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СУЧАСНИЙ СТАН ПОПУЛЯЦІЙ GENTIANA LUTEA L. (GENTIANACEAE) У ФЛОРІ УКРАЇНСЬКИХ 
КАРПАТ 

К  л  ю  ч  о  в  і   с  л  о  в  а :  Gentiana lutea, популяційні параметри, стан популяції, еколого-географічна 
характеристика

Вступ

Од ні єю з най ак ту аль ні ших про блем су час ної бо та
ніч ної нау ки за ли ша є ть ся по шук ефек тив них шля
хів і ме то дів збе ре жен ня та від тво рен ня рос лин них 
ре сур сів. У цьо му кон тек сті особ ли во го зна чен ня 
на бу ває ком плекс на оцін ка ста ну при род них по пу
ля цій рід кіс них і зни каю чих ви дів рос лин із ме тою 
роз роб лен ня об ґрун то ва них нау ко вих ос нов їх ньої 
охо ро ни. Са ме та ко го під хо ду пот ре бує рід кіс ний 
се ред ньо єв ро пей ський ви со ко гір ний вид — Gentia-
na lutea L. (Gentianaceae), який за не се но до «Чер во
ної кни ги Ук ра ї ни» (2009). Цей так сон по ши ре ний 
у го рах Пів ден ної та Цен траль ної Єв ро пи (Аль пи, 
Пів ден ні Кар па ти, Бал ка ни), а та кож у за хід ній 
час ти ні Ма лої Азії (Ho, Liu, 1990; Vender et al., 2010). 
В Ук ра їн ських Кар па тах, де про хо дить пiвнiчно
схiдна ме жа ареа лу ви ду, G. lutea рос те на Чор но го
рі, Сви дов ці, Ґор ґа нах, Мар ма ро ських Аль пах, По
ло ни ні Бор жа ві в ме жах ви сот 900—1920 м над р.м. 
на схи лах різ ної ек спо зи ції та кру тиз ни (Страш нюк 
та ін., 2005; Чер во на кни га…, 2009). Йо го охо ро ня
ють у Кар пат сь ко му на ціо наль но му при род но му 
пар ку (КНПП), Кар пат сь ко му біо сфер но му за по
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від ни ку (КБЗ), а та кож у за каз ни ку за галь но дер
жав но го зна чен ня «Ап ши не цький» (За кар пат ська 
обл.) (Чер во на кни га…, 2009). 

В Ук ра їн ських Кар па тах G. lutea пред став ле ний 
не ве ли кою кіль кі стю ізо льо ва них міс цез ро стань, 
чис ло яких пос тій но ско ро чу є ть ся (Тир лич жов
тий…, 2010). У лі те ра ту рі є фраг мен тар ні ві до мо сті 
що до про сто ро вої та ві ко вої струк тур дея ких по пу
ля цій G. lutea, од нак від сут ні ре зуль та ти ком плекс
но го до слі джен ня їх ньо го ста ну (Крысь, 1972; 
Мос ка люк, Ко мен дар, 2008; Тир лич жов тий…, 
2010). То му ме тою на шої ро бо ти бу ло вив чи ти та 
оха рак те ри зу ва ти су час ний стан по пу ля цій G. lutea 
з різ них міс цез ро стань в Ук ра їн ських Кар па тах.

Об’єкт і ме то ди ка до слі джен ня

Вив ча ли дев’ять ізо льо ва них по пу ля цій G. lutea: 
гора (г.) По жи жев ська, го ри (гг.) Ше шул—Пав лик, 
по ло ни на (пол.) Лем ська, пол. Рог нє ска (хре бет 
(хр.) Чор но го ра), гг. Троя ска—Та та ру ка, г. Во ро же
ска, пол. Кра чу нє ска (хр. Сви до вець), г. Піп Іван і 
г. Пет рос (хр. Мар ма ро ські Аль пи). Усі до слі дже ні 
по пу ля ції, за ви нят ком штуч но ство ре ної на г. По
жи жев ській, є при род ни ми. За зна че на аг ро по пу
ля ція на са дже на О.П. Кри сем у 1970х ро ках із рос
лин з г. Ше шул (Тир лич жов тий…, 2010).
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Ви со ту над рів нем мо ря, ек спо зи цію, ко ор
ди на ти міс це зна хо джен ня, за яки ми в про гра мі 
MapSource об ра хо ву ва ли пло щу по пу ля цій, ви зна
ча ли з до по мо гою GPSна ві га то ра Garmin Oregon 
450.

По пу ля цій ні до слі джен ня здій сню ва ли з ви ко
ри стан ням еко ло годе мо гра фіч но го під хо ду, який 
дає змо гу оха рак те ри зу ва ти ам п лі ту ду еко ло гоце
но тич них пот реб ви ду, а та кож йо го ін ди ві ду аль ні 
та гру по ві ре ак ції на різ ні умо ви (Ма ли нов ський, 
1991; Ма ли нов ський та ін., 1998). 

Щіль ність і ві ко ву струк ту ру по пу ля цій до слі
джу ва ли на 20 проб них ді лян ках роз мі ром 1×1 м, 
які за кла да ли ме то дом ви пад ко вих чи сел (Ра бот
нов, 1950; Ура нов, 1975; Це но по пу ля ции рас те ний, 
1976). На кож ній ді лян ці під ра хо ву ва ли кіль кість 
осо бин, ви зна ча ли їх ні ві ко вий стан і по хо джен
ня (ве ге та тив не чи ге не ра тив не). Для оцін ки ін
тен сив но сті від нов лен ня по пу ля ції роз ра хо ву ва ли 
ін декс від нов лен ня (ІВ) (Жу ко ва, 1988). Ха рак тер 
са мо під три ман ня вста нов лю ва ли за кіль кіс ним 
спів від но шен ням осо бин ге не ра тив но го та ве ге
та тив но го по хо джен ня. За кла си фі ка ці єю «дель
та—оме га» (Животовський, 2001) ви зна ча ли тип 
нор маль них по пу ля цій (мо ло да, зрію ча, зрі ла, пе
ре хід на, ста рію ча, ста ра). 

