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Scopolia carniolica  Jacq.  (Solanaceae)  —  рід кіс ний 
вид фло ри Укра їни, зане се ний до «Чер во ної кни ги 
Укра їни», він та кож охо роня єть ся в Поль щі, Бол
га рії,  Сло вач чині,  Угор щині,  Сло ве нії,  Хор ва тії, 
Сер бії (Саба дош, 2009; Чер вона кни га…, 2009).

Аре ал S. carniolica охо п лює Цен траль ну, Пів ден
ну та Схід ну Євро пу, Пів ніч ний Кав каз і За хід не За
кав каз зя. На тери то рії Укра їни S. carniolica су ціль
но поши рена в Укра їн ських Кар па тах й окре мими 
лока літе тами тра пля єть ся в рів нин ній час тині, де її 
попу ля ції ста нов лять особ ливу цін ність у фіто созо
ло гіч ному пла ні, адже зро ста ють тут по бли зу схід
ної  межі  ареа лу  (Крылова,  1996;  Мель ник,  2000). 
Упро довж 2012 — 2013 рр. ми вив чали гео гра фіч не 
поши рен ня й умо ви міс цез ро стань S. carniolica на 
Схід ному По діл лі — на тери то рії Він ни цької обл.
За  дани ми  ана лізу  літе ра тур них  дже рел  (Вісю
ліна,  1960;  Явор ська  та  ін.,  2005;  Шин дер,  2012), 
мате ріа лів  гер барі їв  Ін сти туту  бота ніки  іме
ні М.Г. Хо лод ного НАН Укра їни (KW), На ціо наль
ного  бота ніч ного  саду  іме ні  М.М.  Гриш ка  НАН 
Укра їни  (KWHA)  та  Київ сько го  на ціо наль ного 
уні вер сите ту  іме ні  Тара са  Шев чен ка  (KWU),  на 
тери то рії  Він ни цької  обл.  за фік сова но  20  міс це
зна хо джень  S. carniolica:  1)  Він ни цький  рн,  око
лиці  м.  Він ниця,  уро чище  П’ятничанська  дача, 
П'ятничанський бота ніч ний за каз ник, дубо вогра
бо вий ліс, Яку шине цьке ліс ництво, квар тал 41, ді
лян ки 3—6, 9, квар тал 75 (KW: Гринь, Доб ро чає ва, 
1939; KW: Мо роз, Іва шин, 1969;  WHA: Удра, 1979); 
2)  Гай син ський  рн,  Да шів ське  ліс ництво,  лісо
ве  уро чище,  квар тал  83  (KW:  Удра,  1980);  3)  Гай
син ський  рн,  м.  Лади жин,  Дер жав ний  за каз ник 
«Коро сто вець»,  ске ля  (KW:  Чор на,  Брян ська, 
2001);  4)  Жме рин ський  рн,  м.  Жме рин ка  (Вісю
ліна, 1960); 5) Іллі не цький рн, око лиці м. Іл лін ці, 
Іллі не цький бота ніч ний за каз ник,  Іллі не цьке ліс
ництво, квар тали 35—37, 47—50 (KW: Ді дух, Фі цай
ло, Ко рот чен ко, 2008); 6) Іллі не цький рн, Да шів
ський бота ніч ний за каз ник, Да шів ське ліс ництво, 

