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Заходизохоронипевноговидурослинмаютьпе
редбачатидослідженняйогобіології,особливостей
структури популяцій, репродукційного процесу
в конкретних місцезростаннях і регіонах. Визна
чення статусу «вразливий» і вказівки про недос
татнє вивчення структури популяцій і відсутність
досвіду з розведення Scrophularia vernalis L. (Чер
вона…,2009)натериторіїУкраїниробитьцейвид
актуальнимоб’єктомдослідженняувищевказаних
напрямах.Scrophularia vernalis занесенадосписків
охоронюваних видів Кіровоградської та Доне
цької областей. Для Дніпропетровської обл. вид
наводиться як такий, що може належати до одні
єїзкатегорій—«зникаючі»,«вразливі»чи«рідкіс
ні»,—алещенезанесенийдонеїчерезвідсутність
інформації(Офіційні…,2012).

Scrophularia vernalis — широколистянолісовий
вид, належить до західноєвропейського геоеле
мента, види якого ірадіюють на схід від Дніпра;
вінмаєтакожнизкувікарнихспорідненихвидіву
ПівденноЗахідній Азії (Клеопов, 1990). На тери
торіїУкраїнинаразівідомобільше30йогомісце
зростань,приуроченихпереважнодолівобережної
частини Лісостепу (Червона…, 2009). За ставлен
нямдорізнихабіотичнихчинниківвидмаєдосить
широкий екологічний діапазон, зокрема: за тер
мокліматом він характеризується  від суббореаль
ного (7 балів) до субсередземноморського (11 ба
лів); за континентальністю — від океанічного до
континентального(3—13);заомброкліматом—від
мезоаридного (5) до гумідного (11); за кріокліма
том—відпомірних(7)дотеплихідужетеплихзим
(12);завологістюґрунту—відсухолісолучних(11)
до сиролісолучних (15); за кислотностю ґрунту —
від кислих (5) до слаболужних (11); за багатством
ґрунтунаазот—відбідних(4)добагатихінадмір
нобагатихнаазотґрунтів(11);заосвітленням—від
узлісних(2)дотінистолісових(8)(Цыганов,1983).

НатериторіїКанівськогозаповідникаS. vernalis
уперше був виявлений 15.05.1992 р. неподалік від
постійноїпробноїділянки№7(Літопис…,1993).
Ми зробили геоботанічні описи тих ділянок, де
він зростає. Упродовж кількох років (1993—1994
та 2009—2013) стежили за його розвитком у при
роднихумовах.Підчасспостереженьробилиоблі
ки окремих морфопараметрів, а потім обробляли
отримані дані. Здійснювали також експеримен
тальнідослідженняособливостейнасіннєвогопо
новленнявиду;  зокрема, зробилиспробуштучно
відтворитийогоновіпопуляціїуприроднихфіто
ценозахнасіннєвимспособом.

Уперше описуючи ділянку розміром у кіль
ка квадратних метрів, відзначили, що серед гра
бового лісу «нагірної» частини заповідника зро
стає п’ять особин S. vernalis, які мають по 5—10
квіток. У деревостані найбільше поширений
(проективне покриття до 50 %) Carpinus betulus L.
Із покриттям близько 10 % зростають Acer 
platanoides L., A. campestre L., Fraxinus excelsior L.,
Ulmus glabra Huds. Підлісок сформований лише
підростом A. platanoides.Покриттятрав’яногояру
су становить близько 90 %. Весною домінують
ефемероїди та геміефемероїди, зокрема Corydalis 
solida (L.) Clairv., C. cava (L.) Schweigg. & Körte, 
Anemone ranunculoidesL., Dentaria bulbiferaL., Allium 
ursinum L. Серед рослин, які вегетують улітку і
взимку, залишається зеленою висока чисельність
особинCarex pilosaScop., Lamium galeobdolon (L.)L., 
L. maculatum(L.)L., Glechoma hirsutaWaldst.&Kit., 
Galium odoratum (L.) Scop., Asarum europaeum L., 
Stellaria holostea L., Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 
Dryopteris filix-mas(L.)Schott.

У зв’язку з відсутністю низки морфологічних
характеристик регіональних морфотипів цього
видувлітературінаводимодеякі зних,визначені
на основі результатів власного обстеження зраз
ківрослинивпольовихілабораторнихумовахдля
даного фенологічного стану. Довжина черешків
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листківзмінюєтьсявід0,5(верхнілистки)до7см
(нижнілистки).Верхнячастиналисткатупозаок
руглена, нижня серцеподібноокругла. Найбільші
зарозмірамилисткималидовжину11,ширину—
10 см. Стебло чітко чотиригранне, опушене зви
вистими волосками різної довжини. На коротких
прямихволоскахчерешків,чашолистиків істебел
розміщені залозки. Залозисте опушення нижньої
частинистебласхованепід густимпокривомзви
вистих волосків. Насінини яйцеподібновигну
тоїформи,валикуваторебристі (до7—8опуклих,
поперечноморщинистих у сухому стані валиків
ребер).Довжинанасінини1,0—1,3мм,ширина—
0,5—0,7мм.