Ві та лі тет ний ана ліз по пу ля ції здій сню ва ли за 
ме то ди кою Ю.А. Зло бі на (1989). Ос кіль ки вид за
не се ний до «Чер во ної кни ги Ук ра ї ни» (2009), для 
вста нов лен ня ві та лі те ту ви ко ри сто ву ва ли ли ше 
мор фо мет рич ні па ра мет ри, при ви зна чен ні яких 
не від бу ва є ть ся по шко джен ня рос лин (пло ща 
лист ко вої по верх ні, кіль кість па го нів і кві ток на 

од ну рос ли ну). З ура ху ван ням сту пе ня ва рію ван
ня оз нак, їх ньої вза єм ної ско ре льо ва но сті й по ло
жен ня в ко ре ля цій них плея дах рос ли ни G. lutea за 
жит тє ві стю роз по ді ля ли на три кла си: «a» (ви со
ка), «b» (се ред ня), «c» (ни зька). Ін декс яко сті по
пу ля ції (Q) ви зна ча ли за фор му лою Q = 0,5(a + b). 
По пу ля ція вва жа є ть ся про цві таю чою, ко ли Q > c, 
рів но важ ною, як що Q ≈ c, і де пре сив ною, ко ли Q < 
c. Об роб ку ста ти стич но го ма те ріа лу для об ра хун ку 
ві та лі тет ної струк ту ри здій сню ва ли за до по мо гою 
про гра ми «VITAL», роз роб ле ної Ю.А. Зло бі ним.

Ре зуль та ти до слі джень і їх об го во рен ня

Ми об сте жи ли по пу ля ції G. lutea, які пе ре бу ва ють у 
від мін них еко ло гогео гра фіч них умо вах, різ нять ся 
між со бою за пло щею, щіль ні стю та ха рак те ром ан
тро по ген но го на ван та жен ня (табл. 1). 

Міс цез ро стан ня на схи лі по ло ни ни Лем ська роз
та шо ва не в на прям ку до до ли ни по то ку Ве ли кий 
Бал ца тул. Це при род на по пу ля ція у ти по во му для 
виду еко то пі — в дав ньольо до ви ко во му, не пов
ні стю сфор мо ва но му ка рі. Бли зько 80 % рос лин 
вхо дить до скла ду суб аль пій ських лук зі спів до
мі ну ван ням Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv., 
Vaccinium myrtillus L. і Poa chaixii Vill., реш та — рос
те між за рос тя ми кри во ліс ся з Pinus mugo Turra, 
Juniperus sibirica Burgsd. і Duschekia viridis (Chaix) 
Opiz (зімк ну тість 50 %). 

Ука за не міс цез ро стан ня G. lutea ви яв ле не в ме
жах Чор но гір сь ко го ма си ву КБЗ на пра вах те ри
то рії без ви лу чен ня від по пе ред ньо го ко ри сту ва ча. 
Во но роз та шо ва не на знач ній від ста ні від ту ри с
тич них мар шру тів і місць ре гу ляр но го ви па су ху

Таблиця 1. Еколого-географічна характеристика та деякі параметри популяцій Gentiana lutea

Місце розташу
вання популяції

Висота над 
рівнем моря, м 

Експозиція, кут 
нахилу, середнє

Режим використання
Площа, 
тис. м2

Щільність, ос./м2

пол. Лемська 1600—1750 SE; 20—40° Заповідання 30 5,2

пол. Рогнєска 1450—1550 S; 20—40° Помірний випас 50 4,5 (на галявинах)

гг. Шешул— 
Павлик

1400—1700 SW; 20—40° Заповідання, викопування 400 5,3

г. Пожижевська 1450—1455 NE; 5—10° Інтродукована, заповідання, викопування 1,0—1,5 6,5

гг. Трояска—
Татарука

1300—1600 SE; 20—40° Помірний випас 100 3,9 (на галявинах)

г. Ворожеска 1550—1600 S; >45° Інтенсивний випас 2,5—3,0 0,6

пол. Крачунєска 1500—1730 SE; 20—40°
Відсутність пасторального навантаження до 
2008 р. (Кобів та ін., 2009).
Інтенсивний випас у період 2009—2012 рр.

150 3,0

г. Петрос 1550—1725 SE; >45°
Інтенсивний випас у минулому;
незначний випас тепер

30 1,9

г. Піп Іван 1650—1930 SE; >45° Заповідання 60 4,7
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до би. Про те ми від зна ча ли по оди но кі ви пад ки по
шко джен ня ли ст ків і ге не ра тив них па го нів ди ки ми 
тва ри на ми у 2009 р., а та кож ма со ве по шко джен ня 
ли ст ків шкід ни ка ми у 2012 р.

Міс цез ро стан ня на по ло ни ні Рог нє ска роз та шо
ва не бі ля під ніж жя г. Пет рос Чор но гір ський. По
пу ля ція пло щею бли зько 50000 м2 по ді ле на за рос
тя ми Duschekia viridis на ок ре мі гру пи рос лин, що 
рос туть на га ля ви нах пло щею 100—600 м2 кож на. 
На віль них від ча гар ни ків ді лян ках спів до мі нан та
ми ви сту па ють G. lutea, Vaccinium myrtillus, а та кож 
Nardus stricta L. і Poa chaixii.

