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Annotation: As a result of our field studies in accordance with a Green Data Book of Ukraine (2009), 17 rare plant communities are listed for the territory of the National park Buzky Gard. Also, 7 communities are defined as promising to give them a conservation status (PC — perspective for conservation).

Під час досліджень території національного природного парку (НПП) «Бузький Гард» (2018 р.) нами було виявлено низку рідкісних трав’яних і чагарникових степових угруповань, занесених до Зеленої книги України (2009). Деякі ценози з рідкісним типом асоційованості потребують розгляду щодо надання їм охоронної категорії (позначені у тексті «PC»).
Угруповання формації мигдалю низького фрагментарно поширені серед інших степових чагарників і представлені асоціаціями Amygdaletum (nanae) festucosum (valesiacae), A. stiposum (capillatae). На мезофітних степових ділянках також поширена ас. A. stiposum (pennatae) (PC).
Угруповання ковили волосистої є добре представленими, переважно на плакорних ділянках, у складі ас. Stipetum capillatae purum, S. festucosum (valesiacae), S. caraganosum (fruticis), S. botriochloosum (ischaemi). Ценози з домінуванням ковили гранітної переважно представлені Stipetum (graniticolae) poosum (bulbosae) і широко поширені в межах НПП на виходах кристалічних порід. Крім того, ковила гранітна формує характерну для гранітних відслонень Побужжя ас. S. spiraetosum (crenatae) (PC).
Угруповання ковил пірчастої, Лессінга, пухнастолистої та української поширені на різноманітних схилових ділянках і представлені ас. Stipetum (pennatae) festucosum (valesiacae); Stipetum (lessingianae) festucosum (valesiacae), S. salviosum (nutantis); Stipetum (dasyphyllae) festucosum (valesiacae), S. caraganosum (fruticis), S. stiposum (tirsae); Stipetum (ucrainicae) festucosum (valesiacae) і S. crinitariosum (villosae).
Зрідка трапляються угруповання формації ковили найкрасивішої: Stipetum (pulcherrimae) festucosum (valesiacae), S. medicagosum (romanicae), S. spiraetosum crenatae (PC) і S. salviosum (nutantis) (PC).
Також нами виявлені угруповання з рідкісним типом асоційованості, сформовані ковилою шорсткою: Stipetum asperellae purum (PC), S. crinitariosum (villosae) (PC), S. festucosum (valesiacae) (PC).

