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При проведенні еколого-біоценотичних досліджень плавневих екотопів степових річок, які
зазвичай мають ознаки річково-руслової та руслово-заплавної типології, відразу постає проблема їх ідентифікації в системі загальноприйнятних, переважно англомовних класифікацій. Так,
саме поняття «плавні» не має точного іншомовного перекладу і за межами країн колишнього
СРСР у науковій літературі не використовується.
Ми ж розуміємо під назвою «плавні» низинні, заболочені, покриті водною і водно-болотною рослинністю долинні та дельтові ділянки річок. У
більш деталізованому розумінні – це порослі специфічною болотною рослинністю (очерету, рогозу, осок) ділянки заплави річки, які постійно,
або періодично (сезонно) вкриті водою [1,2].
Міжнародні класифікаційні схеми типізації
водно-болотних угідь для позначення екотопів,
подібних до плавневих, застосовують загальний
термін «марші», що не містить чіткості, типової
для терміну «плавні». Оскільки класифікаційні
ознаки інших підтипів водно-болотних угідь, позначених як Swamps, Fens, Bogs, не відповідають
ознакам річкових плавнів Півдня України (переважанням деревної рослинності, моху та торфових грунтів, відповідно)[4,5,6], то останні закономірно деталізувати більш вузьким терміном
«маршеві болота».

Обидва терміни в цілому не тотожні поняттю плавнів, тож більшість вітчизняних авторів
змушені при публікаціях у англомовних виданнях, використовувати для позначення плавневих
біотопів та їх рослинності таке нейтральне словосполучення, як «макрофіти естуарних зон» [3].
Однак, досвід та результати власних багаторічних
еколого-гідрологічних досліджень річкових
плавнів Півдня України показують, що дійсно, в
більшості випадків найбільш відповідним
терміну «плавні» є саме англомовний термін
«марші - marshes». Його визначенню відповідають прісноводні плавні річок і вершин лиманів,
які не піддаються впливу морських вод, так і солонуватоводні плавневі екотопи лиманів і дельтових зон Дунаю, Дністра і Дніпра, які під дією
нагонних і згінних вітрів періодично змінюють
градієнт солоності. Тож суто прісноводним маршам відповідають долинно-річкові плавні - заболочені заплави річки, а приморським солонуватоводним – дельтово-естуарні та лиманні ландшафти. Серед приморських, у залежності від
впливу морських вод, цілком успішно диференціюються прибережні та суходільні марші (Рис.1.)
[5].
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Рис.1. Класифікація та ключові ознаки маршевих водно-болотних угідь Північно-Західного Причорномор’я в системі
«The U.S. Environmental Protection Agency»)
Так, у якості еталону «класичних» суходільних маршевих боліт цілком можливо прийняти плавні річки Кодима в середній та нижній
ділянках течії (Рис.2).

Рис. 2. Суходільні прісноводні плавні річки Кодима (середня течія)
Non-tidal marsh along the Kodyma River
В якості «класичних» приморських маршів
закономірно визначити практично всі плавневі

біотопи приморських водойм Дунай-Дніпровського межиріччя (Рис.3).
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I – плавні/марші приморського
типу (дельтові, естуарні, лиманні, гирлові, солончакові)
II – плавні/марші суходільного
типу (долинно-заплавні, руслові)
Рис.3. Зона маршів / плавнів приморського типу на території Північно-Західного Причорномор’я
При цьому гирлові ділянки ДунайськоДністровсько-Дніпровських плавневих екосистем, які періодично підпадають під вплив згіннонагінних коливань рівня води та дії широкого
спектру хвиль і хвильових течій, в екологічному
плані є найбільш схожими на приморські марші
Англії, півночі Франції та Західного узбережжя
США (tidal marshes). На відміну від них, плавневі
біотопи малих та середніх річок степової зони за
генезисом, гідрологічним режимом та фітоценотичним характеристикам є яскравим прикладом
ландшафтно-ценотичної специфіки суходільних
прісноводних маршів (non-tidal marshes).
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