Міс цез ро стан ня на го рах Ше шул і Пав лик. Най
біль ша з ві до мих в Ук ра ї ні по пу ля цій G. lutea за ймає 
схил пів ден ноза хід ної ек спо зи ції між го ра ми Ше
шул і Пав лик. Верх ня час ти на по пу ля ції міс тить ся 
на суб аль пій ській лу ці зі спів до мі ну ван ням G. lutea, 
Nardus stricta, Vaccinium myrtillus і Poa chaіxii; ниж
ня за хо дить у за рос ті кри во ліс ся з Picea abies (L.) 
Karst., Juniperus sibirica і Duschekia viridis. У 2011 р. 
на 10 м2 на ра хо ва но бли зько 50 ге не ра тив них па го
нів, а у 2012 р. — 2—3, що вка зує на не ре гу ляр ність 
на сін нє во го роз мно жен ня ви ду. 

Міс цез ро стан ня на г. По жи жев ська зна хо дить ся 
на те ри то рії Го вер лян сь ко го ліс ництва — в за по
від ній зо ні  НПП. Ця по пу ля ція G. lutea є уні каль
ною, ос кіль ки во на штуч но ство ре на в не вла сти
во му для цьо го ви ду еко то пі — се ред сме ре ко во го 
лі су. Ос нов на ча ст ка осо бин G. lutea рос те на ді
лян ці пло щею 1,0—1,5 тис. м2, яка по пе ри мет ру 
ото че на Picea abies. Ос тан нім ча сом зрос ла ча ст ка 
осо бин на сін нє во го по хо джен ня, що по ши ри ли ся 
по за ме жа ми ці єї ді лян ки, в ос нов но му на пів ніч
носхід ний і схід ний схи ли по ло ни ни По жи жев
ська, де спів до мі нан та ми є Deschampsia caespitosa, 
Vaccinium myrtillus, Poa nemoralis L. subsp. carpatica 
V. Jirásek і Chаmaenerium angustifolium (L.) Scop. Ярус 
ча гар ни ків у цьо му ло ка лі те ті сфор мо ва ний Pinus 
mugo, Juniperus sibirica і Duschekia viridis (зімк ну тість 
10 %).

Міс цез ро стан ня на го рах Троя ска й Та та ру ка 
роз та шо ва не в ме жах Ап ши не цько го за каз ни ка 
на схи лі пів ден носхід ної ек спо зи ції між го ра ми 
Троя ска й Та та ру ка. По пу ля ція ви яв ле на в мар гі
наль ній зо ні між сме ре ко вим лі сом і кри во ліс сям 
із Picea abies, Juniperus sibirica та Duschekia viridis. 
Ос нов на ма са рос лин зро стає на га ля ви нах по між 
за рос тя ми Duschekia viridis, де спів до мі нан та ми ви
сту па ють G. lutea, Nardus stricta, Vaccinium myrtillus.

Міс цез ро стан ня на г. Во ро же ска роз та шо ва не на 
верх ній час ти ні гір сь ко го хреб та в піс ля льо до ви ко
во му кот лі. Ос нов на ча ст ка рос лин рос те в міс цях 
ви хо ду на по верх ню флі шо вих по рід. Ця по пу ля
ція роз ме жо ва на за рос тя ми Duschekia viridis на дві 
різ ні за пло щею час ти ни. Пло ща од ні єї з них ста
но вить ~ 40 м2, ін шої — 200—250 м2. Спів до мі нан
та ми на цих ді лян ках є Vaccinium myrtillus, Poa deylii 
Chrtek & V. Jirásek і Carlina acaulis L. Ярус ча гар ни
ків роз рі дже ний (Juniperus sibirica, Rubus idaeus L.), 
зімк ну тість — 10 %. Стан по пу ля ції рег ре сив ний, 
пос ту по во змен шу є ть ся її пло ща че рез за рос тан ня 
те ри то рії Duschekia viridis. За зна чи мо, що у 2010 р. 
не бу ло за фік со ва но жод ної кві тую чої осо би ни, а у 
2012 р. — усі рос ли ни бу ли по шко дже ні внас лі док 
ви па су овець на те ри то рії по пу ля ції. 

Міс цез ро стан ня на по ло ни ні Кра чу нє ска (між го
ра ми Ко тел і По ли ці) охо п лює верх ню час ти ну по
ло ни ни та під ні ма є ть ся схи лом до се ре ди ни г. Ко
тел. При близ но 25 % рос лин по пу ля ції рос те по між 
за рос тя ми Duschekia viridis, а реш та — на від кри тій 
ді лян ці зі спів до мі ну ван ням Poa deylii та Vaccinium 
myrtillus. Міс цез ро стан ня під да є ть ся ін тен сив но му 
пас то раль но му на ван та жен ню, що не га тив но по
зна ча є ть ся як на жит тє во сті осо бин, так і на їх ньо
му ге не ру ван ні. У 2012 р. в по пу ля ції на ра хо ва но не 
біль ше 10 ге не ра тив них па го нів.

Міс цез ро стан ня на г. Пет рос Мар ма ро ський роз
мі ще не на верх ній час ти ні го ри в еко тон ній сму
зі між сме ре ко вим лі сом і за рос тя ми кри во ліс ся з 
Picea abies, Juniperus sibirica і Duschekia viridis. Біль
шість рос лин зро стає на віль них від ча гар ни ків 
ді лян ках пло щею бли зько 30000 м2 зі спів до мі ну
ван ням Festuca picta Kit., Vaccinium myrtillus, Carlina 
acaulis. Спос те рі га ю ть ся слі ди ви па су овець.