квар тали  75,  76  (Явор ська  та  ін.,  2005);  7)  Лі тин
ський рн, с. Три бухи, вздовж р. Ле тич (KW: Осад
ча, 1936);  8)  Моги лівПо діль ський  рн,  с.  Юр ків
ці  (Вісю ліна,  1960);  9)  Моги лівПо діль ський  рн, 
Брон ни цький  бота ніч ний  за каз ник,  с.  Брон ниця 
(Явор ська  та  ін.,  2005);  10)  Неми рів ський  рн, 
Неми рів ське ліс ництво, Іллі не цький ліс госп, уро
чище  «Кри кове цька  дача»,  квар тал  52  (KW:  Удра, 
1980);  11)  Неми рів ський  рн,  с.  Кор жів ка  (Вісю
ліна,  1960);  12)  Пі щан ський  рн,  бота ніч ний  за
каз ник «Га ряч ків ська дача», Руд ни цьке ліс ництво, 
квар тали  10—16,  21—24,  28,  29,  31,  33  (Явор ська 
та  ін.,  2005;  Шин дер,  2012);  13)  Пі щан ський  рн, 
бота ніч ний  за каз ник  «Ки сер няк»,  Руд ни цьке  ліс
ництво, квар тал 35 (Явор ська та ін., 2005; Шин дер, 
2012);  14)  Хміль ни цький  рн,  Хміль ни цький  ліс
госп, пів ден ніше Хміль ника, гра бо вий ліс, квар тал 
37  (KW:  1979,  Удра);  15)  То маш піль ський  ра йон, 
с. Жоло би (KW: Ко тов, 1929); 16) То маш піль ський 
рн, смт Вап няр ка, гра бо вий ліс (KW: Ко тов, Пря
ніш ні ков,  1929);  17)  Тро стя не цький  рн,  с.  Обо
дів ка  (Вісю ліна,  1960);  18)  Тро стя не цький  рн, 
с.  Буди  (KWU:  Борт няк,  1981);  19)  Туль чин ський 
рн, м. Туль чин (Вісю ліна, 1960); 20) Туль чин ський 
рн, по бли зу с. Жу рав лів ка, уро чище Жу рав лів ська 
дача,  Жу рав лів ське  ліс ництво,  квар тали  24—27, 
36—39 (Явор ська та ін., 2005; Шин дер, 2012).

У ході по льо вих до слі джень ми вия вили два но
вих  міс це зна хо джен ня  виду  в  Пе чер сько му  пар
ку,  в  с.  Пече ра  Туль чин сько го  рну,  та  в  лісо вому 
маси ві між села ми Бри тав ка Че чель ни цько го рну 
Він ни цької обл. та Іваш ків Ко дим сько го рну Оде
ської обл.(рис. 1).

Печерський  парк  заснований  наприкінці 
ХVII ст. Рішенням виконкому Вінницької обласної 
ради  народних  депутатів  №  16  від  13.05.64  парк 
оголошений  пам’яткою  природи.  За  постановою 
колегії Держкомприроди з охорони природи № 49 
від  17.12.1984  йому  надано  статус  паркупам’ятки 
садовопаркового  мистецтва  загальнодержавного 
значення.  На  території  зростає  60  видів  і  форм 
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Рис. 1. Картосхема поширення Scopolia carniolica у Вінницькій обл. У м о в н і  п о з н а ч е н н я: 1 — відомі місцезнаходжен
ня; 2 — нові місцезнаходження
Fig. 1. Distribution of Scopolia carniolica in Vinnytsya Region.  S y m b o l s  i n d i c a t e: 1 — known localities; 2 — new localities
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дерев та чагарників, розкиданих на корінних схилах 
р.  Південний  Буг,  русло  якої  в  районі  паркової 
зони  заповнене  численними  порогами.  В  парку 
збереглася  алея  250річних  лип,  а  також  будинок 
костелу  —  пам'ятки  архітектури.  На  території 
парку  розташована  Печерська  обласна  лікарня 
відновлювального лікування. Площа парку — 20 га 
(Яворська, 2005). 

Популяція  S. carniolica  в  Печерському  парку 
локалізована на правому березі р. Південний Буг і 
приурочена до кам’янистого схилу річки з виходами 
валунів.  Поміж  валунів  зростають  окремі  дерева 
Quercus robur L.,  яким  близько  200  років,  Fraxinus 
excelsior L. — 30—40 років, Tilia cordata Mill., Ulmus 
glabra Huds. та Acer platanoides L. віком приблизно 
50  років,  що  формують  розріджені  деревостани  із 
зімкненістю  крон  0,5.  Із  чагарників  трапляються 
Viburnum opulus L.,  Sambucus nigra L.  та  Corylus 
avellana L.  У  розрідженому  трав’яному  покриві 
представлені  лише  Aegopodium podagraria  L.  і 
S. carniolica. 

Популяція  S. carniolica  займає  площу  майже 
2 га. Щільність  її особин коливається від 13 до 39 
ос./м2.  Найвища  щільність  виду  спостерігається 
на  ділянках  із  переважанням  F. excelsior,  де  в 
розрідженому  трав’янистому  ярусі  (на  виходах 
валунів)  S. carniolica  співдомінує  з  A. podagraria. 
Найнижча  щільність  особин  виду  (13  ос./м2) 
характерна  для  ділянки  з  F. excelsior  з  участю 
S. nigra. 

