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У сис темі роду Crambe L. як діаг ностич ні вико-
ристо вую ться зде біль шого мор фоло гіч ні озна ки 
будо ви пло дів [16].

Crambe koktebelica (Junge) N. Busch і бли зький 
до ньо го C. mitridatis Juz. габі ту аль но дуже схо жі, а 
за наве дени ми в сис тема тич них клю чах озна ками 
пло дів їх важ ко роз різ нити, тому об сяг та поши-
рен ня цих ви дів роз гля да ють по-різ ному. 

Так, C. koktebelica s. str. зростає лише в Гір сько-
му Кри му на тери то рії маси ву Кара даг та по бли зу 
с. Кок те бель [3, 6, 8], C. koktebelica s. l. — поши ре-
ний та кож на Тар хан кут сько му [10, 11, 15, 18], Кер-
чен сько му [10, 11, 15, 17, 18, 21] п-овах у Кри му, За-
хід ному (Та ман ський п-ів) [12, 13, 23] і Се ред ньо му 
Пе ред кав каз зі (Став ро піл ля) [12], Пів ніч но-За хід-
ному Кав казі (Ново ро сій ський р-н) [1, 5, 11, 15, 17, 
21] та в Ниж ньо му По вол жі [12, 22, 23].

Ав тор першоопи су виду С.В. Юзеп чук [19] вка-
зу вав, що C. mitridatis поши ре ний на Кер чен сько-
му п-ові. За дани ми низ ки до слід ни ків, роз по всю-
джен ня цьо го виду та кож обме жує ться Кер чен-
ським п-овом [10, 11, 14, 18], інші ж, розу мію чи 
C. koktebelica s. str., наво дять C. mitridatis ще й для 
Тар хан кут сько го п-ова [7, 9] в Кри му, Пе ред кав каз-
зя, Пів ніч но-За хід ного Кав казу [3, 7] та Ниж ньо го 
По вол жя [7], або вза галі не ви зна ють самостій ності 
виду [4, 16, 20, 23].

Мате ріа лом для опи су C. mitridatis С.В. Юзеп-
чуку [19] слу гува ли зраз ки лише з Кер чен сько го 
п-ова (г. Опук, мис Ка зан тип, між миса ми Кара бу-
рун і Крас ний Кут, узбе реж жя між сел. Куль тепе та 
Чіла чік), які він по рів ню вав із C. koktebelica s. str. 
Про те ав тор за ува жу вав, що не мав змо ги по рів-
нюва ти C. mitridatis із рос лина ми з Тар хан кут сько го 
п-ова та Пів ніч но-За хід ного Кав казу че рез не дос-

тат ність мате ріа лу і від сут ність зраз ків із пло дами в 
гер ба рії Бота ніч ного інсти туту іме ні В.Л. Кома рова 
РАН. В опи сі виду як ос нов ні діаг ностич ні озна ки 
наво дили ся мор фоло гіч ні особ ливості пло дів, зок-
рема роз міри, фор ма та ха рак тер швів верх ніх чле-
ни ків стру чеч ків. 

Та ким чи ном, зав дан ням нашо го до слі джен-
ня було по рів нян ня мор фоло гіч ної будо ви пло-
дів C. koktebelica та C. mitridatis, зі бра них із locus 
classicus, і пло дів рос лин з ін ших відо мих міс це зна-
хо джень, з ме тою до пов нен ня діаг ностич них оз нак 
цих бли зьких ви дів. 

Мате ріа ли та мето дика до слі джень

Про ана лізо вані ко лек ції гер барі їв Інсти туту бота-
ніки іме ні М.Г. Хо лод ного НАН Укра їни (KW) та 
Бота ніч ного інсти туту іме ні В.Л. Кома рова РАН 
(LE). Ми, на жаль, не вия вили жод ного гер бар ного 
зраз ка C. koktebelica зі стиг лими пло дами, зі бра ного 
на тери то рії Се ред ньо го Пе ред кав каз зя та Пів ніч-
но-За хід ного Кав казу. 

Тому вив чен ня мор фоло гіч них особ ливостей 
пло дів C. koktebelica та C. mitridatis ґрун тува лося 
зде біль шого на до слі джен ні рос лин ного мате ріа-
лу, зі бра ного нами під час ек спе ди цій них виїз дів до 
Кри му впро довж 2010—2013 р.р. Гер бар ні мате ріа-
ли збе ріга ють ся в На ціо наль ному нау ково-при род-
ничо му му зеї НАН Укра їни (ННПМ НАНУ).

