Рослинність класу Isoëto-Nano-Juncetea в долині річки Случ
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The flood-plain ephemeretum of the River Sluch is represented by three associations of two alliances of the Nanocyperetalia Klika 1935 order, Isoëto-NanoJuncetea Br.-Bl. et Tx. in Br.-Bl. et al. 1952 class. Thus, for the class of ephemeral vegetation, there is a significant threat of the alien species introduction,  hichover time and during structural transformations can be on significant scale and even result in new syntax formation. In the shallows, Cyperetum micheliani ass. dominates, while the associations of  Verbenion supinae Slavnić 1951 alliance often dominate in disturbed habitats, such as, wet places in pastures and on the river banks.

В період 2015-2016 рр. було досліджено рослинність класу Isoëto-Nano-Juncetea та здійснено 22 геоботанічні описи в долині річки Случ (Лісостепова зона). В ході досліджень виділено два союзи та три асоціації даного класу:
Isoëto-Nano-Juncetea Br.-Bl. et Tüxen ex Br.-Bl. et al. 1952
Eleocharition ovatae Philippi 1968
Cyperetum micheliani Horvatić 1931
Verbenion supinae Slavnić 1951
Pulicario vulgaris-Menthetum pulegii Slavnić 1951
Veronico anagalloidis-Lythretum hyssopifoliae Wagner ex Holzner 1973
Флористична склад даних синтаксонів багатий на діагностичні види класів  Bidentetea tripartitae R. Tx. та Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941, що може вказувати на перехід даних угруповань до більш стабільних.
Проаналізувавши існуючі дані з класу Isoëto-Nano-Juncetea, опубліковані українськими дослідниками (Сенчило, Гончаренко, 2008) та інші літературні джерела (Голуб та ін., 2007; Коваленко, 2014) було з'ясовано, що серія описів, здійснених нами в долині річки Случ відрізняється від описаних вище асоціацій як у флористичному відношенні так і в умовах їх місцезростань. Окрім того, для порівняння нами було використано також і літературні джерела, що стосуються даного питання за межами досліджуваної нами території (Brullo & Minissale 1998, Popiela et al., 2009).