На рис. 2 показано вікову структуру S. carniolica 
в Печерському парку. Як бачимо, ця популяція тут 
неповностанова, для неї характерний правобічний 
спектр  із  максимумом  на  генеративних  особинах. 
Усе  це  свідчить  про  здебільшого  вегетативне 
розмноження  в  популяції.  Відсутність  проростків 
та  ювенільних  особин  пов’язана  зі  специфічними 
екологоценотичними  умовами.  В  даному 
локалітеті немає сприятливих ніш для проростан
ня  насіння  та  розвитку  проростків,  оскільки 
насіння не може затриматися на поверхні каменів.

Дру ге  міс це зна хо джен ня  S. carniolica  роз ташо
ване на тери то рії На ціо наль ного при род ного пар
ку  «Кар мелю кове  По діл ля»,  в  лісо вому  маси ві 
між  села ми  Бри тав ка  Че чель ни цько го  рну  Він
ни цької  обл.  та  Іваш ків  Ко дим сько го  рну  Оде
ської  обл.  Парк  є  об'єктом  при род нозапо від ного 
фон ду  за галь но дер жав ного  зна чен ня,  він  ство ре
ний  за  ука зом  Пре зи ден та  Укра їни  від  16  груд ня 
2009 р., № 1057. Пло ща цієї запо від ної зони — по
над 20 тис. гек та рів (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/1057/2009).

Scopolia carniolica  зро стає  в  скель ноду бово му 
лісі, в 92 квар талі, 1 виді лі Бри тав сько го ліс ництва. 
Осно ву  I  яру су  дере во ста ну  ста нов лять  сто літ
ні Quercus petraea Liebl. з уча стю знач но старі ших, 
250річ них  ду бів,  діа метр  стов бура  най біль шого  з 
них — 80 см, його ок руж ність — 250 см. До скла ду 
цьо го  яру су  вхо дять  та кож  по оди нокі  дере ва  Acer 
campestre L., F. excelsior  та  T. cordata.  Дру гий  ярус 
утво ре ний  пере важ но  Carpinus betulus  L.  з  уча стю 
Sorbus torminalіs  (L.)  Crantz.  Ча гар нико вий  ярус 
сфор мова ний Grataegus monogyna Jacq. та Euonymus 
europaea  L.  У  трав’яноча гар нико вому  яру сі  домі
ну ють  Aegopodium podagraria,  Asarum europaeum L., 
Cruciata glabra (L.)  Ehrend.  До  його  скла ду  вхо
дить  ціла  низ ка  рід кіс них,  вне се них  до  «Чер во ної 
кни ги  Укра їни»  (2009)  ви дів:  Carex brevicоllis DC., 
Euonymus nana M. Bieb., Epipactis atrorubens (Hoffm. 
ex Bernh.) Besser, Lilium martagon L., Platantera bifolia 
(L.)  Rich.  та  рід кіс них  ви дів  фло ри  По діл ля  Arum 
besserianum Schott та Hedera helix L.

Виявлено лише три куртини S. carniolica, в яких 
від по від но 28, 11 та 5 квітконосних стебел.

Гер бар ні  зраз ки  S. carniolica  із  ново вияв ле
них  міс це зна хо джень  пере дано  до  гер барі їв  Ін
сти туту  бота ніки  іме ні  М.Г.  Холодного  НАН 
України  (KW)  та  Національного  ботанічного  саду 
імені М.М. Гришка НАН України (KWHA).

Рис.  2.  Вікова  структура  популяції  Scopolia carniolica  у 
Печерському парку
Fig. 2. Age structure of the population of Scopolia carniolica in 
Pecherskiy Park
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местообитаний вида в новых локалитетах.

К л ю ч е в ы е   с л о в а: Scopolia  carniolica, редкие виды, 
Восточное Подолье, популяции.
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NEW  LOCALITIES  OF  SCOPOLIA CARNIOLICA 
(SOLANACEAE) IN EASTERN PODILLYA

New localities of a rare species for the flora of Ukraine, Scopolia 
carniolica, are recorded in Eastern Podillya. Coenotic conditions 
of the species habitats in the new localities are described.

K e y   w o r d s: Scopolia carniolica, rare species, Eastern 
Podillya, population.