Обсте жен ня час тини Пар па цько го гір сько-
го хреб та та влас не гори Міт ри дат не під твер дило 
існування рані ше наве дено го в літе рату рі [13] лока-
літе ту C. mitridatis. 

Та кож ми обсте жили міс це зна хо джен ня в Ново-
ро сій ско му р-ні Пів ніч но-За хід ного Кав казу на 
Абра усь кому п-ові: при бе реж ні ді лян ки від мису 
Боль шой Ут риш до Водо пад ної щіли ни (тери то рія 
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Дер жав ного при род ного запо від ника «Ут риш») та 
від сел. Юж ная Озе реєв ка до сел. Дюр со (Крас но-
дар ський край). 

Ок рім того, нами до слі дже но зраз ки пло дів, зі-
бра них у Се ред ньо му Пе ред кав каз зі, на г. Шелу ди-
вій у П’ятигір’ї (Став ро поль ський край), і люб’язно 
нада них В.М. Біло усом.

Усі отри мані зраз ки пло дів вив чали ся за допо мо-
гою сте рео ско піч ного мік ро ско па МБС-1, а фото-
гра фії зроб лені циф ро вою фото каме рою Canon 
EOS 350D.

До слі дже ні гер бар ні зраз ки:
КРИМ: Тар хан кут ський п-ів: C. koktebelica (Junge) Busch 

Евпа то рий ский ра йон, До нуз лав ское озе ро. По скалистому 
крутому, обрывистому левому берегу озера за Аблямитским 
мостом. Отдельные экземпляры среди скал, часто, 10.08.1834, 
А. Дойч; C. koktebelica (Junge) N. Busch Крым, Тарханкут, 
ущелье Джангуль, 25.06.1956, Leg.: Крылова, Новосельцев, 
Витко, Det.: Чернова (LE); C. koktebelica (Junge) N. Busch 
Крымская обл., Тар хан кут ский п-ов, Джан гуль, 20.05.1973, 
О.Н. Дубо вик, Н.Г. Гла голе ва; C. koktebelica Крымская обл., 
Тар хан кут ский п-ов, уро чище Джан гуль, из вест няки у 
моря, 04.05.1974, М. Ко тов; C. koktebelica (Junge) N. Busch 
Крымская обл., Тар хан кут ский п-ов, уро чище Джан гуль, на 
ска лах из вест няка у моря, 04.05.1974, М. Ко тов; C. koktebelica 
(Junge) N. Busch Крым, п-ов Тар хан кут, Чер но мор ский р-н, 
ур. Джан гуль, 30.07.1974, О. Дубо вик; C. koktebelica (Junge) 
N. Busch Крымская обл., Чер но мор ский р-н, с. Оле нев-
ка. Скалы Джан гуль ско го побе ре жья, 03.07.1986, О. Дубо-
вик, В. Ново сад; C. koktebelica (Junge) N. Busch Крымская 
обл., Чер но мор ский р-н, Джан гуль ское ополз не вое побе ре-
жье, 06.07.1964, Г. Куз нецо ва, Л. Оля ниц кая, Л. Хар чен ко; 
C. koktebelica (Junge) N. Busch Крым, Тар хан кут ский п-ов, 
окр. с. Оле нев ка, уро чище Джан гуль, на при мор ских ска лах, 
14.07.1976, Н. Лос кот; C. koktebelica Busch Крым, Евпа то-
рий ский р-н, бере го вой обрыв с ополз нями и обва лами из-
вест ково-мергелистых по род в уроч. Джан-Гуль, 22.06.1925, 
С. Дзе ва нов ский (КW); C. mitridatis Juz. Тар хан кут ський 
п-ів, узбе реж жя озе ра До нуз лав, 10.06.2012, В.В. Ново сад, 
О.Ф. Щер бако ва; C. mitridatis Juz. Тар хан кут ський п-ів, уро-
чище Джан гуль, 08.06.2012, В.В. Ново сад, О.Ф. Щер бако-
ва (ННПМ НАНУ). Кер чен ський п-ів: C. mitridatis Juz. АР 
Крим, Ле нін ський р-н, схід. окол. с. Золо те, Кара лар ський 
РЛП, ске лі до моря, звич., 19.06.2013, Коло мій чук В.П.; 
C. mitridatis Juz. Крым, Кер чен ский п-ов, г. Опук, 16.05.1975, 
О. Дубо вик; C. mitridatis Juz. Крым, Ле нин ский р-н, склоны 
вдоль моря к запа ду от с. Заво дское, 14.06.1984, В. Ново-
сад; C. koktebelica (Junge) N. Busch, АР Крим, Ле нін ський 
р-н, півн. окол. с. Мисо ве, Ка зан тип ський ПЗ, мис Шара-
бай, вапн. бри ли до бух ти Азов. моря, зрід ка, Leg.: Коло-
мій чук В.П. 08.09.2011, Det.: Пере грим М.М., 10.09.2011; 
(КW); C. mitridatis Juz. Кер чен ський п-ів, мис Ка зан тип, 
узбе реж жя Азов сько го моря, 13.07.2012, О.Ф. Щер бако-
ва, Р.В. Бой ко; C. mitridatis Juz. Кер чен ський п-ів, мис Ка-

