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У допо віді на пле нар ній се сії XII з’їзду Укра їн
ського бота ніч ного това рист ва (м. Оде са, 2006 р.) 
один із авто рів цьо го пові дом лен ня (Кага ло, 2006) 
де таль но спи нив ся на про бле мі нау ко вої від пові
даль но сті за дос то вір ність у пуб ліка ціях но вих 
фло ро гра фіч них да них, особ ливо коли це сто сує
ться наве ден ня для ре гіо нів ви дів, наяв ність яких 
у там теш ній фло рі вида єть ся сум нів ною або мало
віро гід ною.

Крім за галь но фло роло гіч ного зна чен ня, ця проб
ле ма тор кає ться й пи тан ня мето дики зби ран ня, 
опра цю ван ня та збе ре жен ня гер бар них ко лек цій. 
На жаль, іно ді дово дить ся сти кати ся з ви пад ками 
по мил ково го ети кету ван ня, плу тани ни з ети кет
ками тощо, особ ливо коли гер ба рій збе ріга єть ся 
нез мон това ним у не зрів нова же них пач ках тощо. 
Тоді зав жди є не без пека випа дан ня ети ке ток, що 
може при зве сти до по даль шого по мил ково го вкла
дан ня ети кет ки до зраз ків, з яки ми вона не має 
нічо го спіль ного.

Як ре зуль тат — «фло ро гра фіч ні ле ген ди» — гер
бар ні зраз ки виду, яко го у вка зано му лока літе ті чи 
ре гіо ні не було, а за дея кими озна ками — і не мог ло 
бути.

Для вияв лен ня та ких поми лок необ хід ний не
аби який до свід по льо вої робо ти в ре гіо ні, дос
кона ле знан ня його фізи когео гра фіч них, педо
ло гіч них, клі ма тич них, біо гео гра фіч них, фі тоі сто
рич них, гео бота ніч них і фло роло гіч них особ ливос
тей. І, зви чай но, абсо лют но необ хід ною є нау кова 
зва же ність й обе реж ність. Перш ніж пуб ліку вати 
ін фор ма цію про наяв ність ново го для ре гіо ну виду, 
вар то пере кона тися в його ре аль ній при сут но сті 
у вка зано му лока літе ті, особ ливо якщо гер бар ні 
зраз ки не дуже дав ні. Це зав жди мож на зро бити — 
осо би сто або за допо мо гою ко лег, які пра цю ють у 
ре гіо ні. Адже на вес ти вид для пев ного ре гіо ну дуже 
лег ко, нато мість над зви чай но важ ко спро сту вати 
його наяв ність і дове сти по мил ко вість наве ден ня, 
ос кіль ки зав жди мож ливе за сто су ван ня «не спро
стов ного» аргу мен ту, коли йде ться про не мож ли
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вість від най ти його у вка зано му лока літе ті: «Тре ба 
було ре тель ніше шука ти!».

На жаль, для за хід них ре гіо нів Укра їни іс
нує низ ка та ких «ле ген дар них» гер бар них зраз
ків. Це Coronilla coronata L. з око лиць с. Су біч 
Кам’янецьПо діль сько го рну Хмель ни цької обл., 
Juncus triglumis L., Sideritis montana L., Thalictrum 
foetidum L., Cardaminopsis ovirensis (Wulf.) Thell. 
ex Jàv. у Золо чів сько му рні Львів ської обл.та ін. 
По рів няно нещо дав но фло ро гра фія Захо ду Укра
їни зба гати лася ще од ним «ново наве ден ням».