Міс цез ро стан ня на г. Піп Іван Мар ма ро ський роз
та шо ва не в суб аль пій сь ко му та аль пій сь ко му поя
сах під вер ши ною го ри в льо до ви ко во му цир ку. 
По пу ля ція із трьох бо ків ото че на ске ля ми. Верх ня 
ме жа ся гає май же вер ши ни го ри, ниж ня — про хо
дить у кри во ліс сі з роз рі дже ним яру сом Pinus mugo 
та Juniperus sibirica, зімк ну тість — 5—10 %. Спів
до мі нан та ми в цьо му уг ру по ван ні є Calamagrostis 
arundinacea (L.) Roth, G. lutea, Vaccinium myrtillus і 
Poa deylii.

Ана ліз гео гра фіч них умов міс цез ро стань свід
чить про при уро че ність до слі дже них на ми при род
них по пу ля цій G. luteа до схи лів пів ден носхід ної 
(5 по пу ля цій), пів ден ної (2 по пу ля ції) чи пів ден
ноза хід ної (од на по пу ля ція) ек спо зи ції з ку том 
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на хи лу 20—40º, а по де ку ди й > 45º в ме жах ви сот 
1300—1930 м над р.м. Су пут ні ми ви да ми G. luteа є 
Vaccinium myrtillum і пред став ни ки ро ди ни Роaceae 
(Calamagrostis arundinacea, Deschampsia caespitosa, 
Nardus stricta, Festuca picta і ви ди ро ду Poa L.). 

Ре зуль та ти до слі джень до зво ля ють зро би ти ви
сно вок про іс ну ван ня зв’язку між роз мі ра ми по пу
ля цій G. lutea, щіль ні стю, ха рак те ром про сто ро во го 
роз по ді лу в них осо бин і ре жи мом їх ньо го ви ко
ри стан ня. Най ви щі по каз ни ки щіль но сті, а та кож 
роз мі ру ха рак тер ні для по пу ля цій, що пе ре бу ва ють 
в умо вах за по ві дан ня (пол. Лем ська, го ри Ше шул—
Пав лик, По жи жев ська, Піп Іван Мар ма ро ський) 
(табл. 1). Ма лі роз мі ри по пу ля ції G. lutea на г. По
жи жев ська мож на по яс ни ти не ве ли кою по чат ко
вою пло щею та її від нос но мо ло дим ві ком (по пу

ля ція ін тро ду ко ва на в 1970х ро ках). Крім цьо го, 
усім по пу ля ці ям, що пе ре бу ва ють в умо вах за по ві
дан ня, вла сти ве пе ре ва жан ня ди фуз но го роз та шу
ван ня осо бин у цен траль ній час ти ні по пу ля ції та 
ком пакт ноди фуз но го — на пе ри фе рії ло ка лі те ту.

На віть по мір ний ви пас при зво дить до зни
жен ня щіль но сті по пу ля цій (по ло ни на Рог нє ска, 
го ри Троя ска—Та та ру ка). По єд нан ня двох фак то
рів: ін тен сив но го пас то раль но го на ван та жен ня та 
неcприятливих ви дівсу сі дів (зок ре ма ча гар ни ків, 
дер нин них зла ків і знач ної кіль ко сті осо бин Carlina 
acaulis), на на шу дум ку, біль шою мі рою впли ває на 
цей па ра метр у по пу ля ці ях на г. Пет рос, пол. Кра
чу нє ска, г. Во ро же ска (табл. 1). Оче вид но, роз ло
гі ро зет ки Carlina acaulis ство рю ють не спри ят ли ве 
се ре до ви ще для під рос ту G. lutea. Про не га тив ний 

Рис. 1. Вікова структура популяцій Gentiana lutea в Українських Карпатах: 1 — пол. Лемська, 2 — пол. Рогнєска, 3 — 
гг. Шешул—Павлик, 4 — г. Пожижевська, 5 — гг. Трояска—Татарука, 6 — г. Ворожеска, 7 — пол. Крачунєска, 8 — г. Петрос, 
9 — г. Піп Іван. Ум о в н і  п о з н а ч е н н я :  j – ювенільні, im – імматурні, v – віргінільні, g1 – молоді генеративні, g2 – 
середньовікові генеративні, g3 – старі генеративні, s – сенільні рослини

Fig 1. The age structure of G. lutea populations in the Ukrainian Carpathians:
1 — Lemska Polonyna, 2 — Rohneska Polonyna, 3 — Sheshul and Pavlyk Mts., 4 — Pozhyzhevska Mt., 5 — Troyaska and 
Tataruka Mts., 6 — Vorozheska Mt., 7 — Krachuneska Polonyna, 8 — Petros Mt., 9 — Pip Ivan Mt. S y m b o l s  i n d i c a t e :  j – 
juvenilе, im – immature, v – virginile, g1 – young reproductive, g2 – mature reproductive, g3 – old reproductive, s – senile plants
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вплив ін ших ро зет ко вих ви дів на рос ли ни у фі то
це но зі свід чать ре зуль та ти до слі джень В.Г. Кия ка 
(2007), згід но з яки ми Achillea submillefolium Klok. et 
Krytzka є не га тив ним ви домсу сі дом для Campanula 
serrata (Kit. ex Schult.) Hendrych і Gentiana acaulis. 