зан тип, при мор ські ске лі, 27.07.2013, О.Ф. Щер бако ва, 
М.С. Каліста; C. mitridatis Juz. Кер чен ський п-ів, г. Опук, 
01.09.2012, О.Ф. Щер бако ва, М.С. Каліста; C. mitridatis Juz. 
Кер чен ський п-ів, г. Опук, 20.07.2013, О.Ф. Щер бако ва, 
М.С. Каліста; C. mitridatis Juz. Кер чен ський п-ів, по бли зу 
озе ра Чо крак, 26.07.2013, О.Ф. Щер бако ва, М.С. Каліста; 
C. mitridatis Juz. Кер чен ський п-ів, по бли зу с. Золо те, ске-
лястий бе рег Азов сько го моря, 26.07.2013, О.Ф. Щер бако ва, 
М.С. Каліста (ННПМ НАНУ).

Гір ський Крим: C. koktebelica (Junge) N. Busch (vera!) 
Кара даг, в рас щели не скалы на юж ном скло не г. Зуб, 
06.07.1949, С.В. Юзеп чук (LE); C. koktebelica (Junge) N. 
Busch Крымская обл., Су дак ский р-н, Кара даг, у моря, у 
скалы Кара гач, 30.05.1972, М. Ко тов; C. koktebelica (Junge) 
N. Busch Крым, Фео до сий ский м/р, Кара даг, скалы к морю 
г. Кара гач, 30.05.1972, М. Ко тов; C. koktebelica (Junge) N. 
Busch Восточный Крым, Кара даг, склон к морю на осыпях 
слан цев у Био логи че ской стан ции, 22.05.1941, М. Ко тов; 
C. koktebelica (Junge) N. Busch Крымская обл., хр. Кара-
гач, на Кара даге, склоны у моря, 15.06.1973, О.Н. Дубо вик; 
C. koktebelica (Junge) Busch Крым, Су дак ский р-н, Кара-
даг, склон г. Сюрю-Кая, 19.09.1947, М. Ко тов, С. Кар наух; 
C. koktebelica (Junge) Busch Крым, Су дак ский р-н, Кара даг-
ская био логи че ская стан ция, на слан цах к морю, 13.05.1948, 
М. Ко тов, С. Кар наух; C. koktebelica (Junge) Busch Крым, 
Су дак ский р-н, окр. Кара даг ской био логи че ской стан ции, 
на слан цах, 13.05.1948 М. Ко тов, С. Кар наух; C. koktebelica 
N. Busch Крым, Су дак ский р-н, Кара даг ская био логи-
че ская стан ция, вул кани че ский хре бет Кара гач, склоны, 
02.07.1959, Leg.: М. Ко тов, В. Про топо пова, В. Страш ко, 
Det.: М. Ко тов; C. koktebelica (Junge) N. Busch Крим, окол. 
с. Кок те бель Фео до сій сько го р-ну, бух та Тиха, при мор ські 
схи ли, Leg.: І. Ко рот чен ко, Т. Фі цай ло, О. Кузь ма нен ко, 
03.06.2007, Det.: А. Іль їн ська 06.11.2007 (КW); C. koktebelica 
(Junge) N. Busch Крим, ма сив Кара даг, хр. Кара гач, схил 
до Чор ного моря, 19.07.2011, М.С. Каліста; C. koktebelica 
(Junge) N. Busch Крим, ма сив Кара даг, хр. Кок-Кая, при-
мор ські схи ли, 23.07.2011, М.С. Каліста; C. koktebelica 
(Junge) N. Busch Крим, ма сив Кара даг, хр. Кара гач, при-
мор ські схи ли, 03.09.2012, О.Ф. Щер бако ва, М.С. Каліста; 
C. koktebelica (Junge) N. Busch Крим, ма сив Кара даг, хр. 
Кок-Кая, при мор ські схи ли, 05.09.2012, О.Ф. Щер бако ва, 
М.С. Каліста; C. koktebelica (Junge) N. Busch Крим, око-
лиці сел. Кок те бель, узбе реж жя бух ти Ти хої, 02.09.2012, 
О.Ф. Щер бако ва, М.С. Каліста; C. koktebelica (Junge) N. 
Busch Крим, ма сив Кара даг, хр. Кара гач, при мор ські схи-
ли, 17.07.2013, О.Ф. Щер бако ва, М.С. Каліста; C. koktebelica 
(Junge) N. Busch Крим, ма сив Кара даг, хр. Кок-Кая, при-
мор ські схи ли, 18.07.2013, О.Ф. Щер бако ва, М.С. Каліста; 
C. koktebelica (Junge) N. Busch Крим, око лиці сел. Кок те-
бель, узбе реж жя бух ти Ти хої, 18.07.2013, О.Ф. Щер бако ва, 
М.С. Каліста (ННПМ НАНУ).