Під час кри тикосис тема тич ного до слі джен ня 
роду Linum L. од ним із авто рів цьо го пові дом лен
ня (О.М. Опта сюк) у гер ба рії KW було вияв лено 
чоти ри гер бар ні арку ші з неви зна чени ми зраз ками 
й та кою ети кет кою: «Укр. Кар пати, хре бет Чор
ного ра, г. Пожи жев ська. Сніж нико ва уло гови на, 
h = 1600 м. 19.07.1968 р. Й.М. Бер ко». Пі сля вив
чен ня ці зраз ки ви зна чено як L. ucranicum (Griseb. 
ex Planch.) Czern., який, од нак, за дани ми «Флор» 
і «Ви знач ни ків» (Юзеп чук, 1949; Доб ро чає ва, 1955, 
1965; Бар ба рич, 1977; Доб ро чае ва, 1987; Его рова, 
1996), ніко ли рані ше не наво див ся для тери то рії 
Кар пат. Це  мог ло би свід чити про нове міс це зна
хо джен ня виду в Укра їні, про те низ ка су пер ечли
вих фак тів, вияв ле них нами під час де таль нішо го 
до слі джен ня зраз ків, зі став лен ня умов вка зано го в 
ети кет ці лока літе ту з еко логоцено тич ними ха рак
тери сти ками виду, а та кож осо би ста кон суль та ція з 
проф. Й.М. Бер ком спо нука ють до іншо го ви снов
ку. 

Окре мі з цих зраз ків були пере дані спів ро біт
ни кам Бота ніч ного ін сти туту іме ні В.Л. Кома рова 
РАН (LE) Т.В. Єго ро вій та А.О. Свєт ло вій. Одра зу, 
на осно ві цих гер бар них зраз ків, А.О. Свєт лова в 
од ній зі сво їх ста тей (Свет лова, 2006) пуб лі кує відо
мо сті про нове міс це зна хо джен ня L. ucranicum для 
тери то рії Кар пат, при цьо му не з’ясовуючи, яким 
чи ном рос лини мог ли туди пот рапи ти й чи може 
вза галі цей вид існу вати в умо вах озна чено го лока
літе ту. Де кіль ка ро ків по тому ін фор ма ція про дане 
міс це зна хо джен ня L. ucranicum зно ву з’явилася в 
од ній із її по даль ших пуб ліка цій (Свет лова, 2009). 

Linum ucranicum є су бен де міч ним, на на шій 
тери то рії при меже воа ре аль ним (пів ден ноза хід
на межа ареа лу) ви дом. Поши ре ний в Укра їні в 
Хар ків сько му лісо сте пу (ХЛС), Ста ро біль сько му 
зла коволуч ному сте пу (СЗЛС), Доне цько му зла
коволуч ному сте пу (ДЗЛС), а та кож на су між них 
з ними тери торі ях Ро сії (Бєл го род ська, Кур ська, 

Вол го град ська й далі — до Воро не зької та Сара
тов ської об лас тей). З огля ду на аре ал виду зна хід
ка гер бар ного мате ріа лу з циту ван ням міс ця збо ру 
в Кар па тах, а тим біль ше в умо вах суб аль пій сько
го поя су, та ще й у скла ді хіо но філь них угру по вань 
висо ко гір’я, мог ла би ста ти над зви чай но ціка вою. 
Особ ливо враховуючи те, що еко логоцено тич ні 
ха рак тери сти ки цьо го виду аж ніяк не від пові да ють 
вка за ним умо вам.

В умо вах при род ного відо мого ареа лу осе лища
ми L. ucranicum є крей дяні від сло нен ня (Рос лин
ність УРСР, 1973), по верх ня схи лів яких вкри та 
ша ром рух ляку або щебе ню різ ної по туж но сті з 
дещо під вище ною воло гі стю й зни же ною, по рів
няно з ото чен ням, тем пера ту рою. За від но шен ням 
до воло го сті ґрун ту L. ucranicum є гемі сте но топ ним 
суб мезо фі том, до змін но сті зво ло жен ня — гемі
еври топ ним гемі гід ро кон тра сто фі лом, до ки слот
ного режи му — гемі еври топ ним ней тро фі лом, до 
родю чо сті ґрун ту — гемі сте но топ ним ев тро фом, 
до вмі сту кар бона тів у ґрун ті — сте но топ ним гі
пер кар бона тофі лом (рос те лише на від кла дах кар
бона тів), до вмі сту азо ту — гемі еври топ ним гемі
ніт рофі лом, до аера ції ґрун ту — гемі сте но топ ним 
суб аеро фі лом (Екоф лора Укра їни, 2000; Опта сюк, 
Ко рот чен ко, 2011).

