
558 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2014, 71(5)

Вступ

Київські міські ліси останнім часом зазнають
відчутної деградації, причиною якої є як загаль
ні властивості урбанізованого середовища, так і
специфічні сукцесійні процеси, притаманні еко
системам лісового типу. Вчені відзначають у них
зрідження деревостанів, зміну домінантів (Дідух,
2010),збідненнясинузіїгеофітів—веснянихефе
мероїдів—тазабур’яненнязапріоритетноїучасті
біогеографічно чужорідних видів (Бурда, 2012).
Чужорідні види займають, поряд з іншими, неха
рактерну для неморальних лісів помірних широт
Північної півкулі екологічну нішу деревних ліан.
Якужезазначалося,цюнішуактивноосвоюютьу
київськихлісахParthenocissus inserta (Kern.)Fritsch.,
P. Quinquefolia (L.) Planchon та їхні гібриди. Крім
звичайної для ліан форми вертикального росту,
рослиниприбульці цих видів утворюють тут на
земнуформу.Появаостанньоїгальмуєрістірозви
ток аборигенних видів типових синузій весняних
геофітівілісовогоширокотрав’ятаприходитьїмна
зміну.Останнімирокаминішудеревнихліануна
шихлісахвподобалинелишечужоріднівидизроду
Parthenocissus. Зокрема, в Черкаській обл. нещо

давновиявленолокалітетспонтанногопоширення
Celastrus scandensL.,вочевидьантропогенногопо
ходження(Тищенкотаін.,2013).Отже,розповсю
дженнябіогеографічночужоріднихвидівжиттєвої
формидеревнихліаннабуваєхарактерунеокремих
випадків, а загрозливої тенденції для біорізнома
ніттянеморальнихлісів.Томуцейаспектдеграда
ції екосистем лісового типу потребує ретельного
дослідженнязадляоцінкийогоблизькихівіддале
нихнаслідків.

Об’єкти та ме то ди до слі джень

Об’єктом нашого вивчення є північноаме
риканський вид Aristolochia macrophylla Lam.
(Aristolochiacea), зокрема, його спонтанна ки
ївська популяція, що сформувалася в парку сана
торію «КончаЗаспа» (м. Київ, Столичне шосе,
215).Географічнікоординати,визначенінавігато
ромGPSMAP76CSx(Garmin),—50º17'42"пн.ш.;
30º35' 21" с. д. Ступінь освітленості вимірювався
SolarPowerMeterCEMDT1307яквідсотоквідпо
тужностіповногопотокусонячногосвітлаопівдні
(період вимірювань — 12.00—12.30). Він стано
вить35—40%піднаметом.Рослинавизначеназа
традиційними джерелами (Иванова, 1936; Бор
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дзиловський,1952)та ідентифікованазазразками
ГербаріюІнститутуботанікиіменіМ.Г.Холодного
НАНУкраїни(KW).

Aristolochiamacrophylla—деревналіана,зпотуж
ними пагонами понад 10—15 м, які здіймаються
подеревахабоіншихопорахна10—15м.Первин
нийареалвидурозташованийпереважноусхідних
штатахСША,вАппалачах.Видзазвичайуприрод
них умовах трапляється у багатих, вологих лісах і
вздовж струмків (Aristolochia …, 2014). Спонтанне
поширенняA.macrophyllaукиївськихлісахмивия
вилиужовтні2011р., уподальшомупродовжили
вивчення цієї місцевої популяції в КончаЗаспі у
вегетаційнийперіод.Територіясанаторіюсусідить
з колишнім ландшафтним заказником на лівому
березіозераКонча,оголошениму1997р.напло
щі80гатапідпорядкованимКиївзеленбуду(ЛПГ
«КончаЗаспа»). Від 2014 р. ця ділянка згідно з
УказомПрезидентаУкраїнипророзширенняГоло
сіївськогонаціональногоприродногопаркуприєд
нанадоостаннього.

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

Aristolochiamacrophyllaналежитьдодавніхйулюб
лених декоративних рослин. У межах первинно
гоареалулегковирощуєтьсянадобредренованих
ґрунтах,заумовосвітленостівідповногосонячно
госвітладочастковогозатінення.Надаєперевагу
багатим, вологим ґрунтам, не переносить сухих
ґрунтів.Добрерозмножуєтьсянасінням.Серйозні
ураженнякомахамиабопроблемизахворюваньвід
сутні.Цінуєтьсязаздатністьшвидконадатищіль
непокриттядлясонячнихверанд,колон,стовпів,
ґрат,альтанок,парканівабостін.Використовуєть
ся протягом багатьох років і здатний створювати
глибокийзатінок(Aristolochia…,2014).Крімтого,
ця рослина має лікарські властивості. У літерату
різгадується,щоперекладродовоїназвизгрецької
означає«сприяєпідчаспологівнайліпшенароди
тидитину»(Иванова,1936).Яквідзначаютьнасай
ті Міссурійського ботанічного саду (СентЛуїс), у
США зазвичай цю рослину називають «люлькою
голландця».ТакійназвіA.macrophyllaзавдячуєне
звичним,надовгихквітконіжках,жовтуватозеле
нимквіткам.Кожнаквіткамаєоцвітинуздовгою
зігнутоюзеленуватобрунатноютрубочкоюйпра
вильним трилопатевим, сформованим трьома ко
ричневофіолетовимипелюстками,відгиномуви
гляді ротика. Усе разом зовні нагадує голландські
курильнілюльки.Хочаквіткиіпривабливі,вони,