ЗА ХІД НЕ ТА СЕ РЕД НЄ ПЕ РЕД КАВ КАЗ ЗЯ: Та манський 
п-ів: C. mitridatis Juz. РФ, Крас но дар ський край, окол. 
с. При азов ське, мис Кам’яний, схил до Азов сько го моря, 
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17.06.2013, В.П. Коло мій чук (КW); П’ятигір’я: C. juncea 
M.B. Пи том ник в обхо зе ВНИИ ОК близ г. Став ропо ля. Из 
се мян, собранных на г. Раз вал ке В. Кононовым, 04.06.1961, 
В. Тан филь ев (NC: C. orientalis L. 1989, Khalilov I.I.; 
C. koktebelica (Junge) N. Busch, 20.10.1992, A. Mikheev) (LE); 
C. sp. Ставропольский край, Пятигорье, г. Шелудивая, 
06.08.2012, В.Н. Белоус (ННПМ НАНУ).

ПІВ НІЧ НО-ЗА ХІД НИЙ КАВ КАЗ: Абра у ський п-ів: 
C. orientalis L. Ку бан ская обл., Ана па, 02.05.1892, В. Лип ский; 
C. koktebelica Ана па, мор ской бе рег, Leg.: Чер няев, 27.08.1965, 
Det.: N.A. Busch, 11.08.1908; (LE); C. koktebelica (Junge) 
N. Busch Крас но дар ский край, Ана па, у моря, 12.06.1974, 
О. Дубо вик; C. koktebelica (Junge) N. Busch Крас но дар ский 
край, Ана па, у моря, 12.05.1974, О. Дубо вик; C. koktebelica 
(Junge) N. Busch Крас но дар ский край, Анап ский г/с, Б. Ут-
риш, осыпи, 15.05.1974, Leg.: О. Дубо вик, О. Осет рова, 
Det.: О. Дубо вик; (C. orientalis L.) C. koktebelica (Junge) Busch 
(teiti N. Busch) Ку бан ская обл., Ана па, 02.05.1892, В. Лип-
ский (КW); C. sp. Краснодарский край, Новороссийский 
р-н, Абраусский п-ов, у озера Лиманчик, 09.09.2012, 
А.В. Попович; C. sp. Краснодарский край, Новороссийский 
р-н, Абраусский п-ов, галечниковая пересыпь между озером 
Лиманчик и Черным море, 09.09.2012, А.В. Попович; C. sp. 
Краснодарский край, Новороссийский р-н, Абраусский 
п-ов, Черноморское побережье между озером Лиманчик и 
пос. Дюрсо, 09.09.2012, А.В. Попович; C. sp. Краснодарский 
край, Новороссийский р-н, Абраусский п-ов, окрестности 
пос. Южная Озереевка, галечный пляж, 29.09.2012, 
А.В. Попович; C. sp. Краснодарский край, Новороссийский 
р-н, Абраусский п-ов, пересыпь между озером Лиманчик 
и Черным морем, 03.06.2012, А.В. Попович; C. sp. Крас но-
дар ский край, Ново ро сій ський р-н, Абра у ський п-ів, між 
сел. Юж ная Озе реєв ка і сел. Дюр со, по бли зу озе ра Ли ман-
чик, 22.07.2013, О.Ф. Щер бако ва, М.С. Каліста, А.В. Попо-
вич; C. sp. Крас но дар ский край, Ново ро сій ський р-н, Абра-
у ський п-ів, пере сип між озе ром Ли ман чик та Чор ним мо-
рем, 22.07.2013, О.Ф. Щер бако ва, М.С. Каліста, А.В. Попо-
вич; C. sp. Крас но дар ський край, Ново ро сій ський р-н, 
Абра у ський п-ів, мис Боль шой Ут риш — щіли на Водо пад на, 
23.07.2013, О.Ф. Щер бако ва, М.С. Каліста, А.В. Попо вич 
(ННПМ НАНУ).

