.53 Ліси Pinus salzmannii  

G3.54 Корсиканські ліси Pinus laricio   

G3.55 Калабріанські ліси Pinus laricio  

G3.56 Ліси Pinus pallasiana та Pinus banatica  

 

Характеристика 

 

 Ліси із домінуванням соснами Pinus nigra 

 

Рослинні угруповання 

 

 Abietion cephalonicae, Berberido aetnensis-Pinion laricionis, Berberido creticae-Juniperion 

foetidissimae, Chamaecytiso hirsuti-Pinion pallasianae, Erico carneae-Pinion, Erico-Fraxinion orni, 

Fraxino orni-Pinion nigrae, Junipero sabinae-Pinion sylvestris, Pinion pallasianae, Querco-Cedrion libani 

 

Види 

 

 Pinus nigra ssp. nigra, Pinus dalmatica, Pinus salzmannii (Pinus nigra ssp. salzmannii, Pinus nigra 

ssp. clusiana, Pinus nigra ssp. mauretanica) Pinus laricio, Pinus pallasiana, Pinus banatica (Pinus nigra 

var. banatica) 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Європейські типи лісів: 10.2 Середземноморські та анатолійські ліси сосни чорної 
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Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

9530 (Суб-) Середземноморські соснові ліси з ендемічними видами чорних сосен  

 

Посилання 

 

Spampinato G (not dated) 9530* Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici in Habitat Italia 

http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=86  

Papastergiadou, E. et al. (1997). Syntaxonomic Typology of Greek Habitats. Folia Geobotanica & 

Phytotaxonomica 32 (3): 335-341.. 

 

G3.6 Субальпійські середземноморські лісові масиви Pinus 

 

Характеристика 

 

 Балканські ендемічні ліси Pinus heldreichii чи Pinus peuce,  обмежені територією південної 

частини Балкан, Північної Греції та Південної Італії. До супровідних видів відносять Picea abies, 

Pinus sylvestris, Pinus mugo із підліском, у тому числі Juniperus sibirica, Vaccinium myrtillus, 

Calamagrostis arundinacea, Brachypodium pinnatum, Luzula luzuloides, Luzula sylvatica, Geranium 

macrorhizum. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Pinion peucis, Pinion heldreichii 

 

Види 

 

 G3.61: Pinus heldreichii, Pinus leucodermis, Brachypodium pinnatum, Festuca penzesii, 

Calamagrostis arundinacea, Orthilia secunda. G3.62: Pinus peuce, Vaccinium myrillus, Luzula sylvatica, 

Calamagrostis arundinacea, Pinus mugo 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Європейські типи лісів: 10.5 Алті-середземноморські соснові ліси 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

95А0 Найвищі оро-середземноморські соснові ліси 

 

G3.7 Лісові масиви Pinus від низовинного до гірського середземноморського поясу (за 

винятком, Pinus nigra) 

 

 Включає наступні підтипи, окремо вказані у редакції 2010 року: 

G3.711 Шарантські ліси Pinus pinaster ssp. atlantica - Quercus ilex  

G3.712 Ліси Aquitanian Pinus pinaster ssp. atlantica - Quercus suber  

G3.714 Іберійські (піринейські) ліси Pinus pinaster ssp. atlantica  

G3.72 Ліси Pinus pinaster ssp. pinaster (Pinus mesogeensis)   

G3.73 Ліси Pinus pinea  

G3.741 Іберійські (піринейські) ліси Pinus halepensis  

G3.742 Балеарні ліси  Pinus halepensis  

G3.743 Ліси Provenço-Ligurian Pinus halepensis  

G3.744 Корсиканські лісові масиви Pinus halepensis  

G3.745 Сардинські лісові масиви Pinus halepensis  

G3.746 Силіційські лісові масиви Pinus halepensis  

G3.7471 Гарганські ліси Pinus halepensis  

G3.7472 Метапонтні ліси Pinus halepensis  

G3.7473 Умбрійські ліси Pinus halepensis  
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G3.748 Грецькі ліси Pinus halepensis  

G3.749 Іллірійські ліси Pinus halepensis  

G3.74A Східно-середземноморські ліси Рinus halepensis  

G3.75 Ліси Pinus brutia  

 

Характеристика 

 

 Середземноморські та термо-атлантичні ліси термофільних сосен, які здебільшого виникають 

внаслідок сукцесійних стадій чи плагіоклімаксних замін середземноморських вічнозелених 

широколистяних лісових масивів G2.1 чи G2.4. Довгостворювані плантації таких сосен в межах їх 

природної зони виникнення, та із підліском, що здебільшого подібний до тих, які вказані у G2.1 та 

G2.4, є включені. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Alkanno baeoticae-Pinion halepensis, Pinion pineae 

 

Види 

 

 G3.71: Arbutus unedo, Calluna vulgaris, Cistus salvifolius, Cytisus scoparius, Daphne gnidium, 

Erica scoparia, Frangula alnus, Hedera helix, Ilex aquifolium, Pinus pinaster ssp. atlantica, Pteridium 

aquilinum, Quercus ilex, Quercus pubescens, Quercus robur, Rubia peregrine, Ruscus aculeatus, Ulex 

europaeus, G3.72: Arbutus unedo, Calicotome spinosa, Erica arborea, Genista corsica, Lavandula stoechas, 

Pinus pinaster, Pistacia lentiscus, Quercus faginea, Quercus ilex, Quercus pyrenaica, Quercus rotundifolia, 

Quercus suber, Rosmarinus officinalis, Rubia peregrina, Teucrium marum. G3.73: Pinus pinea, Arbutus 

unedo, Calicotome spinose, Calicotome villosa, Chamaerops humilis, Cistus albidus, Cistus creticus, Cistus 

crispus, Cistus laurifolius, Cistus monspeliensis, Cistus salvifolius, Cistus salvifolius, Corema album, 

Corynephorus canescens, Crataegus monogyna, Cytisus scoparius, Cytisus scoparius, Erica arborea, Erica 

scoparia, Halimium halimifolium, Halimium rosmarinifolium, Helichrysum serotinum, Juniperus communis, 

Juniperus oxycedrus, Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Juniperus thurifera, Lavandula latifolia, 

Lavandula pedunculata, Pinus pinaster, Pistacia palaestina, Pistacia terebinthus, Retama sphaerocarpa, 

Rhamnus oleoides, Salvia officinalis, Ulex australis 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Європейські типи лісів: 10.1 Термофільні соснові ліси 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

 Включені до 9510 Середземноморські соснові ліси з ендемічними мезогейськими соснами  

 

Пов’язані типи оселищ 

 

 Pinus brutia на узбережних дюнах включені до типу оселища B1.71. 