По ряд зі зни жен ням щіль но сті по пу ля цій G. lutea 
змі ню є ть ся й ха рак тер про сто ро во го роз та шу ван ня 
осо бин на ком пакт ноди фуз не (го ри Пет рос, Троя
ска—Та та ру ка, по ло ни ни Кра чу нє ска та Рог нє ска) 
або ком пакт не (г. Во ро же ска). Зни жен ня щіль но сті 
та змен шен ня пло щі по пу ля ції на г. Во ро же ска не
га тив но по зна ча є ть ся на її жит тє здат но сті. Ві до мо, 
що мен ші за роз мі ром по пу ля ції ха рак те ри зу ю ть ся 
ни зькою ге не тич ною ге те ро ген ні стю осо бин, то му во
ни біль шою мі рою під да ю ть ся не га тив ним впли вам, 
пов’язаним із по гір шен ням ста ну нав ко лиш ньо го 
се ре до ви ща та ді яль ні стю лю ди ни (Кery, 2000).

Згід но з лі те ра тур ни ми да ни ми, для G. lutea вла
сти ве пе ре ва жан ня у ві ко во му спек трі ге не ра тив
них осо бин (Ма ли нов ський та ін., 1998). За ре
зуль та та ми на ших до слі джень ві ко ва струк ту ра з 
не знач ним пе ре ва жан ням мо ло дих ге не ра тив них 
осо бин і знач ною ча ст кою мо ло дих (юве ніль них, 
ім ма тур них) осо бин вла сти ва по пу ля ці ям, що пе
ре бу ва ють як в умо вах за по ві дан ня (пол. Лем ська, 
гг. Ше шул—Пав лик), так і по мір но го (гг. Троя ска—

Та та ру ка) або ін тен сив но го ко рот ко три ва ло го ви
па сан ня (пол. Кра чу нє ска) (рис. 1). По пу ля ці ям, 
які за зна ють три ва ло го ін тен сив но го пас то раль но
го на ван та жен ня (пол. Рог нє ска, г. Во ро же ска), ха
рак тер не знач не пе ре ва жан ня вір гі ніль них осо бин.

Здій сне ний ана ліз вка зує на ве ли ку за леж ність 
ві ко вої струк ту ри по пу ля цій від спе ци фі ки уг
ру по ван ня, в яко му рос туть осо би ни G. lutea. Пік 
чи сель но сті на вір гі ніль ні осо би ни при па дає в 
по пу ля ції на г. Пет рос, де ви яв ле не по мір не пас
то раль не на ван та жен ня, спос те рі га є ть ся знач не 
за дер нін ня ґрун ту зла ка ми, за ті нен ня ча гар ни
ка ми та на яв ність Carlina acaulis. Про не га тив ний 
вплив на G. lutea на ве де них ви ще фак то рів свід чить 
і ни зький від со ток юве ніль них осо бин у по пу ля ції 
(рис. 1). 

Штуч но ство ре на по пу ля ція G. lutea на г. По жи
жев ська, як і всі ін ші, має пов но член ний лі во сто
рон ній ві ко вий спектр. Особ ли ві стю ці єї аг ро по пу
ля ції є пе ре ва жан ня у ві ко во му спек трі ім ма тур них 
і на яв ність не знач ної кіль ко сті по ст ге не ра тив них 
осо бин (рис. 1), що, оче вид но, ви зна ча є ть ся від
нос но мо ло дим ві ком по пу ля ції та три ва лим он
то ге не зом рос лин G. lutea. У зв’язку із за рос тан ням 
по чат ко вої те ри то рії осе ли ща Picea abies та, як на
слі док, ство рен ням не спри ят ли вих умов для світ

Рис. 2. Здатність популяцій G. lutea до самопідтримання (а) та відновлення (б): 1 — пол. Лемська, 2 — пол. Рогнєска, 3 — гг. 
Шешул—Павлик, 4 — г. Пожижевська, 5 — гг. Трояска—Татарука, 6 — г. Ворожеска, 7 — пол. Крачунєска, 8 — г. Петрос, 
9 — г. Піп Іван. Ум о в н і  п о з н а ч е н н я :  g — особини генеративного походження; v — особини вегетативного походження

Fig.2. The ability of G. lutea populations to selfmaintenance (a) and renewal (b): 1 — Lemska Polonyna, 2 — Rohneska Polonyna, 3 — 
Sheshul and Pavlyk Mts., 4 — Pozhyzhevska Mt., 5 — Troyaska and Tataruka Mts., 6 — Vorozheska Mt., 7 — Krachuneska Polonyna, 
8 — Petros Mt., 9 — Pip Ivan Mt. S y m b o l s  i n d i c a t e :  g — individuals of generative origin; v — individuals of vegetative origin

а б
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Рис. 3. Розподіл популяцій G. lutea в координатах «дельта—
омега»: 1 — пол. Лемська, 2 — пол. Рогнєска, 3 — гг. Шешул—
Павлик, 4 — г. Пожижевська, 5 — гг. Трояска—Татарука, 6 — 
г. Ворожеска, 7 — пол. Крачунєска, 8 — г. Петрос, 9 — г. Піп 
Іван
Fig. 3. Distribution of G. lutea populations in «deltaomega» 
coordinates: 1 — Lemska Polonyna, 2 — Rohneska Polonyna, 3 — 
Sheshul and Pavlyk Mts., 4 — Pozhyzhevska Mt., 5 — Troyaska 
and Tataruka Mts., 6 — Vorozheska Mt., 7 — Krachuneska 
Polonyna, 8 — Petros Mt., 9 — Pip Ivan Mt.