НИЖ НЄ ПО ВОЛ ЖЯ: C. koktebelica (Junge) N. Busch 
Аст ра хан ская обл., самый южный ус туп Ерге ней над Верх-
ним Манычем «Ча лон-Ха мур», на сар мат ских из вест ня-
ках, 17.06.1926, цв.; 27.07.1926 пл., Л. Казакевич (Вид — 
известный до сих пор для восточной части Крыма и северо-
западного Кавказа (Анапа, Новороссийск). Нахождение 
этого растения на южном уступе Ергеней расширяет ареал 
этого вида. Произрастание на известняковых и мергелистых 
обрывах, по-видимому, характерно для этого вида. Н. Буш.); 
C. koktebelica (Junge) N. Busch Калм. авт. обл. Манычский 
улус, самый южный уступ Ергеней над р. Верхним Манычем, 
Чалон-Хамур, на сарматских известняках, 17.09.1924, Л. 
Казакевич (КW).

Ре зуль тати до слі джен ня та їх обго во рен ня

Плід ви дів роду Crambe — не справж ньод вог ніз дий 
дво член ний стру че чок, при до зрі ван ні яко го опло-
день із м’ясистої кон систен ції пере хо дить у суху і 
твер діє. Верх ній чле ник пло ду опа дає, а ниж ній, 
недо роз вине ний, зали шає ться на пло до ніж ці при 
рос лині. До зрі ван ня пло дів за вер шує ться до кін ця 
серп ня.

У фло ристич них зве ден нях і так соно міч них 
опра цю ван нях роду зде біль шого пода єть ся ін фор-
ма ція, яка сто сує ться мор фоло гії лише верх ньо-
го чле ника стру чеч ка, ос кіль ки вона має важ ливе 
діаг ностич не зна чен ня. 

За літе ра тур ними дани ми, верх ні чле ники 
стру чеч ків C. mitridatis від різ няю ться від таких у 
C. koktebelica s. str. мен шими роз міра ми — 2,0—
3,5 мм у діам. [11, 18, 19 та ін.] (а не 4,0—4,5 мм [6, 
19 та ін.]), дещо за гос тре ною до обох кін ців фор-
мою [7, 19 та ін.] (а не кулястою [6, 19 та ін.]), по 
шву ви раз но реб ристі [7, 19] (а не гла день кі [19]). У 
наве де них опи сах C. koktebelica s. str. не оха рак тери-
зова на будо ва по верх ні верх ньо го чле ника стру чеч-
ка, а та кож ха рак тер і сту пінь ви раз ності його комі-
су раль ного (зростан ня пло долист ків) і карі наль-
ного (се ред ня жил ка) швів. 

У біль шості літе ра тур них дже рел опи су ють пло-
ди C. koktebelica s. l., при цьо му озна ки C. koktebelica 
s. str. та C. mitridatis пев ною мі рою пере кри ваю ться. 

Зок рема, по верх ню верх ньо го чле ника стру-
чеч ка опи су ють як гла день ку (май же гла день ку) з 
неви раз ними жил ками [5, 15—17, 20] або гор боч-
кува ту [5], злег ка змор шку вату з тем ними опук-
лими жил ками [23]. Так само верх ній чле ник пло ду 
ха рак тери зує ться як та кий, що не має різ ких гра-
ней [5] або як тон кочо тири гран ний [15]. Та кож 
тра п ляю ться опи си верх ньо го чле ника стру чеч ка з 
чо тир ма неви раз ними жил ками [21], на від міну від 
тон кочо тири реб ристо го [2].

Та ким чи ном, про веде ний нами літе ра тур ний 
ана ліз пока зав необ хід ність до пов нен ня опи сів 
пло дів C. koktebelica s. str. і C. mitridatis. Так, ми де-
таль но опи сали та про ана лізу вали мор фоло гіч ні 
особ ливості пло дів C. koktebelica із locus classicus, які 
по рів нюва лися з C. mitridatis із locus classicus і зраз-
ками з ін ших відо мих міс цез ростань. Ре зуль тати 
вив чен ня мор фоло гіч них оз нак пло дів до слі джу-
ва них ви дів представ лені в таб лиці та на ри сун ках 
1—4.
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Характеристика плодів видів роду Crambe

Ознаки

Зразки плодів

Карадаг, бухта 
Тиха

Керченський 
п-ів, 

Чорноморське 
узбережжя 

(г. Опук)