 

Лісові масиви Pinus nigra  відносяться до G3.6. 

 

Посилання 

 

Gamisans, J (1991) La Végétation de la Corse. EdisudAix en Provence 

 

G3.8 Лісові масиви Pinus canariensis на Канарських островах 

 

Характеристика 

 

Ліси ендемічного виду Pinus canariensis сухого гірського поясу на висоті приблизно 800 – 

2000 м (в деяких місцях від 500 і до 2500 м) на о-вах Тенеріфе, Ля Пальма, Гран-Канарія та Йерро. Ці 

ліси, де добре збережені зразки стали рідкісними, є оселищами для Голубого зяблика (Fringilla 
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teydea), Тенеріфського великого строкатого дятла (Dendrocopos major canariensis), та Гран-

Канарського великого строкатого дятла (Dendrocopos major thanneri). 

 

Рослинні угруповання 

 

 Cisto-Pinion canariensis 

 

Види 

 

 Pinus canariensis, Chamaecytisus proliferus, Adenocarpus foliolosus, Cistus symphytifolius, Lotus 

campylocladus, L. hillebrandii, L. spartioides, Daphne gnidium, Juniperus cedrus, Micromeria spp. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Європейські типи лісів: 10.3 Ліси сосни канарської 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

9550 Ліси ендемічної сосни канарської 

 

G3.9 Хвойні лісові масиви із домінуванням Cupressaceae чи Taxaceae 

 

 включає наступні підтипи, окремо вказані чи виокремлені у блок у редакції 1998 року: 

 G3.9С Ліси Cedrus 

 

Характеристика 

 

 Ліси із домінуванням Cupressus sempervirens, Juniperus spp. чи Taxus baccata неморальної та 

середземноморських гір та пагорбів. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Juniperion brevifoliae, Acero sempervirenti-Cupression sempervirentis, Oleo-Ceratonion siliquae, 

Quercion ilicis, Mayteno-Juniperion canariensis, Juniperion thuriferae, Periplocion angustifoliae, 

Juniperion excelsae, Fagion sylvaticae, Junipero excelsae-Quercion pubescentis, Quercetea pubescentis 

 

Види 

 

 Abies nebrodensis, Anagyris latifolia, Arceuthobium azoricum, Argyranthemum lidii, 

Argyranthemum winteri, Astragalus maritimus, Bupleurum handiense, Centaurea attica ssp. megarensis, 

Cephalanthera cucullata, Cheirolophus duranii, Cheirolophus junonianus, Convolvulus lopez-socasi, 

Cupressus sempervirens, Cupressus sp., Cypripedium calceolus, Cytisus aeolicus, Dendriopoterium pulidoi, 

Dorycnium spectabile, Dracaena draco, Erica scoparia ssp. azorica, Euphorbia lambii, Euphorbia stygiana, 

Frangula azorica, Fritillaria conica, Fritillaria obliqua, Galanthus nivalis, Jankaea heldreichii, Juniperus 

sp., Limonium arborescens, Limonium dendroides, Limonium sventenii, Ophrys argolica, Phoenix 

theophrasti, Picconia azorica, Prunus lusitanica ssp. azorica, Rumex azoricus, Ruscus aculeatus, Sideritis 

cystosiphon, Sideritis infernalis, Sideritis marmoreal, Sideroxylon marmulano, Solanum lidii, Taxus baccata, 

Teline salsoloides, Tetraclinis articulate, Zelkova abelicea 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Включає Європейські типи лісів 

10.7 Ялівцеві ліси  

10.8 Кипарисові ліси  

10.9 Кедрові ліси  

10.10 Ділянки Tetraclinis articulata  

10.11 Середземноморські тисові ліси 
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Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

91J0 Ліси Taxus baccata на Британських островах 

9290 Ліси Cupressus (Acero-Cupression)  

9560 Ендемічні ліси із Juniperus spp  

9570 Ліси Tetraclinis articulata   

9580 Середземноморські ліси Taxus baccata  

9590 Ліси Cedrus brevifolia forests (Cedrosetum brevifoliae) 

 

G3.А Ліси тайги з Picea 

 

Характеристика 

 

 Бореальні ялинові чи смереково-соснові ліси Фенноскандинавії, північно-східної Польщі, 

Прибалтики, Білорусії та Європейської частини Росії із блоком G3.В, що складають крайньозахідну 

частину великого євразійського північного поясу тайги. У борео-неморальній зоні, листопадні дерева, 

такі як Quercus robur, Tilia cordata, Acer platanoides, Ulmus laevis, Populus tremula, можуть 

супроводжувати хвойні. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Aconito septentrionalis-Piceion obovatae, Empetro-Piceion obovatae, Piceion excelsae  

 

Види 

 

 G3.A1: Picea abies, Picea obovate, Pinus sylvestris, Vaccinium myrtillus, Deschampsia 

flexuosa,Betula pubescens, Sorbus aucuparia, Empetrum spp., Juniperus communis, Vaccinium vitis-idaea, 

Ledum palustre, Linnaea borealis, Maianthemum bifolium, Melampyrum pratense, Solidago virgaurea, 

Trientalis europaea, Luzula pilosa, Lycopodium annotinum, Dicranum spp., Hylocomium splendens, 

Pleurozium schreberi, G3.A3: Picea abies, Picea obovata, Pinus sylvestris Populus tremula, Sorbus 

aucuparia, Vaccinium myrtillus, Alnus spp., Betula spp., Juniperus communis, Vaccinium vitis-idaea, Oxalis 

acetosella, Melampyrum sylvaticum, Maianthemum bifolium, Trientalis europaea, Gymnocarpium 

dryopteris, Thelypteris phegopteris, Linnaea borealis, Geranium sylvaticum, Melampyrum pratense, 

Solidago virgaurea, Rubus saxatilis, Viola riviniana, Hieracium silvaticum grp., Pyrola spp., Paris 

quadrifolia, Melica nutans, Deschampsia flexuosa, Luzula pilosa, Lycopodium annotinum, Equisetum 

sylvaticum, G3.A4: Picea abies, Picea obovate, Betula pubescens, Alnus incana, Sorbus aucuparia; Oxalis 

acetosella and Sambucus nigra, Actaea spicata, Campanula latifolia, Mercurialis perennis, Aconitum 

septentrionale (Aconitum lycoctonum), Cicerbita alpina, Geranium sylvaticum, Angelica sylvestris, Crepis 

paludosa, Filipendula ulmaria, Geum rivale, Viola epipsila, Melica nutans, Milium effusum, Paris 

quadrifolia, Rubus idaeus, Rubus saxatilis, Trientalis europaea, Trollius europaeus, Equisetum pratense, 