У 1993 р. (01.06.) ми спостерігали збільшення
кількості особин у вказаній локальній популяції.
На окремих ділянках було до 25 сіянців на 1 м2.
Вони мали здебільшого дисперсногруповий ха
рактеррозміщення.Окремі знихпоодинокотра
плялися на відстані кількох метрів від місцезна
ходження тих особин, за якими ми спостерігали
минулогороку.Очевидназалежністьефективності
проростаннянасіннявідстануповерхніґрунту.Всі
сіянці приурочені до мікростацій із рихлим ґрун
томбезлісовоїпідстилки.Підчасобстеженнявка
заної ділянки 12.04.1994 р. ми виявили лише по
одинокіособини.Більшістьминулорічнихсіянців
загинула. 09.06.1994 р. пагони перебували напри
кінціфазицвітіння.Унаступнідварокинаданій
ділянціособиндосліджуваноговидуневиявили.

Післявиходуусвіттретьоговидання«Червоної
книгиУкраїни»(2009)мипоновилиспостережен
ня за S. vernalis у вказаному локалітеті. Пошуки
його особин на місці попереднього їх виявлен
ня навесні 2010 та 2011 років результатів не дали.
Повторно обстеживши територію восени 2011 р.,
ми знайшли лише одну особину. Це — сіянець
першогорокурозвитку.Місцейогозростаннябуло
помічене для подальших спостережень. За даною
особиною,знайденоювосени2011р.,миспостері
гали впродовж вегетаційного періоду 2012 р. На
початкуквітня(02.04.2012р.)врослинибулооди
ночне стебло заввишки 7 см із двома минулоріч
ними(зимуючими)ташістьмамолодимилистками
цьогорічногоприросту.24.04.2012р.рослинамала
стебло заввишки 30 см із сімома парами листків,
перебувалауфазікінцябутонізаціїтапочаткуцві
тіння. Найнижчі квітконоси розміщені в пазухах
п’ятої пари листків. Цвітіння рослини повністю

припинилося 14.05.2012 р. Стебло мало висоту
64см,10парлистків,16суцвітьі71зав’язь.Лист
кирозеткиповністювідмерли.Насінняперебувало
устадіїмолочновосковоїстиглостійбулосвітло
зеленогокольору.28.05.2012р.спостерігаласяфаза
початку дозрівання центральних коробочок. Було
взято кілька з них для висівання насіння ex situ.
01.10.2012 р. стебло повністю відмерло, всі коро
бочки були розкриті й майже без насіння. Сіянці
поблизустебланевиявлені.Зібране06.06.12р.на
сіннявисіялиex situ.Шістьштукрозсади,отрима
нихулабораторнихумовах,висадилив17кварталі,
77виділі.Ужовтні2012р.мивідзначили,щопов
ністюприжилисятадобрерозвивалисяп’ятьосо
бин.Починаючизвесни2013р.всіп’ятьпіддослід
них особин розвивалися нормально. 30.04.2013 р.
найбільшазрослинмалависоту25сміперебувала
уфазібутонізації.18.06.2013р.середніпоказники
основних морфопараметрів усіх особин станови
ли: висота стебла (в см) — 56,5±13,98; кількість
листків — 34±22; коробочок — 36±16; кількість
розгалужень стебла — 2±3. Упродовж вегетацій
ного періоду 2013 р. ми тричі збирали незначну
кількість насіння для експериментального дослі
дження особливостей насіннєвого відновлення.
Насіннявисіваливстаканчики,наповненілісовим
ґрунтом на суглинистій основі, без загортання.
Регулярно поливали посіви способом розпилю
вання води й не допускали пересихання поверхні
ґрунту.Висіяне18.06.2013р.свіжозібраненасіння
(115шт.)упродовжлітадалотрипорціїпроростків.
Перші чотири проростки з’явилися 29.06.2013 р.,
наступні(14шт.)—07.07.2013р.,останні(2шт.)—
13.08.2013р.Посівинасінняпізнішихзборів(09.07
та 21.08.2013) за аналогічного догляду впродовж
літа2013р.сходівнедали.Отриманийпосадковий
матеріалвисадженовприродніфітоценозиКанів
ськогозаповідникадляподальшихспостережень.

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити
висновок, що S. vernalis за життєвою стратегією
слід вважати видомексплерентом синузії озимих
малорічників трав’янистого ярусу широколистя
них лісів, для популяцій якого характерні періо
дичні збільшення та зменшення чисельності осо
бин,щовизначаютьсячергуваннямсприятливихі
несприятливихдлявиживанняйогосіянцівперіо
дів. Основний механізм підтримання чисельності
особин у його локальних популяціях — здатність
окремих фракцій насіння тривалий час зберігати



65ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 1

схожість,атакожгетероспермнівластивостіцього
виду, порційність проростання насіння впродовж
вегетаційнихперіодівкількохроків,щозабезпечує
ймовірність виживання сходів і перебіг повного
онтогенетичногоциклулишевокреміфенологіч
носприятливіроки.
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SCROPHULARIA VERNALIS (SCROPHULARIACEAE) В
КАНЕВСКОМПРИРОДНОМЗАПОВЕДНИКЕ

Описано новое местонахождение Scrophularia vernalis L.
(Scrophulariaceae) на территории Каневского природного
заповедника. Дана его фитоценотическая характеристика.
Проанализированы и обобщены результаты наблюдений
за некоторыми морфометрическими характеристиками и
особенностямирепродукциивида.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Scrophularia vernalis, Каневский 
природный заповедник,Красная книга Украины.
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SCROPHULARIA VERNALIS (SCROPHULARIACEAE) IN
KANIVNATURERESERVE

A new record of Scrophularia vernalis L. (Scrophulariaceae )
from Kaniv Nature Reserve is reported. Cenotic characteristics
of thespecieshabitataredescribed.Basedontheoriginaldata,
somemorphometriccharacteristicsandreproductionfeaturesare
analyzedandsummarized.
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