Керченський 
п-ів, Азовське 

узбережжя 
(м. Казантип, 
Чокрацький 

степ)

Тарханкутський 
п-ів (ур. Джангуль, 

оз. Донузлав)

Абрауський 
п-ів

П’ятигір’я 
(г. Шелудива)

Нижнє 
Поволжя 

(р. Манич, 
Чалон-
Хамур)

C. koktebelica
з locus classicus

C. mitridatis з locus classicus

В
ер

хн
ій

 ч
ле

ни
к 

ст
ру

че
чк

а

форма 
куляста, рідше 

широко-
еліпсоїдна

еліпсоїдна із 
загостреною 
верхівкою та 

основою

еліпсоїдна, широко еліпсоїдна із 
загостреною верхівкою

куляста, 
стиснутий від 

верхівки до 
основи 

еліпсоїдна із загостреною 
верхівкою та основою

розміри
0,4–0,7 см завд., 
0,4–0,7 см завш.

0,25–0,4 см 
завд., 

0,15–0,27 см 
завш.

0,3–0,4 см 
завд.,

0,15–0,35 см 
завш.

0,3–0,5 см завд.,
0,2–0,35 см завш.

0,3–0,4 см 
завд., 

0,3–0,4 см 
завш.

0,2–0,35 см 
завд., 0,15–

0,25 см завш.

0,3–0,4 см 
завд.,
 0,22–
0,3 см 
завш.

комісу-
ральний 

шов 

борозенчастий, 
інколи лише 

при основі та на 
верхівці тонко-

ребристий

виразно ребристий

карі-
нальний 

шов 
борозенчастий виразно ребристий

невиразно 
тонкоборозенчастий, 

при основі та на верхівці 
тонкоребристий

менш 
виразно 

ребристий

поверхня
сітчасто-
вдавлено-
жилкувата

виразно сітчасто-опукложилкувата

невиразно 
сітчасто-
опукло-
тонко-

жилкувата 

сітчасто-
вдавлено-
жилкувата

виразно 
сітчасто-
опукло-

жилкувата

маса 1000 
шт., г

141,38 58,42 – – 101,43 – –

Н
иж

ні
й 

чл
ен

ик

форма булавоподібна оберненоконічна з чотирма ребрами, нестиглий булавоподібний

розміри
0,08–0,12 см 
завд., 0,04–

0,07 см завш.
0,05–0,1 см завд., 0,03–0,04 см завш. 0,06–0,1 см завд., 0,02–0,05 см завш.

Плодоніжка пряма, дещо вигнута, циліндрична, тонка, при плодах неглибоко-борозенчаста

Довжина 
плодоніжки

0,5–1,2 см
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Рис. 1. Плоди C. koktebelica у бухті Тихій поблизу селища Коктебель. Фото М.С. Каліста, О.Ф. Щербакова

Fig. 1. The fruits of C. koktebelica in Tyha bay near Koktebel. Photo: M.S. Kalista, O.F. Scherbakova

Рис. 2. Верхній членик стручечка: а – C. koktebelica; б – C. mitridatis; в – Crambe sp. (Абрауський п-ів); г – Crambe sp. (г. Шелудива)

Fig. 2. The upper segment of silicle: а – C. koktebelica; б – C. mitridatis; в – Crambe sp. (Abrau peninsula); г – Crambe sp. (Sheludivaya 
mountain)

Рис. 3. Нижній членик стручечка: а – C. koktebelica; б – C. mitridatis; в – Crambe sp. (Абрауський п-ів); г – Crambe sp. (г. Шелудива)

Fig. 3. The lower segment of silicle: а – C. koktebelica; б – C. mitridatis; в – Crambe sp. (Abrau peninsula); г – Crambe sp. (Sheludivaya 
mountain)
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Рис. 4. Особливості будови верхнього членика стручечка: 1 – C. koktebelica, 2 – C. mitridatis, 3 – Crambe sp. (Абрауський п-ів); 
4 – Crambe sp. (г. Шелудива): а – основа, б – верхівка, в – шов зростання плодолистків, г – середня жилка плодолистків, 
д – характер поверхні