Equisetum sylvaticum, Dryopteris expansa, Athyrium filix-femina, Matteuccia struthiopteris. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Європейські типи лісів: 1.1 Ялинові та ялинові-березові бореальні ліси 

 

Північна класифікація 1994 року:  2.1.2.1 Ялиновий ліс із присутністю чорниці  

2.1.2.2 Ялиновий ліс із присутністю низькорослої папороті  

2.1.2.4 Ялиновий ліс із присутністю низькорослої трави  

2.1.2.5 Ялиновий ліс із присутністю папороті  

2.1.2.6 Ялиновий ліс із присутністю високорослих трав  

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

9010 Західна тайга 

9050 Феноскандійські ліси з Picea abies і багатим трав’яним покривом 
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G3.В Ліси тайги з Pinus 

 

Характеристика 

 

 Бореальні соснові ліси Фенноскандинавії, північно-східної Польщі, Прибалтики, Білорусії та 

Європейської частини Росії із блоком G3.В, що складають крайньозахідну частину великого 

євразійського північного поясу тайги. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Cladonio stellaris-Pinion sylvestris, Dicrano-Pinion 

 

Види 

 

 G3.B1: Pinus sylvestris, Calluna vulgaris, Empetrum hermaphroditum, Empetrum nigrum G3.B2: 

Pinus sylvestris, Vaccinium vitis-idaea, Empetrum nigrum, Empetrum hermaphroditum, Betula pubescens, 

Calluna vulgaris, Ledum palustre, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Pyrola chlorantha, 

Goodyera repens, Deschampsia flexuosa, Lycopodium complanatum, Cladonia spp., Dicranum scoparium, 

Dicranum polysetum, Dicranum fuscescens, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi G3.B4: Pinus 

sylvestris, Cladonia (notably Cladonia rangiferina, Cladonia alpestris, Cladonia mitis), Arctostaphylos uva-

ursi, Calluna vulgaris, Vaccinium vitis-idaea, Cetraria islandica, Dicranum polysetum, Dicranum spurium, 

Pleurozium schreberi, Stereocaulon spp 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Європейські типи лісів: 1.2 Соснові та сосново-березові бореальні ліси 

 

Північна класифікація 1994 року:  2.1.1.1 Соснові ліси із присутністю лишайників  

2.1.1.2 Соснові ліси із присутністю вереску та водянки  

2.1.1.4 Соснові ліси із присутністю водянки  

2.1.1.5 Соснові ліси із присутністю бобових  

2.1.1.6 Соснові ліси на вапняних грунтах  

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

9010 Західна тайга 

 

G3.D Бореальні заболочені хвойні ліси 

 

Характеристика 

  

 Ліси Pinus spp. чи Picea spp., іноді змішані із Betula pubescens, що колонізували болота та 

низинні болота у бореальній та бореонеморальній зонах північної частини Європи. 

 

Види 

 

 Betula pubescens, Picea sp., Pinus sp. Sphagnum spp 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Європейські типи лісів: 11.1 Ліса із домінуванням хвойних або змішаних порід на трясовинах 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

91D0 Заболочені ліси 

 

G3.Е Заболочені хвойні ліси неморальної зони 

 

Характеристика 
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 Ліси Pinus spp. чи Picea spp., іноді змішані із Betula pubescens, що колонізували болота та 

низинні болота у неморальній зоні. Заболочені ліси із домінуванням хвойних зустрічаються у 

бореальній та бореонеморальній зонах, але простягаються до неморальної, лісостепової та степової 

зон. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Sphagnion medii, Salicion cinereae, Piceion excelsae, Dicrano-Pinion, Sphagno-Betuletalia, 

Betulion pubescentis 

 

Види 

 

 Eriophorum vaginatum, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium uliginosum 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Європейські типи лісів: 11.1 Ліса із домінуванням хвойних або змішаних порід на трясовинах 

 

Milieux naturels de Suisse 2008:  6.5.2 Pinède sur tourbe  

6.5.3 Pessière sur tourbe 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

91D0 Заболочені ліси 

 

Н КОНТИНЕНТАЛЬНІ ОСЕЛИЩА, ПОЗБАВЛЕНІ РОСЛИННОСТІ АБО ІЗ 

НЕГУСТОЮ РОСЛИННІСТЮ 
Н1 Підземні печери, печерні системи, печерні проходи та водойми 

 

Характеристика 

 

 Природні печери, печерні системи, підземні водойми та підземні інтерстиціальні порожнечі. 

Печери та пов’язані із ними водойми дуже різноманітні, але бідні на види, угруповання тварин, 

грибів та водоростей, які обмежені ними (постійні печерні жителі-організми), або фізіологічно та 

екологічно здатні проживати основний цикл свого життя у печерах, або залежать від них протягом 

частини циклу свого життя (напівпостійні печерні жителі-організми). Підземні водойми, не повя’зані 

із печерами (стигони) та порожнечі з водоймищ особливої фауни. 

 

Види 

 

 Рослини: тільки мохоподібні (напр., Schistostega pennata) та килими з водоростей при вході до 

печер.  

Тварини: Дуже спеціалізована та високо ендемічна печерна фауна.  Вона включає підземні 

реліктові форми фауни, яка відрізняється від зовнішньої. Ця файна, як правило, складається із 

безхребетних, які живуть виключно у печерах та підземних водоймах. Печерні наземні безхребетні, в 

основному, жорсткокрилі, що належать до родини Bathysciinae та TrechinaeIt, зокрема, які є 

печерними та мають дуже обмежене поширення. Печерні водні безхребетні становлять високо 

ендемічну фауну із домінуванням ракоподібних (рівноногі раки, бокоплави, синкариди, веслоногі) та 

включають реліктові організми. Водні молюски, що належать до родини Hydrobiidae також тут 

зустрічаються. Щодо хребетних, печери становлять місця гібернацій для багатьох європейських видів 

рукокрилих, серед яких ті, які перебувають під загрозою знищення та зазначені у Резолюції 6. Печери 

також дають прихисток деяким дуже рідкісним видам земноводних, таким як Proteus anguinus та 

декільком видам Speleomantes genus. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

8310 Печери, які закриті для відвідування 
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Н1.4 Лавові тунелі включені до 8320 Поля лави та природніх розкопок 

 

Н2 Кам’янисті осипища 

Н2.1  Холодні силікатні кам’янисті осипища 

 

Характеристика 

 

 Безкарбонатні кам’янисті осипища гір та нагір’я бореальної зони, розвинуті на силікатних 

субстратах, у тому числі, від основних до ультраосновних магматичних чи метаморфічних 

субстартів. Включені кам’янисті осипища північної частини Європи, у тому числі, Ісландії. 