Linum ucranicum облі гат но при уро че ний до ксе
ро філь них і ге мік серо філь них трав’яних сте по вих 
угру по вань із домі ну ван ням ксе ро філь них дер нин
них зла ків кла су Festuco-Brometea Br.Bl. et R. Tx. 
1943, кон ти нен таль них, суб сере дзем но мор ських 
ксе роме зо фіт них і ксе ро фіт них зла ко вих угру по
вань по ряд ку Festucetalia valesiacae Br.Bl. et R. Tx. 
1943, сою зу Astragalo-Stipion Knapp 1944 (Moroz, 
2006; Опта сюк, Ко рот чен ко, 2011).

Нато мість, щодо за зна чено го лока літе ту ха рак
тер ні всі озна ки не при дат но сті еко ло гіч них умов 
для існу ван ня цьо го виду. Попер ше, мік ро терм
ний ре жим хіо но топ ного осе лища з три ва лим заля
ган ням сні гу й, від по від но, змен ше ною три валі стю 
веге та цій ного пе ріо ду. Силі кат ний суб страт із рН, 
кот рий не біль ше 5,5. Ни зька сума ефек тив них тем
пера тур, яка про тя гом року не пере ви щує 610 ºС, 
що май же вчет веро мен ше, ніж у най ближ чій до 
Кар пат час тині ареа лу цьо го виду. На реш ті, се ред
ньо річ на тем пера тура (2,7 ºС) прак тич но вчет веро 
ниж ча від та кої в най ближ чій до Кар пат час тині 
ареа лу виду й су мар на три ва лість веге та цій ного пе
ріо ду не біль ше 170 днів, що на 25 % мен ше, ніж у 
ме жах ареа лу L. ucranicum у Сте по вій чи Лісо сте по
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вій зо нах. Ок рім того, се ред ні тем пера тури по віт
ря й ґрун ту різ нять ся пере січ но за рік май же у 4 і 2 
рази, від по від но (таблиці 1, 2).

Такі еко ло гіч ні не від по від но сті наве дено го 
в ети кет ці лока літе ту умо вам ос нов ної час тини 
ареа лу виду зумо вили об’єктивний сум нів в аде к
ват но сті мате ріа лу. Тому нами здій сне но ре тель не 
спе ці аль не вив чен ня цих зраз ків, а та кож лока літе
тів, що від пові да ють за зна че ним в ети кет ці, без
посе ред ньо на г. Пожи жев ська в Чор ного рі (Іва но
Фран ків ська обл., Над вір нян ський рн, тери то рія 
Кар пат сько го на ціо наль ного при род ного пар ку). 
Ре зуль тати цих до слі джень да ють під ста ви ствер
джу вати, що відо мо сті про нове міс це зна хо джен ня 
L. ucranicum у Кар па тах, наве дені А.О. Свєт ло вою 
(Свет лова, 2006, 2009), є по мил кови ми, про що 
за зна чено в на ших попе ред ніх пуб ліка ціях (Опта
сюк, 2007; Опта сюк, Шеве ра, 2011).

Про фе сор Й.М. Бер ко в осо би стій бесі ді, озна
йо мив шись з фото гра фія ми гер бар них зраз ків 
та ети ке ток, за свід чив, що, попер ше, про тя гом 
1968 р. вза галі прак тич но не про во див по льо вих 
до слі джень че рез пев ні об ста вини, подру ге, ети
кет ки напи сані не його по чер ком, іні ціа ли за зна
чені як Й.М. Бер ко, хоча в той час він зде біль шого 
під пису вав ети кет ки як О.М. Бер ко, ос кіль ки на
справ ді його ім’я має бути Осип, од нак піз ніше 
воно «спон тан но» транс фор мува лося в Йо сип, а 

потре тє, він не пам’ятає та кої зна хід ки, і з огля ду 
на її уні каль ність це свід чить про те, що він не ро
бив цьо го збо ру.

