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Annotation
We conducted a study of transitional mires with sphagnum, located on the southern boundary of their areal in the vicinity of the Kreminna town in the Lugansk region. We established its syntaxonomic and biotope affiliation, investigated species composition of vascular plants and bryophytes. We also noted a decrease in floristic diversity compared to previous studies.

Ліси околиць м. Кремінна (Луганська обл.) характеризуються бореальною рослинністю на південній межі її ареалу. Тут, спостерігаються сприятливі умови для формування сфагнових боліт-блюдець, вперше виявлених М.І. Клоковим (1916). В 1927 році (Федоровський, Лавренко, 1927) було відзначено північний характер тутешньої рослинності та необхідність їх охорони.
Нами протягом 2015-2017 років були проведені дослідження цих боліт для виявлення їх сучасного стану.
Завдяки близькому заляганню водного горизонту, тут сформувалися болота-блюдця із заростями Salix cinerea L., S. aurita L., які оточені кільцем із Populus tremula L., Betula pendula Roth, та, подекуди, Betula pubescens Ehrh. Ці угруповання відносяться до асоціації Salicetum auritae Jonas 1935 та біотопу F:1.212 (Чусова, 2018), характеризуються маловидовим трав’яним ярусом, в якому переважають типові болотяні види: Comarum palustre L., Mentha aquatica L., Galium palustre L., Carex riparia L. тощо. Середня частина болота найчастіше зайнята угрупованнями союзу Phragmition communis W.Koch із домінуванням Typha latifolia L. та Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. або осоковими монодомінантними угрупованнями асоціації Caricetum ripariae Máthé et Kovács. Характерним також є наявність ефемерних водойм, які зникають у червні-липні, залежно від кількості опадів.
У порівнянні із описами Є.М. Лавренка сучасний стан боліт погіршився, а флористичний склад збіднів. Він відмічав такі види як Menyanthes trifoliata L., Drosera rotundifolia L., які нам не траплялися через були відмічені у зв’язку із значна посушливість біотопів.
З шести досліджених боліт види Sphagnum L. були виявлені у трьох. Видовий склад бріофлори цих біотопів такий:
Болото 1 (49.139617, 38.215400): Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr., Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst., Sphagnum auriculatum Schimp.
Болото 3 (49.140767, 38.209728): Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb., Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst., Polytrichum commune Hedw., Sphagnum palustre L., S. squarrosum Crome, S. falax (H.Klinggr.) H.Klinggr.
Болото 4 (49.139272, 38.208441): Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr., Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch et al., B. salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Bruch et al., Hygroumblystegium humile (P.Beauv.) Vanderpoort.