 

 

Рослинні угруповання 

 

 Allosuro-Athyrion alpestris, Antitrichio-Rhodiolion roseae, Ranunculo-Oxyrion didynae 

 

Аналогічні класифікації 

 

Північна класифікація 1994 року:  7.1.4.1 Тип  Rock Speedwell  

7.1.4.2  Тип Rock Speedwell багатий на чагарники  

7.1.4.3b Варіант Alpine Lady's Mantle-Thymus arcticus  

7.1.4.3a Варіант Alpine Mouse-ear-Viviparous fescue  

7.1.4.4  Тип Bog Bilberry  

7.1.4.5 Тип Thrift-Moss Campion  

7.1.4.6 Тип Roseroot-Moss Campion  

7.1.4.7 Тип Dwarf Willow  

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

8110 Силікатні осипища від гірського до нівального поясів (Androsacetalia alpinae та Galeopsietalia 

ladani) 

 

Н2.2 Холодні вапнякові осипища 

 

Характеристика 

 

 Нестабільні, вкриті гравієм, малогумусні кам’янисті осипища із високим вмістом вапняку 

субальпійського, низького та високого альпійського рівнів бореальних та арктичних гір. Часто із 

ендемічними видами чи видами обмеженої зони. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Arenarion norvegicae, Salici reticulatae-Poion alpinae 

 

Види 

  

 Arenaria norvegica, Arenaria humifusa, Arenaria pseudofrigida, Artemisia norvegica, Papaver 

radicatum group, Papaver relictum, Papaver laestadianum, Braya linearis 

 

Аналогічна класифікація 

 

 Північна класифікація 1994 року: 7.1.4.3 Арктичний тип Sandwort 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

8120 Осипища вапняків і кальцитних сланців від гірського до альпійського поясів (Thlaspietea 

rotundifolii) 
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Н2.3 Кислотні силікатні кам’янисті осипища помірно-гірського поясу 

 

Характеристика 

 

 Силікатні кам’янисті осипища на великих висотах та в холодних кліматичних умовах на 

гірських хребтах неморальної зони, у тому числі,гір  Альп, Піренеїв та Кавказу. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Androsacion alpinae, Chaerophyllion humilis, Dryopteridion oreadis, Scrophulario minimae-

Symphyolomion graveolens, Senecionion leucophylli 

 

Види 

 

 H2.31: Androsace alpina, Achillea nana, Oxyria digyna, Geum reptans, Saxifraga bryoides, 

Ranunculus glacialis, Linaria alpina, Oreochloa disticha, Silene acaulis H2.32: Epilobium collinum, 

Galeopsis segetum, Acetosella vulgaris, Dalanum ladanum, Petasites albus, Tussilago farfara, Senecio 

viscosus, Anarrhinum bellidifolium, Cryptogramma crispa H2.33: Saxifraga bryoides, Saxifraga adscendens, 

Saxifraga oppositifolia, Oxyria digyna, Androsace hedraeantha Poa cenisia, Cryptogramma crispa, 

Vaccinium spp., Polygonum alpinum, Pleuropteropyrum undulatum, Lerchenfeldia flexuosa, Senecio 

rupestris. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux Naturels de Suisse 2008:  3.3.2.2Eboulis siliceux d'altitude  

3.3.2.3Eboulis siliceux thermophiles 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

8110 Силікатні осипища від гірського до нівального поясів (Androsacetalia alpinae та Galeopsietalia 

ladani) 

8150 Середньоєвропейські силікатні кам’яні осипища на височинах 

 

Н2.4 Кальцитні та ультраосновні кам’янисті осипища у помірно-гірських поясах 

 

Характеристика 

 

 Кальцитно-сланцеві кам’янисті осипища на великих висотах та в холодних кліматичних 

умовах на гірських хребтах неморальної зони, у тому числі, гір Альп, Піренеїв та Кавказу. Як 

правило, з негустим рослинним покровом, нестабільні, на крутих схилах. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Androsacion ciliatae, Arabidion alpinae, Bunion alpine, Drabion hoppeanae, Festucion dimorphae, 

Iberidion spathulatae, Iberido apertae-Linarion propinquae, Papaverion tatrici, Papavero-Thymion 

pulcherrimi, Petasition paradoxi, Platycapno saxicolae-Iberidion granatensis, Saxifragion praetermissae, 

Saxifragion prenjae, Thlaspion rotundifolii, Thlaspion stylosi, Veronico-Papaverion degenii 

 

Види 

 

 H2.41: Draba hoppeana, Campanula cenisia, Saxifraga biflora, Herniaria alpina, Trisetum 

spicatum H2.42: Thlaspi rotundifolium, Papaver rhaeticum, Papaver sendtneri, Viola cenisia, Linaria 

alpina, Arabis alpine H2.43: Petasites paradoxus, Valeriana montana, Gypsophila repens, Hieracium spp 

H2.44: Cerastium latifolium, Cerastium tatrae, Arabis alpina, Hutchinsia alpina, Sedum atratum, 

Cystopteris montana H2.45: Morina persica, Sideritis scardica 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux Naturels de Suisse 2008:  3.3.1.2 Eboulis calcaire d'altitude (roche dure)  
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3.3.1.3 Eboulis de calcschistes d'altitude  

3.3.1.4 Eboulis calcaire humide 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

8120 Осипища вапняків і кальцитних сланців від гірського до альпійського поясів (Thlaspietea 

rotundifolii) 

 

Н2.5 Кислотні силікатні кам’янисті осипища теплих експозицій 

 

Характеристика 

 Кам’янисті осипища теплих експозицій гірських хребтів неморальної зони, у тому числі гір 

Альп, Піринеїв та Кавказу, та гір Середземноморя, пагорбів та низовин та, на місцевому рівні, 

теплих, сонячних височин або низин середньої частини Європи. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Dryopteridion oreadis, Gymnogrammo-Scrophularion, Galeopsion, Galeopsion pyneraicae, Holcion 

caespitose, Linario saxatilis-Senecionion carpetani, Sesamoidion suffruticosae 

 

Види 

 

 H2.51: Senecio leucophyllus, Taraxacum pyrenaicum, Galeopsis pyrenaica, Xatardia scabra, 

Armeria alpine H2.54: Linaria saxatilis, Linaria alpina, Digitalis purpurea var. carpetana, Senecio 

pyrenaicus ssp. carpetanus, Rumex suffruticosus, Santolina oblongifolia, Conopodium bunioides, Reseda 

gredensis H2.58: Achnatherum calamagrostis, Melica ciliata 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux Naturels de Suisse 2008: 3.3.2.3 Eboulis siliceux thermophiles 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

8130 Західносередземноморські та термофільні кам’янисті осипища 

 

Н2.6 Кальцитні та ультраосновні кам’янисті осипища теплих експозицій 

  