Ок рім ін фор ма ції, отри ма ної від про фесо ра 
Й.М. Бер ка, не аде к ват ність ана лізо ва них гер бар
них мате ріа лів під твер джу ють ще й наве дені далі 
фак ти.

На коре нях до слі дже них рос лин чіт ко по міт
ні за лиш ки крей ди або яко їсь ін шої кар бо нат ної 
поро ди (на прик лад, мер гелю) з ни зьким ін дек
сом твер до сті, а за лиш ки ґрун ту, отри мані зпо між 
паго нів і коре нів, ма ють явні озна ки лесо вогли
ни сто го похо джен ня. Це дає під ста ви ствер джу
вати, що ці рос лини рос ли на кар бо нат них ґрун
тах із вмі стом улам ково го мате ріа лу кар бо нат ної 
поро ди, і це ціл ком від пові дає еко ло гіч ним особ
ливо стям виду. За зна чимо, що в ука зано му на ети
кет ці міс ці збо ру виду (г. Пожи жев ська, сніж нико
ва уло гови на) крей дяні від сло нен ня або будьякі 
кар бо нат ні поро ди вза галі від сут ні (крім мі зер них 
каль цито вих про шар ків у тов щах флі шово го рух
ляку). В Укра їні крей дяні або по діб ні до них мер
гель ні від сло нен ня пере важа ють на тери то рії пів
ден носхід них ре гіо нів Сте пу й Лісо сте пу, зде біль
шого по р. Сі вер ський До нець та його при то ках. 
Най ближ чими є мер гель ні від сло нен ня пів ніч но
за хід ного По діл ля, але в дано му ре гіо ні (який до
сить доб ре фло ри стич но до слі дже ний) цей вид не 
тра пля ється.

Ана ліз рH за лиш ків ґрун ту, взя того з коре нів 
рос лин, вия вив показник бли зько 8 (7,8—8,2 — точ
ність ви зна чен ня зу мов лена дуже ма лою кіль кі стю 
ана лізо вано го мате ріа лу). Це під твер джує ви слов
лені вище мір ку ван ня. В Укра їн ських Кар па тах 
суб стра ти з та ким зна чен ням рН у Чор ного рі тра п
ляю ться лише в міс цях вихо ду на по верх ню тра вер
тино вих дже рел. Але в та ких умо вах фор мую ться 
осе лища з під вище ним сту пе нем зво ло жен ня, що 
не від пові дає еко ло гіч ним пот ре бам L. ucranicum. 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика основних агро
кліма тичних показників Чорногірського високогір’я та 
Донецького Степу (за: Цурик, 1988; Агрокліматичний…, 2006; 
з уточненнями й доповненнями)

Агрокліматичний показник
Чорногірське
високогір’я

Донецький
степ

Сума позитивних температур, > 5 ºC 1415 3377

Сума позитивних температур, >10 ºC 988 3080

Сума ефективних температур, >5 ºC 610 2344

Сума ефективних температур, >10 ºC 70 1374

Середньорічна температура, ºC 2,7 10,4

Тривалість вегетаційного періоду 165 200215

Таблиця 2. Температурний режим повітря та поверхні ґрунту Чорногірського високогір’я (метеостанція Пожижевська, 1430 м 
н. р. м.) (Сакали и др.,1985) та Донецького степу за даними метеопоста ДУ «Донецька державна сільськогосподарська станція 
імені В.Я. Юр’єва НААН України»

Температурний параметр
Місяці

За рік
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Середньомісячна температура повітря

Пожижевська 6,5 5,7 3,3 1,8 6,7 10,2 11,1 11 7,9 4,2 0,3 4,6 2,7

Донецький степ 5,8 5,4 0,5 8,9 15,6 19,3 21,2 20,5 14,9 7,9 1,7 2,6 8,0

Середньомісячна температура ґрунту

Пожижевська 9 8 2 2 8 12 15 13 10 4 2 6 3

Донецький степ 6,5 13,3 6,2 5,9 24,2 14,0 15,4 14,9 7,1 4,2 0,9 5,9 6,5
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Ок рім того, по діб ні типи осе лищ від сут ні в за зна
чено му лока літе ті.