Fig. 4. Texture peculiarities of the upper segment of silicle: 1 – C. koktebelica, 2 – C. mitridatis, 3 – Crambe sp. (Abrau peninsula);  
г – Crambe sp. (Sheludivaya mountain): а – base, б – top, в – suture of accretion carpels, г – central vein of carpels, д – surface 
character
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По рів няль ний ана ліз пло дів C. mitridatis і 
C. koktebelica з locus classicus дав змо гу уточ нити і 
до пов нити діаг ностич ні озна ки цих ви дів. Зок-
рема, вста нов лено, що для верх ньо го чле ника стру-
чеч ка C. mitridatis більш ха рак тер на еліп соїд на, або 
широ ко еліп соїд на із за гос тре ною вер хів кою, фор-
ма, на від міну від кулястої у C. koktebelica, він має 
май же вдві чі мен ші роз міри та, від по від но, вагу, 
від різ няє ться ви раз но реб ристим комі су раль ним і 
карі наль ним шва ми, на від міну від боро зен частих у 
C. koktebelica, ви раз но сіт часто-опук ло жил кува тою 
по верх нею, на від міну від сіт часто-вдав лено жил-
кува тої у C. koktebelica. Ниж ній чле ник стру чеч-
ка у C. mitridatis реб ристий обер нено ко ніч ний, на 
від міну від була вопо діб ного у C. koktebelica (рис. 1; 
рис. 2, а, б; рис. 3, а, б; рис. 4, 1, 2; таб лиця). 

Усі про ана лізо вані нами зраз ки пло дів із Тар хан-
кут сько го і Та ман сько го півостровів за ком плек сом 
до слі дже них оз нак від пові да ють C. mitridatis із locus 
classicus. По рів няль ний ана ліз пло дів C. koktebelica 
та C. mitridatis із locus classicus дав змо гу вста нови ти 
ва ріа бель ність фор ми й роз мі рів верх ньо го чле ника 
стру чеч ка. Про те озна ки будо ви їх ньої по верх ні та 
швів є ста лими, тому їх вар то вико ристо вува ти як 
діаг ностич ні. Слід вка зати, що в літе рату рі будо ва 
по верх ні верх ніх чле ни ків стру чеч ків опи сана в за-
галь них ри сах і лише для C. koktebelica s. l.

На осно ві по рів няль ного ана лізу пло дів рос лин 
із Абра усь кого п-ова та C. mitridatis і C. koktebelica 
із locus classicus вияв лені їхні від мін ності. Зок рема, 
вста нов лено, що верх ній чле ник пло дів з вище зга-
дано го п-ова за фор мою по діб ний до C. koktebelica, 
про те стис ну тий, має пла скі вер хів ку та осно ву, 
мен ший за роз міра ми, а та кож чіт ко від різ няє-
ться ви раз но реб ристим комі су раль ним швом і 
неви раз но сіт часто-опук ло тон ко жил кува тою по-
верх нею (рис. 2, а, в; рис. 4, 1, 3; таб лиця). Пло-
ди рос лин із Абра усь кого п-ова та кож різ нять ся 
від пло дів C. mitridatis кулястою фор мою верх ньо-
го чле ника, неви раз но сіт часто-опук ло тон ко жил-
кува тою по верх нею, менш ви раз ним тон кобо ро-
зен частим, при осно ві та на вер хів ці тон ко реб-
ристим карі наль ним швом. Але вони по діб ні до 
пло дів C. mitridatis за будо вою комі су раль ного шва 
та фор мою ниж ньо го чле ника (рис. 2, б, в; рис. 3, б, 
в; рис. 4, 2, 3; таб лиця). Отже, рос лини з Абра усь-
кого п-ова не мож на від носи ти ні до C. koktebelica, 
ні до C. mitridatis.

Пло ди рос лин кат рану, зі бра ні на г. Шелу ди вій, 
за фор мою і роз міра ми по діб ні до та ких C. mitridatis, 

про те чіт ко від різ няю ться струк ту рою по верх ні та 
ха рак те ром карі наль ного шва. Вод но час їх мож-
на лег ко від різ нити від пло дів C. koktebelica з locus 
classicus за еліп соїд ною фор мою, ви раз но реб-
ристим комі су раль ним швом і мен шими роз міра ми 
верх ньо го чле ника, а та кож реб ристою обер нено-
ко ніч ною фор мою ниж ньо го чле ника стру чеч ка 
(рис. 2, а, б, г; рис. 3, а, б, г; рис. 4, 1, 2, 4; таб лиця). 
На жаль, нада на нам для ана лізу кіль кість пло дів 
знач но мен ша за 1000 шт., тому їх зва жу ван ня не 
про води лося. 

Та ким чи ном, на осно ві ана лізу оз нак пло-
дів мож на ді йти ви снов ку, що пло ди кат рану з 
г. Шелу ди вої не нале жать ні до C. koktebelica, ні до 
C. mitridatis.