Таблиця 2. Віталітетна структура популяцій G. lutea 

Місцезростання
Частка особин за класами віталітету

Індекс якості популяції, Q Тип популяції
а b с

пол. Лемська 0,16 0,58 0,26 0,37 процвітаюча

пол. Рогнєска 0,28 0,38 0,34 0,33 рівноважна

гг. Шешул—Павлик 0,52 0,24 0,24 0,38 процвітаюча

г. Пожижевська 0,68 0,20 0,12 0,44 процвітаюча

гг. Трояска—Татарука 0,55 0,32 0,13 0,44 процвітаюча

г. Ворожеска 0 0 1 0 депресивна

пол. Крачунєска 0,2 0,45 0,35 0,33 рівноважна

г. Петрос 0,28 0,44 0,28 0,36 процвітаюча

г. Піп Іван 0,33 0,41 0,26 0,37 процвітаюча

ло люб них рос лин G. lutea, ос тан ні ми ро ка ми від бу
ва є ть ся їх по ши рен ня по за ме жі ос нов ної час ти ни 
по пу ля ції на від кри ті ді лян ки схи лу.

По рів няль ний ана ліз ві ко вої струк ту ри по пу
ля цій G. lutea в Ук ра їн ських Кар па тах по ка зав, що 
у ві ко во му спек трі по пу ля цій, які пе ре бу ва ють в 
умо вах не знач но го за ті нен ня та за дер нін ня ґрун ту 
і не за зна ють не га тив но го ан тро по ген но го впли
ву, на яв на ве ли ка кіль кість мо ло дих ге не ра тив
них осо бин (пол. Лем ська, гг. Ше шул—Пав лик) 
(рис. 1); ге не ра тив не роз мно жен ня в них пе ре ва
жає над ве ге та тив ним (рис. 2, а). Вплив не га тив них 
чин ни ків, який ви яв ля є ть ся в за ті нен ні, за дер нін ні 
ґрун ту та пас то раль но му на ван та жен ні (по мір но
му чи ін тен сив но му), при зво дить до змі щен ня пі ку 
чи сель но сті осо бин на вір гі ніль ні (пол. Рог нє ска, 
гори Пет рос і Во ро же ска) (рис. 1) або до ста бі лі
за ції чи сель но сті внас лі док пе ре ва жан ня ве ге та
тив но го роз мно жен ня (гг. Троя ска—Та та ру ка, пол. 
Кра чу нє ска) (рис. 2, а). Та кі змі ни в по пу ля ці ях є 
своє рід ною адап та ці єю до по гір шен ня умов іс ну
ван ня.

За роз по ді лом у ко ор ди на тах «дель та—оме га» 
(рис. 3) усі по пу ля ції на ле жать до мо ло дих. Од нак 
по пу ля ція на гг. Троя ска—Та та ру ка за по каз ни ка
ми на бли же на до пе ре хід ної, а на пол. Кра чу нє
ска — до зрію чої. Ці да ні під твер джу ють і ре зуль та
ти ви зна чен ня ІВ, по каз ни ки яких для по пу ля ції на 
гг. Троя ска—Та та ру ка та пол. Кра чу нє ска є ниж чи
ми за 100 % (рис. 2, б). Усі ін ші до слі дже ні по пу ля
ції G. lutea за ІВ на ле жать до мо ло дих, цей по каз ник 
для них ко ли ва є ть ся в ме жах 130—176 % (рис. 2, б), 
а най біль ше йо го зна чен ня (350 %) вла сти ве по пу
ля ції на г. По жи жев ська.

Ана ліз ві та лі тет ної струк ту ри та кож під твер джує 
по пе ред ні при пу щен ня про не га тив ний вплив ви
па сан ня, ви со ких ча гар ни ків і щіль но дер нин них 
зла ків на стан по пу ля цій і жит тє вість осо бин. По

пу ля ції, які пе ре бу ва ють в умо вах за по ві дан ня та 
по мір но го ан тро по ген но го впли ву, за ін дек сом 
яко сті є про цві таю чи ми з пе ре ва жан ням «а» (гг. 
Ше шул—Пав лик, г. По жи жев ська, гг. Троя ска—
Та та ру ка) або «b» (пол. Лем ська, г. Пет рос, г. Піп 
Іван) кла су жит тє во сті (табл. 2). Під ви щен ня ін
тен сив но сті пас то раль но го на ван та жен ня, знач
не за ті нен ня та за дер нін ня ґрун ту при зво дять до 
зни жен ня ін дек су яко сті та пе ре хо ду по пу ля цій до 
рів но важ но го (пол. Рог нє ска, пол. Кра чу нє ска) та 
де пре сив но го (г. Во ро же ска) ста нів (табл. 2).

На ос но ві про ве де них до слі джень ви яв ле но, що 
ін тен сив ний ви пас ху до би та ви ко пу ван ня ко ре
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не вищ G. lutea спри чи ня ють змен шен ня чи сель
но сті по пу ля цій. Вод но час у міс цях по ру шен ня 
трав’яного по кри ву лю ди ною та тва ри на ми (гг. 
Ше шул—Пав лик, г. По жи жев ська, гг. Троя ска—Та
та ру ка, пол. Кра чу нє ска) спос те рі га є ть ся най біль
ше скуп чен ня осо бин юве ніль но го пе ріо ду, ос кіль
ки за та ких умов від бу ва є ть ся як про рос тан ня на
сін ня, так і роз ви ток під рос ту G. lutea. 

По ряд із цим аб со лют не за по ві дан ня при зво
дить до по си лен ня за дер нін ня ґрун ту та за рос тан
ня луч них осе лищ ча гар ни ка ми. Внас лі док цьо го 
спос те рі га є ть ся по гір шен ня світ ло во го ре жи му та, 
як ре зуль тат, зник нен ня світ ло люб них ви дів (Кли
ми шин, 2010), до яких на ле жить і G. lutea. 