На г. Пожи жев ська є два міс ця фор му ван ня 
сніж ни ків: один — на пів ніч ноза хід ному, дру
гий — на схід ному схи лах. На пів ніч ноза хід ному 
схи лі сніж ник не три ва лий, його по верх ня пред
став лена вели ко улам ко вим мате ріа лом флі шу. 
Схід ний сніж ник роз ташо ва ний на висо ті бли зько 
1600 м н. р. м., а його по верх ня, май же по збав лена 
пос тій ної рос лин но сті, пред став лена дріб но рух
ляко вим улам ко вим мате ріа лом дріб ноша рува того 
флі шу. У та ких умо вах, зав дяки вимо рожу ван ню, 
рН може іно ді дещо під вищу вати ся. Але, як пока
зали спе ці аль ні до слі джен ня, рН суб стра ту на цій 
ді лян ці не пере ви щує 5,5—6,0. Ді лян ка нале жить 
до пос тій них проб них площ від ді лів попу ля цій ної 
еко ло гії та охо рони при род них еко си стем Ін сти
туту еко ло гії Кар пат НАН Укра їни, тому впро довж 
по над два дця ти ро ків до слі джень не поба чити та
кий по міт ний вид, як L. ucranicum, було б не мож
ливо.

Ок рім того, се ред не справж ньо ро зет ко вих 
паго нів L. ucranicum зна йде ний лис ток Marrubium 
peregrinum L., який не лише не рос те в Кар па тах, а й 
зага лом тра пля єть ся най ближ че до цієї тери то рії на 
від далі по над 300 км — на Се ред ньо му При дні ст
ров’ї. Там само було зна йде но й неве ли кий ко шик 
Centaurea stricta Waldst. et Kit., кот ра та кож не рос те 
в Кар па тах, а тим біль ше у висо ко гір’ї. Як лис ток 
M. peregrinum, так і ко шик C. stricta, ма ють на стіль
ки чіт кі діаг но стич ні озна ки, що їхня іден тифі ка
ція не ста но вить жод ної про бле ми для більшменш 
до свід чено го фло ри ста.

Усе це під твер джує нашу дум ку про не від по від
ність ети кет ки рос лині на гер бар ному арку ші. До 
того ж на зраз ку від сут ня й по льо ва ети кет ка. Всі 
наве дені фак ти свід чать про те, що в цьо му ви пад
ку ми, без пе реч но, має мо спра ву з тех ніч ною по
мил кою, кот ра зумо вила не аде к ват не ети кету ван
ня зраз ків. Отже, відо мо сті про но вий лока лі тет 
L. ucranicum в Укра їн ських Кар па тах (Свет лова, 
2006, 2009) є необ ґрун това ними й по мил кови ми.

На осно ві нашо го ана лізу мож на ді йти трьох го
лов них ви снов ків.

1. Linum ucranicum наве де ний для Укра їн ських 
Кар пат А.О. Cвєтловою (Свет лова, 2006, 2009) 
по мил ково, на осно ві ети кет ки, що не від пові дає 
зраз ку. Нині з’ясувати, коли й за яких об ста вин 
була вкла дена не від по від на ети кет ка, не мож ливо. 
Але, по при все, залу чати цей вид до скла ду фло ри 
Кар пат не має під став.

2. «Фло ро гра фіч не роз слі ду ван ня» та наве де ний 
ана ліз ще раз де мон стру ють важ ли вість чіт ко сті й 
аку рат но сті ети кету ван ня гер бар них мате ріа лів, а 
та кож не при пус ти мість вкла дан ня ети ке ток, які 
випа ли з пач ки, на вман ня, «по пам’яті». Це зав жди 
може при зве сти до іс тот них поми лок. Якщо не має 
мож ливо сті одно знач но іден тифі кува ти від по від
ність зраз ка й ети кет ки або якщо є бо дай най мен
ші сум ніви, необ хід но від мови тися від по даль шого 
збе ре жен ня тако го зраз ка.