Наяв ні в гер ба рії KW зраз ки пло дів з Ниж ньо го 
По вол жя схо жі з пло дами C. mitridatis, про те не дос-
тат ність гер бар ного мате ріа лу не дає змо ги з упев-
неністю ствер джу вати їхню видо ву при на леж ність. 

Та кож вста нов лено, що всі до слі дже ні нами 
зраз ки сут тєво не від різ няю ться за мор фоло гіч-
ними озна ками пло до ніж ки. 

Ви снов ки 

Упер ше де таль но опи сані та про ана лізо вані мор-
фоло гіч ні особ ливості пло дів C. koktebelica s. str., а 
та кож до пов нені опи си пло дів C. mitridatis.

З’ясовано, що важ ливи ми діаг ностич ними озна-
ками, крім фор ми та ха рак теру комі су раль ного шва 
пло дів C. mitridatis, на які вка зу вав С.В. Юзеп чук, 
та кож мо жуть слу гува ти будо ва по верх ні та карі-
наль ного шва верх ньо го чле ника стру чеч ка. 

Так, з’ясовано, що за ком плек сом діаг ностич-
них оз нак C. koktebelica s. str чіт ко від різ няє ться 
від C. mitridatis кулястою фор мою верх ніх чле ни ків 
стру чеч ків і біль шими їхні ми роз міра ми, на від-
міну від еліп соїд них у C. mitridatis, боро зен части ми 
комі су раль ним та карі наль ним шва ми, на від міну 
від ви раз но реб ристих, а та кож сіт часто-вдав лено-
жил кува тою по верх нею, на від міну від ви раз но сіт-
часто-опук ло жил кува тої.

Отри мані дані свід чать на ко ристь ву зько го 
розу мін ня обся гу C. koktebelica, який рос те лише 
по узбе реж жю гір сько-вул ка ніч ного маси ву Кара-
даг та бух ти Ти хої по бли зу сел. Кок те бель і є ву-
зько ло каль ним енде мі ком. На Тар хан кут сько му, 
Кер чен сько му і Та ман сько му п-овах поши ре ний 
C. mitridatis.

До слі дже ні нами рос лини кат рану із Се ред ньо го 
Пе ред кав каз зя та Пів ніч но-За хід ного Кав казу чіт-
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ко від різ няю ться за озна ками пло дів як між со бою, 
так і від та ких C. koktebelica та C. mitridatis, тому їх 
слід від носи ти до ін ших ви дів. 

Авто ри ви слов лю ють щиру подя ку заст. ди рек-
тора з нау ко вої робо ти Дер жав ного при род ного запо-
від ника «Ут риш» О.М. Биха ло вій за орга ніза цію ек-
спе ди цій них до слі джень, канд. біол. наук, до цен ту 
ка фед ри бота ніки і фар ма ког но зії Став ро поль сько го 
дер жав ного уні вер сите ту В.М. Біло усу за допо могу 
в збо рі пло дів, канд. біол. наук, мол. наук. спів ро біт-
нику Бота ніч ного інсти туту іме ні В.Л. Кома рова 
РАН І.В. Тата нову за люб’язно нада ні фото гра фії 
гер бар них зраз ків, а та кож канд. біол. наук, до цен-
ту ка фед ри запо від ної спра ви Дер жав ної еко ло гіч-
ної ака де мії пі сля ди плом ної осві ти та управ лін ня 
В.П. Коло мій чуку за цін ні пора ди у пошу ку міс це зна-
хо джень до слі джу ва них ви дів.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛОДОВ 
CRAMBE KOKTEBELICA И CRAMBE MITRIDATIS 
(BRASSICACEAE)

Проведен сравнительный анализ морфологических 
особенностей плодов C. koktebelica и C. mitridatis из locus 
classicus и других известных местонахождений в пределах их 
ареала. Уточнены и дополнены диагностирующие признаки 
морфологии плода, которые можно использовать для 
определения этих видов. Уточнен ареал обоих видов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: морфология плодов, Crambe koktebelica, 
Crambe mitridatis.
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MORPHOLOGICAL PECULARITIES OF 
CRAMBE KOKTEBELICA AND CRAMBE MITRIDATIS 
FRUITS (BRASSICACEAE)

Comparative analysis of morphological peculiarities of fruits of 
C. koktebelica and C. mitridatis from locus classicus and another 
well-known locations in their natural habitats was performed. The 
diagnostic features of the fruit morphology, which could be used 
to identify these species, were made more precise and amplified. 
The natural ranges for both species were specified.

K e y  w o r d s: fruit morphology, Crambe koktebelica, Crambe 
mitridatis.