 Включає ніступні підтипи, окремо вказані у редакції 2010 року 

 Н2.613 Кам’янисті осипища Паризького басейну  

 

Характеристика 

 

 Кальцитно-сланцеві кам’янисті осипища гірських хребтів неморальної зони, у тому числі, гір 

Альп, Піренеїв та Кавказу, та гір Середземномор’я, пагорбах та низовин, а також,  на місцевому рівні, 

теплих, сонячних височин або низин середньої частини Європи. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Alysso sphaciotici-Valantion apricae, Andryalion ragusinae, Arrhenatherion sardoi, Campanulion 

hawkinsianae, Iberido apertae-Linarion propinquae, Leontodontion hyoseroidis, Linarion purpureae, 

Peltarion alliaceae, Pimpinello tragium-Gouffeion provincialis, Platycapno saxicolae-Iberidion granatensis, 

Ptilostemonion echinocephali, Silenion caesiae, Silenion marginatae, Stipion calamagrostis. 

 

Види 

 

 H2.62: Arenaria provincialis (Gouffeia arenarioides), Ptychotis heterophylla, Linaria supina, 

Centranthus ruber, Centranthus lecoqii, Crucianella latifolia H2.68: Drypis spinosa, Ranunculus brevifolius, 

Senecio thapsoides, Aethionema saxatile, Geranium robertianum ssp. purpureum, Centranthus calcitrapa, 

Mercurialis annua, Theligonum cynocrambe and Thlaspi perfoliatum H2.6A: Alyssum troodi, Hedysarum 
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cyprium, Salvia veneris H2.6C: Dianthus petraeus, Corydalis ochroleuca, Peltaria alliacea, Drypis spinosa 

ssp. jacquiniana, Malcolmia serbica, Galium corrudifolium, Teucrium chamaedrys, Geranium robertianum 

H2.6D: Achnatherum calamagrostis, ендеміки Halacsya sendtneri, Scrophularia tristis, Alyssum markgrafii, 

Linaria rubioides, Stachys chrysophaea, Cotinus coggygria H2.6E: Achnatherum calamagrostis H2.6G: 

Achnatherum calamagrostis, Parietaria officinalis, Lamium garganicum ssp. laevigatum, Galium album ssp. 

album, Vincetoxicum hirundinaria 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux Naturels de Suisse 2008: 3.3.1.5 Eboulis calcaire thermophile 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

8130 Західносередземноморські та термофільні кам’янисті осипища 

8140 Східносередземноморські кам’янисті осипища 

8160 Середньоєвропейські кальцитні осипища передгірного та гірського поясів 

 

Н3 КОНТИНЕНТАЛЬНІ КЛІФФИ, КАМ’ЯНИСТІ ГРУНТИ ТА ВІДСЛОЄННЯ 

Н3.1 Кислотні силікатні континентальні кліффи 

 

Характеристика 

 

 Сухі некальцитні континентальні кліффи. Специфічні рослинні союзи, які зайняли гірські та 

середземноморські кліффи. Більшість підгруп відносяться до них. Північні низовинні кліффи, як 

правило, підтримують фрагменти інших менш спеціалізованих угруповань. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Androsacion vandellii, Asarinion procumbentis, Asplenion septentrionalis, Cheilanthion hispanicae, 

Gymnogrammo-Scrophularion, Gypsophilion tenuifoliae, Hieracion carpetani, Hypno-Polypodion vulgaris, 

Linarion caprariae, Pohlio crudae-Asplenion septentrionalis, Polygonion icarici, Polypodion serrati, 

Potentillion crassinerviae, Saxifragion continentalis, Saxifragion cotyledonis, Saxifragion cymosae, 

Saxifragion nevadensis, Saxifragion pedemontanae, Sesamoidion suffruticosae, Silenion lerchenfeldianae, 

Thalictro foetidi-Asplenion 

 

Види 

 

 H3.11: Acetosella vulgaris, Aurinia saxatilis, Polypodium vulgare, Woodsia ilvensis, Primula 

minima, Ranunculus alpestris, Saxifraga bryoides, Silene acaulis H3.13: Saxifraga pedemontana H3.14: 

Potentilla crassinervia, Armeria leucocephala, Silene requienii, Saxifraga pedemontana ssp. cervicornis, 

Amelanchier ovalis ssp. rhamnoides, Festuca sardoa, Phyteuma serratum, Helechryssum frigidum, Aquilegia 

bernardii, Leucanthemum corsicum, Scabiosa corsica, Draba dubia, Asplenium viride, Draba loiseleurii, 

Erigeron paolii H3.16: Asarina procumbens (Antirrhinum asarina), Sedum hirsutum, Centaurea pectinata, 

Sempervivum arvernense, Dianthus graniticus, Saxifraga clusii, Saxifraga hypnoides H3.17: Cheilanthes 

tinaei, Cheilanthes hispanica H3.18: Cheilanthes spp, Asplenium spp, Polypodium spp, Dianthus spp 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Північна класифікація 1994 року:  7.1.1.1 Тип Forked Spleenwort-Maidenhair Spleenwort  

7.1.1.2 Тип Catchfly-Heather  

7.1.1.3 Тип Oblong Woodsia-Red German Catchfly 

 

Milieux Naturels de Suisse 2008: 3.4.2 Paroi de roche siliceuse, serpentine 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

8220 Силікатні скелясті схили з хазмофітною рослинністю 

 

Н3.2 Основні та ультраосновні континентальні кліффи 
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Характеристика 

 

 Сухі кальцитні континентальні кліффи. Специфічні рослинні союзи, які зайняли гірські та 

середземноморські кліффи. Більшість підгруп відносяться до них. Північні низовинні кліффи, як 

правило, підтримують фрагменти інших менш спеціалізованих угруповань. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Amphoricarpion neumayeri, Arenarion balearicae, Arenarion bertolonii, Arenarion creticae, 

Asperulion garganicae, Asplenio celtiberici-Saxifragion cuneatae, Asplenion glandulosi, Asplenion 
serpentine, Asterion cretici, Brassicion insularis, Brassico balearicae-Helichrysion rupestris, Calendulo 

lusitanicae-Antirrhinion linkiani, Campanulion velutinae, Campanulion versicoloris, Capparo-Amaracion 

tournefortii, Caro multiflori-Aurinion megalocarpae, Centaureo dalmaticae-Campanulion, Centaureo 

filiformis-Micromerion cordatae, Centaureo-Portenschlagiellion, Cheilanthion pulchellae, Cosentinio 

bivalentis-Lafuenteion rotundifoliae, Cymbalario muralis-Asplenion, Dianthion rupicolae, Drabo 

cuspidatae-Campanulion tauricae, Edraianthion, Edraiantho graminifolii-Erysimion comati, Galion degenii, 