Оче вид но, як ін тен сив не пас то раль не на ван та
жен ня, так і аб со лют не за по ві дан ня, мо жуть зу мов
лю ва ти пе ре хід про цві таю чих по пу ля цій G. lutea 
у ранг рів но важ них і де пре сив них. Най більш до
ціль ним для збе ре жен ня міс цез ро стань G. lutea, на 
нашу дум ку, є за по ві дан ня з ре гу льо ва ним ре жи
мом ви ко ри стан ня.

От же, ми до слі ди ли дев’ять по пу ля цій G. lutea, 
міс цез ро стан ня яких при уро че ні до схи лів різ ної 
ек спо зи ції (пів ден на, пів ден носхід на, пів ден но
за хід на) та кру тиз ни (20—40º, а по де ку ди й > 45º) 
в ме жах ви сот 1300—1930 м над р.м. Су пут ні ми ви
да ми в міс цез ро стан нях G. luteа є Vaccinium myrtillus 
і пред став ни ки ро ди ни Роaceae (Calamagrostis 
arundinacea, Deschampsia caespitosa, Nardus stricta, 
Festuca picta і ви ди ро ду Poa). 

По пу ля ції G. lutea, які сфор му ва ли ся в за по від
ній зо ні та в умо вах не знач но го за ті нен ня й за дер
нін ня ґрун ту (пол. Лем ська, гг. Ше шул—Пав лик, 
г. Піп Іван), є нор маль ни ми пов но член ни ми. Їм 
вла сти ві ви со ка щіль ність, ди фуз не роз та шу ван ня 
осо бин, пе ре ва жан ня ге не ра тив но го роз мно жен
ня над ве ге та тив ним. За ві та лі тет ною струк ту рою 
во ни є про цві таю чи ми, а за ін дек сом від нов лен ня 
та кла си фі ка ці єю «дель та—оме га» на ле жать до мо
ло дих. Штуч но ство ре на по пу ля ція на г. По жи жев
ська ха рак те ри зу є ть ся пе ре ва жан ням ім ма тур них 
осо бин у ві ко во му спек трі, най ви щи ми по каз ни
ка ми щіль но сті та ін дек су від нов лен ня. Во на на
ле жить до мо ло дих і про цві таю чих. По мір не та ін
тен сив не пас то раль не на ван та жен ня, а та кож за ті
нен ня ви со ки ми ча гар ни ка ми й за дер нін ня ґрун ту 
щіль но дер нин ни ми зла ка ми при зво дять до зсу ву 
пі ку чи сель но сті осо бин на вір гі ніль ні (пол. Рог
нє ска, г. Пет рос, г. Во ро же ска) або до пе ре ва жан ня 
рос лин ве ге та тив но го по хо джен ня (гг. Троя ска—

Та та ру ка, пол. Кра чу нє ска); змі ни ха рак те ру про
сто ро во го роз та шу ван ня осо бин на ком пакт ноди
фуз не або ком пакт не, зни жен ня щіль но сті. Усе це 
в ком плек сі спри чи няє зни жен ня жит тє здат но сті 
по пу ля цій і пе ре хід їх до рів но важ но го (по ло ни ни 
Рог нє ска та Кра чу нє ска) або де пре сив но го (г. Во
ро же ска) ста нів.

Ав то ри стат ті ви слов лю ють по дя ку ди рек то ро ві 
Ін сти ту ту еко ло гії Кар пат НА НУ — д-ру біол. на ук 
М.П. Коз лов сь ко му, спів ро біт ни кам від ді лу по пу ля-
цій ної еко ло гії цьо го Ін сти ту ту, а та кож спів ро біт-
ни кам Львів сь ко го на ціо наль но го уні вер си те ту іме ні 
Іва на Фран ка — д-ру біол. на ук, про фе со ру, за ві ду ва-
чу ка фед ри зоо ло гії Й.В. Ца ри ку та канд. біол. на ук, 
до цен ту ка фед ри бо та ні ки А.І. Про ко пі ву за спри ян-
ня під час ек спе ди цій них до слі джень у Кар па тах. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Животовский Л.А. Онтогенетические состояния, 
эффективная плотность и классификация популяций 
растений // Экология. — 2001. — № 1. — С. 3—7.

Жукова Л.А. Динамика ценопопуляций растений (очерки 
популяционной биологии). — М.: Наука, 1988. — 
С. 102—116. 

Злобин Ю.А. Принципы и методы изучения ценотических 
популяций растений: учебнометодическое пособие. — 
Казань: Издво Казан. унта, 1989. — 147 с.

Кияк В.Г. Особливості сусідства, асоційованості і 
взаємовпливу між популяціями рідкісних видів рослин 
у високогір’ї Карпат // Наук. зап. Держ. природозн. 
музею. — Львів, 2007. — Вип. 23. — С. 31—32.

Климишин О. Оптимізація, охорона і раціональне 
використання рослинності високогір’я та верхньої 
межі лісу Українських Карпат // Вісн. Львів. унту. Сер. 
біол. — 2010. — Вип. 54. — С. 27—40. 

Кобів Ю., Прокопів А., Гелеш М., Борсукевич Л. Поширення, 
стан популяцій та характеристика оселищ рідкісних і 
загрожених видів рослин у північній частині Свидовця 
(Українські Карпати) // Вісн. Львів. унту. Сер. біол. — 
2009. — Вип. 49. — С. 63—82. 