3. Отри мані ре зуль тати цьо го «фло ро гра фіч
ного роз слі ду ван ня» ще раз нага ду ють про необ хід
ність від пові даль ного став лен ня до наве ден ня но
вих так со нів для мало відо мих до слід нику ре гіо нів 
лише на під ста ві опра цю ван ня гер бар них мате ріа
лів. Перш ніж вда тися до тако го наве ден ня необ
хід но про ана лізу вати еко ло гіч ні особ ливо сті виду 
й по рів няти їх з умо вами ре гіо ну, а вже по тім роби
ти від по від ні ви снов ки. Наве ден ня виду, для яко го  
a priori не має від по від них осе лищ у ре гіо ні, а за
галь ні еко ло гіч ні ха рак тери сти ки вза галі уне мож
лив лю ють його існу ван ня, мало би свід чити про 
по мил кове ети кету ван ня.
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МОЖЕТ ЛИ РАСТИ LINUM UCRANICUM (LINACEAE) В 
СУБАЛЬПИЙСКОМ ПОЯСЕ ЧЕРНОГОРЫ (УКРА ИН
СКИЕ КАР ПАТЫ)? 

Авторы акцентируют внимание на проблеме науч ной от вет
ст вен но сти при ука за нии но вых фло ро гра фиче ских дан ных. 
Обос нова на оши боч ность ука за ния ново го ме сто про изра
ста ния Linum ucranicum (Griseb. ex Planch.) Czern. (Linaceae) 
в Укра ин ских Кар па тах (хре бет Чер ного ра, г. Пожи жев ская, 
снеж нико вая лож бина) (Свет лова, 2006, 2009). Про ве ден

ное спе ци аль ное ис сле дова ние пока зало не воз мож ность 
про изра ста ния это го вида в лока лите те, цити ро ван ном на 
эти кет ке. Контраргументы: нали чие на кор нях рас те ний 
ос тат ков кар бо нат ных по род, кото рые от сут ству ют в пред
пола гае мом мес те сбо ра об раз цов, отли чия рH ос тат ков 
поч вы с кор ней рас те ний и поч вы, соб ран ной непо сред ст
вен но на ука зан ном уча стке на г. Пожи жев ская, обна руже
ние сре ди лож норо зе точ ных побе гов об раз цов L. ucranicum 
фраг мен тов рас те ний Marrubium peregrinum L., Centaurea 
stricta Waldst. et Kit., кото рые от сут ству ют во фло ре Кар пат; 
несо от вет ст вие эко логоцено тиче ских ха рак тери стик вида 
при ве ден ным на эти кет ке. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а : Linum ucranicum, ошибочное 

указание, Карпаты.
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CAN LINUM UCRANICUM GROW IN THE SUBALPINE 
LEVEL OF THE CHORNOHORA  RIDGE (UKRAINIAN 
CARPATHIANS)?

The authors draw attention to the problem of scientific 
responsibility when reporting new data about species distribution. 
Fallacy of the locality data (Svetlova, 2006, 2009) for Linum 
ucranicum (Griseb. ex Planch.) Czern. (Linaceae) in the Ukrainian 
Carpathians (Chornohora Ridge, Pozhizhevskaja Mt, snowfield 
trough) is evident. Special studies have revealed that growing of 
the species in the locality cited on the label is impossible. The 
counterarguments are as follows: presence on plant roots of some 
residues of carbonate rocks actually not existing in the assumed 
collection site; difference in pH values of the soil residues on the 
plant roots and of the soil collected directly on the specified site 
on Pozhyzhevska Mt.; detection among the L. ucranicum shoots 
of some fragments of other plants, Marrubium peregrinum L. and 
Centaurea stricta Waldst. et Kit., which are absent in the flora 
of the Carpathians; discrepancies in coenotical and ecological 
characteristics of this species and the data provided on the label. 

K  e  y   w  o  r  d  s  : Linum ucranicum, erroneous indication, 
Carpathians.