Gypsophilion petraeae, Inulion heterolepidis, Jasionion foliosae, Micromerion croaticae, Micromerion 

pulegii, Parietario judaicae-Hyoscyamion aurei, Parietario-Galion muralis, Petrocoptidion glaucifoliae, 

Petromarulo-Centaurion argenteae, Phagnalo saxatilis-Cheilanthion maderensis, Phyteumato-Saxifragion 

petraeae, Polypodion serrati, Potentillion caulescentis, Ramondion nathaliae, Sarcocapnion enneaphyllae, 

Sarcocapnion pulcherrimae, Saxifragion australis, Saxifragion camposii, Saxifragion lingulatae, Saxifragion 

mediae, Saxifragion scardicae, Sedo albi-Seslerion hispanicae, Silenion auriculatae, Teucrion buxifolii, 

Valeriano longifoliae-Petrocoptidion, Violo biflorae-Cystopteridion alpinae 

 

Види 

 

 H3.21: Asplenium petrarchae, Phagnalon sordidum, Sarcocapnos enneaphylla, Biscutella 

frutescens, Hieracium stelligerum, Lavatera maritima, Campanula macrorhiza, Melica minuta, Melica 

bauhinii. Scabiosa saxatilis, Teucrium buxifolium, Rhamnus lycioides ssp. borgiae Brassica balearica, 

Helichrysum rupestre var. cambessedesii, Brassica insularis, Ruta graveolens, Stachys glutinosa, Dianthus 

rupicola, Iberis semperflorens, Lithodora rosmarinifolia, Antirrhinum siculum, Brassica rupestris, Brassica 

incana, Scabiosa limonifolia, Pimpinella anisoides, Seseli bocconi ssp. bocconi, Silene fruticosa, Asperula 

rupestris, Cymbalaria pubescens, Odontites bocconei H3.22: Saxifraga media, Saxifraga longifolia, 

Saxifraga aretioides, Potentilla alchimilloides, Potentilla nivalis, Ramonda myconi, Asperula hirta H3.23: 

Saxifraga lingulata, Primula marginata, Primula allionii, Phyteuma charmelii, Phyteuma villarsii, Silene 

campanula, Potentilla saxifraga, Ballota frutescens H3.25: Asplenium ruta-muraria, Asplenium 

trichomanes, Asplenium viride, Cystopteris fragilis, Gymnocarpium robertianum, Saxifraga paniculata 

Potentilla caulescens, Potentilla clusiana, Potentilla nitida, Primula auricula, Hieracium humile, 

Cardaminopsis petraea, Androsace helvetica, Minuartia rupestris. Cystopteris fragilis, Cystopteris 

regiaAsplenium scolopendrium Carex brachystachys H3.26: Campanula versicolor, Campanula rupestris, 

Sideritis roeseri, Stachys candida, Hypericum vesiculosum, Asperula arcadiensis, Galium boryanum, 

Centaurea pelia, Alkanna graeca, Alyssum orientale, Linaria microcalyx, Onosma frutescens, Inula candida, 

Centranthus ruber, Silene congesta, Teucrium flavum H3.27: Petromarula pinnata, Galium fruticosum, 

Centaurea argentea, Ebenus cretica, Verbascum arcturus (Celsia arcturus), Inula candida, Eryngium 

ternatum, Asperula incana, Dianthus juniperinus, Aster canus, Campanula pelviformis, Campanula saxatilis, 

Teucrium heliotropifolium, Silene fruticosa, Galium incurvum, Inula heterolepis, Campanula hagielia, 

Lactuca leburnea, Dianthus rhodensis, Inula heterolepis, Rosularia serrata, Sedum creticum, Fibigia 

lunarioides, Eryngium amorginum, Amaracus tournefortii, Campanula amorgina, Campanula heterophylla, 

Helichrysum amorginum, Inula sophiae, Capparis spinosa, Dianthus arboreus, Amaracus tournefortii 

H3.28: Silene auriculata, Achillea umbellata, Campanula rupicola, Saxifraga sibthorpii, Saxifraga 

marginata, Saxifraga spruneri, Minuartia stellata, Valeriana olenaea, Satureja parnassica, Rosa glutinosa, 

Viola poetica, Edraianthus parnassicus, Campanula aizoon H3.29: Saxifraga scardica, Saxifraga glabella, 

Campanula oreadum, Arabis bryoides, Potentilla deorum, Galium dagenii, Edraianthus graminifolius, 

Asplenium fissum, Aubrietea gracilis, Achillea clavennae, Satureja parnassica H3.2A: Carex brachystachys, 

Valeriana elongata, Aster bellidiastrum, Campanula cochlearifolia ssp. croatica, Cystopteris montana, 

Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes, Corydalis ochroleuca, Moehringia muscosa, 

Cardaminopsis croatica, Saxifraga rotundifolia, Campanula justiniana H3.2I: Halacsya sendtneri, Potentilla 

mollis and ferns Asplenium cuneifolium, Notholaena marantae, Asplenium trichomanes, Silene serbica, 
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Jovibarba heuffelii var. kopaonikensis, Edraianthus jugoslavicus var. subalpinus, Festuca panciciana, 

Sedum serpentinі 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux Naturels de Suisse 2008: 3.4.1 Paroi de roche calcaire 

 

Північна класифікація 1994 року: 7.1.2.1 Тип Green Spleenwort  

7.1.3.1 Рослинність на кам’янистих серпантинах, тип Green 

Spleenwort  

7.1.3.2 1 Рослинність на кам’янистих серпантинах, тип Dwarf 

shrub  

7.1.3.3 1 Рослинність на кам’янистих серпантинах, тип 

Asplenium adulterinum  

 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

8210 Кальцитні скелясті схили з хазмофітною рослинністю 

 

Н3.511 Вапнякові кам’янисті грунти 

 

Характеристика 

 

 Рівень поверхні кальцитних кам’янистих низовин, пагорбів та гір непустельних регіонів 

Палеарктики, у тому числі, карстові грунти, ляпіс, з каррами (розколинами) та тріщинами. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

8240 Вапнякові кам’янисті грунти 

 

Посилання 

 

Gaudillat, V. (2008). Les « Pavements calcaires », habitat d’intérêt communautaire prioritaire (UE 8240). 

Présentation et situation en France. Rapport SPN 2008/1, MNHNDEGB-  

SPN, Paris, 34 p. http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2008/SPN%202008%20-%201%20-

%20Pavements_calcaires.pdf  

Webb, S and Glading, P (1998) The ecology and conservation of limestone pavement British Wildlife, 10, 

103-113. 