Крысь З. - О.П. Экологобиологические предпосылки охра
ны и обогащения запасов горечавки желтой (Gentiana 
lutea L.) в Украинских Карпатах: Автореф. дис. … канд. 
биол. наук. — Киев, 1972. — 28 с.

Малиновский А.К. Монтанный элемент флоры Украинских 
Карпат. — Киев: Наук. думка, 1991. — 240 с.

Малиновський К.А., Царик Й.В., Жиляєв Г.Г., Дмитрах Р.І., 
Кияк В.Г., Кобів Ю.Й., Манчур М.М. Структура 
популяцій рідкісних видів флори Карпат. — К.: Наук. 
думка, 1998. — 176 с.

Москалюк Б.І., Комендар В.І. Високогірні види роду 
Gentiana L. в Українських Карпатах та наукові основи 
їх охорони // Наук. вісн. Ужгород. унту. Сер. Біол. — 
2008. — Вип. 24. — С. 234—243.

Работнов Т.А. Методы определения возраста и 
длительности жизни у травянистых растений // Полевая 



787ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 6

геоботаника. — М., Л.: Издво АН СССР, 1960. — Т. 2. — 
С. 249—261. 

Страшнюк Н.М., Грицак Л.Р., Леськова О.М., Мельник В.М. 
Види роду Gentiana L. флори України у природі та 
культурі in vitro // Укр. ботан. журн. — 2005. — 62, 
№3. — C. 337—348.

Тирлич жовтий (Gentiana lutea L.) в Українських Карпатах / 
Гол. ред. М.І. Бедей. — Ужгород, 2010. — 134 с.

Уранов А.А. Возрастной спектр фитоценопопуляций 
как функция времени и энергетических волновых 
процессов // Науч. докл. высш. школы. Биол. — 1975. — 
№ 2. — С. 7—33.

Ценопопуляции растений (основные понятия и структура). — М.: 
Наука, 1976. — 217 с.

Червона книга України. Рослинний світ / За ред. 
Я.П. Дідуха. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — 900 с.

Ho T.-N., Liu S.-W. The infrageneric classification of Gentiana 
(Gentianaceae) // Bull. Br. Mus. Nat. Hist. (Bot.). — 1990. — 
20(2). — P. 169—192.

Kery M., Matthies D., Spillmann H.-H. Reduced fecundity 
and offspring performance in small populations of the 
declining grassland plants Primula veris and Gentiana lutea // 
J. Ecology. — 2000. —88. — P. 17—30.

Vender C., Aiello N., Piovesana S. Survey of Yellow Gentian 
populations of the Central Alps and record of their main 
morphological and qualitative characteristics // Acta 
Hort. — 2010. — 860. — Р. 101—104.

Рекомендує до друку Надійшла 26.02.2013 р.
І.А. Коротченко

О.Ю. Майорова1, Л.Р. Грицак1, Г.И. Терехова1, В.Н. Мельник2, 
И.О. Андреев2, Н.М. Дробык1

1 Тернопольский национальный педагогический 
университет имени Владимира Гнатюка, Украина
2 Институт молекулярной биологии и генетики НАН 
Украины, г. Киев

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ 
GENTIANA LUTEA L. (GENTIANACEAE) ВО ФЛОРЕ 
УКРАИНСКИХ КАРПАТ

Изучены девять популяций Gentiana lutea L. из разных 
мест произрастания в Украинских Карпатах. Для всех 
сообществ с участием G. lutea показано присутствие одних 
и тех же доминирующих видов, но в разном соотношении. 
Выяснено, что все изученные популяции относятся к 

нормальным полночленным с левосторонним возрастным 
спектром. В возрастной структуре популяций, находящихся 
в заповедной зоне, значительную часть составляют молодые 
генеративные особи. Выпас скота, затенение и задернение 
почвы ведут к изменениям возрастной структуры 
популяций, проявляющимся в увеличении части растений 
в виргинильном состоянии. Виталитетный анализ показал, 
что шесть популяций (пол. Лемская, г. Шешул—Павлык, 
г. Пожижевская, г. Трояска—Татарука, г. Петрос, г. Поп 
Иван) относятся к молодым процветающим, две (пол. 
Рогнеска и пол. Крачунеска) — к молодым равновесным, а 
популяция на г. Ворожеска — к депрессивным.

К  л  ю  ч  е  в  ы  е   с  л  о  в  а :   Gentiana lutea, популяционные 
параметры, состояние популяции, эколого-географическая 
характеристика.
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CURRENT STATUS OF POPULATIONS OF GENTIANA 
LUTEA L. (GENTIANACEAE) IN THE FLORA OF THE 
UKRAINIAN CARPATHIANS

A study of nine populations of G. lutea from different habitats in 
the Ukrainian Carpathians was carried out. For all communities 
involving G. lutea, the presence of the same dominant species was 
shown, but in different proportions. All populations are normal 
complete, with the leftsided age spectrum. Significant portion 
of the age spectrum of populations, located in the conservation 
area, is formed by young generative individuals. Grazing, shading 
and sodding of the soil surface lead to the changes in the age 
structure thet consisted in the increase of the proportion of virgin 
plants or the predominance of vegetative origin plants. Among 
the investigated populations, six are young affluent (Lemska 
Polonyna, Sheshul and Pavlyk Mts., Pozhyzhevska Mt., Troyaska 
and Tataruka Mts., Petros Mt., Pip Ivan Mt.), two represent young 
balanced (Rohneska Polonyna and Krachuneska Polonyna), and 
the population on Vorozheska Mt. belongs to depressive ones.

K  e  y   w  o  r  d  s :   Gentiana lutea, population parameters, 
population status, ecological and geographical characteristics.