 

Н4 Оселища у снігах та льодовиках 

H4.2 Льодяний покров (льодяні шапки) та альпійський льодовик 

 

Характеристика 

 

 Постійні або майже постійні льодовики. Включають льодовиковий щит, покров, 

льодовиковий цирк, льодовикові долини та льодовикові нагромадження, які або є постійними, або 

зберігаються протягом кількох років. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux Naturels de Suisse 2008: 3.1.1 Glaciers 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

8330 Постійні льодовики 

 

Н4.3 Кам’янистий глетчер та льодовикові морени, позбавлені рослинності  
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Характеристика 

 

 Суміш льоду та порід, де каміння зависло на верхній частині льоду чи утворює гребені або 

пагорби моренного матеріалу, що містить заглиблений лід (льодовикові морени), або перебувають у 

процесі втрати льоду, щоб стати льодовиковими моренами. Виключає льодовикові морени, позбалені 

рослинності, де лід уже не домінує (Н5.2). 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux Naturels de Suisse 2008: 3.1.2 Glacier rocheux 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

8330 Постійні льодовики 

 

Н6 Вулканічний матеріал (Післяльодовиковий вулканічний матеріал) 

 

Характеристика 

 

 Поверхні з твердих кам’яних порід, кам’яні суміші, відкладення супучих матеріалів, грунти, 

водні об’єкти, що утворені в результаті нещодавньої або діючо] діяльності вулкану, позбавлені 

рослинності, зайняті мохами та лишайниками, або колонізовані спеціалізованими, відносно 

рідкісними трав’яними або чагарниковими угрупованнями. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

8320 Лавові поля та природні порожнини й кратери 

 

Х КОМПЛЕКСИ ОСЕЛИЩ 
Х01 Естуарії 

 

Характеристика 

 

 Нижня за течією частина річкової долини, яка зазнає впливу припливів і простягається від 

межі з солонуватою водою. Естуаріями називають також прибережні бухти, які зазнають істотного 

впливу прісної води. Змішування прісної та морської води, а також змінення течії в естуарії 

призводять до відкладання дрібних осадових порід, які в багатьох випадках формують мулисті 

наноси й піщані коси в приливно-відпливній зоні. Окрім трав, вони також можуть бути колонізовані 

чагарниками, які утворюють зарості (напр., Тamarix spp.). У місцях, де відпливні течії швидші, ніж 

припливні, осадові породи утворюють дельту в естуарії. Гирла балтійських рік, які вважаються 

підтипом естуаріїв, мають солонувату воду й відсутність хвиль, тому для них характерна 

великотравна прибережно-водна рослинність  і багата водна рослинність на мілководдях. Літторальні 

та сублітторальні типи оселищ естуаріїв включені до А2 та А5, хоча багато інших типів оселищ, у 

тому числі, припливні річки, зустрічаються в естуаріях. Включає перехідні води, визначені Рамковою 

директивою ЄС про воду. 

 

Види 

 

 Рослини: Угруповання донних водоростей, зарості Zostera, Zostera noltii (Zosteretea) або 

рослинність солонуватих вод: Ruppia maritima (= R. rostellata (Ruppietea)); Spartina maritima 

(Spartinetea); Sarcocornia perennis (Arthrocnemetea). Прісна та солонувата вода зустрічаються у гирлах 

балтійських річок (Carex spp., Myriophyllum spp., Phragmites australis, Potamogeton spp., Scirpus spp.).  

Тварини: Угруповання бентосних безхребетних; важлива кормова база для багатьох птахів. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

1130 Естуарії 
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Посилання 

 

McLusky, D. S. & Elliott, M. (2004). The estuarine ecosystem: ecology, threats, and management. Oxford 

University Press, Oxford. 

 

Х02 Солоні узбережні лагуни 

 

Характеристики 

 

 Лагунами називають прибережні розливи солоної води з різним умістом солі та різного 

об’єму, які повністю або частково відокремлені від моря піщаними берегами або, рідше, скелями. 

Солоність може змінюватися від солонуватої до гіперсолоної, залежно від кількості опадів у вигляді 

дощу, випаровування та додаткового припливу свіжої морської води під час зимових штормів або 

періодичних затовлень морем у зимовий період або припливів. З або без рослинності у вигляді 

водоростей або харофітів. Типи оселищ типові для лагун включені до А5, хоча багато інших типів 

оселищ можуть також зустрічатись у лагунах. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

1150 Узбережні лагуни 

 

Х03 Солонуваті узбережні лагуни 

 

Характеристика 

 

 Лагунами називають прибережні розливи солоної води з різним умістом солі та різного 

об’єму, які повністю або частково відокремлені від моря піщаними берегами або, рідше, скелями. 

Повністю солоні ужбережні лагуни класифікуються як Х02.  

Балтійські фледи або ґлоси є різновидностями прибережних лагун; невеликі за розміром, зазвичай 

мілкі, більш-менш обмежені водні об’єкти, які з’єднані з морем, або нещодавно були відрізані від 

нього підняттям території. Для них характерна чітко виражена зона очеретів і багата прибережна 

рослинність, а також кілька морфологічних і ботанічних стадій розвитку в процесі, коли море стає 

суходолом. 

Середземноморські лагуни можуть давати притулок угрупованням Ruppietum із галофітною 

рослинністю, у той час як на ділянках із прісною водою можуть розвиватись рослинні угруповання 

Juncetum та Phragmitetum. Тут можуть траплятись Sarcocornia perennis та Arthrocnemum 

macrostachyum.  

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

1150 Узбережні лагуни 

 

Х04 Комплекси верхових боліт 

 

Характеристика 

 

 Верхові болота є оліготрофними, вильно кислими, покритими торфовищами, чий торф 

здебільшого складається із залишків сфагнуму, а поверхня якого отримує вологу та поживні 

речовини виключно із дощових опадів. 

 

Рослинні угруповання 

 

 Erico-Sphagnetalia magellanici, Scheuchzerietalia palustris p., Utricularietalia intermedio-minoris 

p., Caricetalia fuscae p 

 

Види 

 

 Рослини: Erico-Sphagnetalia magellanici- Andromeda polifolia, Carex pauciflora, Cladonia spp., 

Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Odontoschisma sphagni, Sphagnum magellanicum, S. 
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imbricatum, S. fuscum, Vaccinium oxycoccos; у бореальній зоні також Betula nana, Chamaedaphne 

calyculata, Calluna vulgaris, Ledum palustre та Sphagnum angustifolium. Scheuchzerietalia palustris p., 

Utricularietalia intermedio-minoris p., Caricetalia fuscae p.- Carex fusca, C. limosa, Drosera anglica, D. 

intermedia, Eriophorum gracile, Rhynchospora alba, R. fusca, Scheuchzeria palustris, Utricularia 

intermedia, U. minor, U. ochroleuca; in the Boreal region also Sphagnum balticum and S. majus.  

Тварини: Бабки - Leucorrhinia dubia, Aeshna subartica, A. caerulea, A. juncea, Somatochlora arctica, S. 

alpestris; Метелики - Colias palaeno, Boloria aquilonaris, Coenonympha tullia, Vacciniina optilete, 

Hypenodes turfosalis, Eugraphe subrosea; Павуки - Pardosa sphagnicola, Glyphesis cottonae; Мурахи - 

Formica transkaucassia; цвіркуни/коники - Metrioptera brachyptera, Stethophyma grossum. 

 

Аналогічні класифікації 

 

 Milieux naturels de Suisse 2008: 2.4.1 Tourbière à sphaignes 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

7110 * Активні верхові болота 

7120 Деградовані верхові болота, ще здатні до природного відновлення 

 

Пов’язані типи оселищ 

 

 Верхові болота можуть включати елементи основної поверхні боліт (D1.1), що містять 

комплекс низьких купин, невеликих басейнів та пов’язану із цим рослинність, разом із великими 

басейнами (С1.46), віддаленими верховими болотами (С1.47), прилісовими (G5.64) та іншими 

пов’язаними типами оселищ. Х09 Пасовищні ліси (із трав’яним ярусом, розміщеного над верхнім 

шаром пасовища). 

 

Х09 Заліснені пасовища 

 

Характеристика 

 

 Заліснені пасовища – це результат історичної системи управління лісами, та представляють 

рослинну структуру, а не окреме росленне угруповання. Як правило, така структура складається із 

великих, вирощених або високих лісових дерев (часто підрізані) різної щільності, у матриці 

пасовищних лугів, пустищ та/або флор лісових масивів. Це оселище є найбільш поширеним у 

південній частині Британії, але деякі зразки трапляються по всій Великій Британії. Перерощені 

пасовищні ліси та зрілі високі ліси зустрічаються у північній та центральній частинах Європи, але 

кількість та цілісність древніх дерев із їх пов’язаною характериною сапроксильною 

(деревопоїдаючою) фауною та епіфітною флорою є найбільш багатими у Британії, ніж десь-інде. До 

складу типів оселища входять букові та тисові ліси (G1.6 та G3.97), пустища (F4) та сухі кислотні 

трав’яні угруповання. У ряді аборигенних видів зазвичай переважають старі дерева, але можуть 

траплятись неаборигенні види, які виросли природньо. 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

6530 Феноскандійські лісові луки 

9070 Феноскандійські заліснені пасовища 

 

Посилання 

 

Bergmeier, E., Petermann, J., & Schröder, E. (2010). Geobotanical survey of wood-pasture habitats in 

Europe: diversity, threats and conservation. Biodiversity and Conservation, 19(11), 2995-3014. 

Hartel, T., Dorresteijn, I., Klein, C., Máthé, O., Moga, C. I., Öllerer, K., ... & Fischer, J. (2013). Wood-

pastures in a traditional rural region of Eastern Europe: Characteristics, management and status. Biological 

conservation, 166, 267-275. 

Plieninger, T., Hartel, T., Martín-López, B., Beaufoy, G., Bergmeier, E., Kirby, K., ... & Van Uytvanck, J. 

(2015). Wood-pastures of Europe: Geographic coverage, social–ecological values, conservation 

management, and policy implications. Biological Conservation, 190, 70-79. 
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Х18 Заліснені степи 

 

Характеристика 

 

 Перехідна зона між лісами та середньо-євразійськими, ірано-анатольськими чи сахаро-

середземноморськими степами, що утворюються величезною смугою, та простягаються від Панонії 

до Далекого Сходу, півдня та континенту від бореальної та неморальної лісових поясів, у регіонах 

пониженого рівня вологості у літній період, а також у зонах, прилеглих до них, або під впливом 

середземноморської та помірно-теплої вологої зон, представлених макромозаїчними степами та 

пов’язаними суміжними роз’єднаними чи широко розташованими залісненими ділянками, які, як 

правило, із добре розвинутим трав’яним підліском, або розсіюванням дерев в межах степового 

середовища. Лісові елементи є часто розташовані на пористих або злегка піднесених грунтах, 

долинах чи схилах, трав’яні угруповання, які займають менш дреновані грунти та нижчі місця. До 

складу типів оселища входять Е1.2 в поєднанні із G1.7. 

 

Види 

 

Fritillaria ruthenica, Bulbocodium versicolor, Delphinium puniceum, Рulsatilla ргаtеnsis, Stipa 

zalesski, Stipa pulcherrima, Adonis wolgensis 

 

Х29 Острови солоних озер 

 

Характеристика 

 

 Постійно або зазвичай виникаючі особливості континентальних солоних озер постійних чи 

тимчасових солоних озер чи ставків. 

 

Види 

 

Saussurea salsa, Ruppia drepanensis, Marsilea strigosa, Ceratophyllum tanaiticum 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

 

Відсутні у ЄС 

 

Х35 Континентальні піщані дюни 

 

Характеристики 

 

 Піщані тіла оелового походження, які відокремлені від узбережжя, а кордони дюн 

відокремлені недюнними оселищами, що розвинулись в межах бореальної, неморальної, степової, 

помірно-теплої вологої, середземноморської чи субпустельної степової зони. Рослинність являє 

собою мозаїку з луків, пустищ та відкритих ділянок, які різко відрізняються від угруповань 

прибережних піщаних дюн. Піски пустелі виключені. (Тип оселища ще не включені до класифікації 

EUNIS). 

 

Види 

 

Pulsatilla patens, Dianthus arenarius ssp. arenarius, Ligularia sibirica, Serratula lycopifolia, 

Chamaedaphne calyculata, Cinna latifolia, Inula helenium, Helichrysum arenarium, Serratula coronata, 

Adenophora lilifolia, Hypericum hirsutum, Dracocephalum ruyschiana, Origanum vulgare, Lilium 

martagon, Gladiolus tenuis, Hierochloё odorata, Polemonium caeruleum, Chimaphila umbellata 

 

Додаток І Директиви ЄС щодо типів оселищ 

  

         Включає 

 

2310 Сухі піщані пустища з Calluna та Genista 
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2320 Сухі піщані пустища з Calluna та Empetrum nigrum 

 

2330 Континентальні дюни з незімкненими угрупованнями з Corynephorus та Agrostis 

 

2340 Паннонські континентальні дюни 

 

 

 
 
 
Цей переклад з англійської мови на українську мову виконано мною, перекладачем  Соколом Євгеном 

Анатолійовичем __________. 

 