як правило, приховані під густим листям і дещо
непомітні. Там же формуються і коробочки до
6—9см,щозвисаютьнадовгих,до8см,плодоніж
ках(Aristolochia…,2014).Декоративнітабіологічні
властивості A. macrophylla зумовили широке ви
користання його для вертикального озеленення в
помірнихширотахнаамериканськомутаєвразій
ськомуконтинентах.

Якдекоративнарослина A.macrophyllaвирощу
ється від 1783 р. (Rehder, 1949), проте є відомості
провведенняйоговкультурувПівнічнійАмериці
1883р.(Рубцовидр.,1951).ВидиродуAristolochia 
давно завезені до Європи, вважаються чудовими,
витривалимидеревнимиліанамиекзотами.ВУк
раїніA.macrophylla культивуєтьсявід1811р.,коли
вінупершеінтродукованийзаназвоюA. durior Hill,
щоєсинонімомназви A.macrophyllaLam.,Креме
нецькимботанічнимсадом(Лыпа,1952).У«Фло
рі УРСР» Є.І. Бордзиловський (1952) вказує, що
A.macrophyllaкультивуєтьсявсадахіпаркахякзви
чайнадекоративнарослина.Подібнівідомостіпро
видподаніу«ФлореСССР»(Иванова,1936).

Серед матеріалів Гербарію Інституту ботаніки
іменіМ.Г.ХолодногоНАНУкраїни(KW)уперегля
нутихнамиіменнихгербарнихколекціяхВ.Г.Бес
сераіМ.С.Турчаніноваєзразкицьоговидузана
звою A. sipho L’Hér. (синонім) з ботанічних садів
Європи,приватнихсадівчидач.УГербаріїЛьвів
ського національного університету імені Івана
Франка(LW)зберігаєтьсязразок058675A. sipho,зі
бранийум.Ужгород,наМосковськійнабережній,
28.06.1950колекторомЖукевич.УНікітськомубо
танічномусадувидкультивуєтьсявід1879р.(Голо
вач,1973).М.Є.Цабель(Н.Е.Цабель,1884)згадує
A. siphoякцілкомвитривалийвЯлті,деморозина
тойчасдосягали—12°С.Авторвказує,щовМоскві
ліанапотребуєукриттяназимусоломою,уСанкт
Петербурзіїїнездерев’яніліпагонирекомендуєоб
різати,арослинуукриватиземлеюталистям.Про
теу1980р.уБотанічномусадуБотанічногоінсти
туту імені В.Л. Комарова АН СРСР на чотирьох
ділянках зростали десять особин A. macrophylla
(Головач, 1980). О.Л. Липа (А.Л. Лыпа, 1952) на
віввідомійомунатойчасмісцяуспішноговиро
щування цього виду в декоративному садівництві
тапаркобудівництвівУкраїні.Наприклад,могутні
60—70річніособинизістовбурамидо20мдовжи
ною та 8—10 см у діаметрі зростали в арборетумі
плодовоїстанціїуМліївому,від1916р.—удендро
паркуУстимівка.Цяліанавідомавозелененніниз
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ки міст, зокрема, Полтави — від 1939 р., Львова і
Трускавця—від1946р.тощо.Цілкомстійкоювия
виласярослинавКиєві,девирощуєтьсявід1949р.
(Лыпа, 1952; Орлов, 1974). Наразі A. macrophylla 
в Україні культивується в декількох ботанічних
садах. У Національному ботанічному саду імені
М.М.ГришкаНАНУкраїнидаєповноцінненасін
ня,зякогофахівцісадупоновлюютьвидусучасних
експозиціях. До колекції Донецького ботанічного
садуНАНУкраїни,наприклад,видупроваджений
з насіння репродукції Національного ботанічного
саду НАН України ще в 1970 р. (Каталог…, 1986).
В умовах Донбасу деревна ліана характеризується
як посухостійкий, морозовитривалий, з повним
цикломрозвиткудеревнийекзот,щоплодоноситьі

даєповноцінненасіння.НаПівнічномуЗаходіРо
сіївисіянеувідкритийґрунтнасінняA.macrophylla 
даєдружнісходи,апідкінецьпершоговегетацій
ногоперіодусіянцідоростаютьдо20смзаввишки
та мають стебла на рівні поверхні ґрунту 0,6 см у
діаметрі.Живцямиукорінюєтьсяпогано(Головач,
1973).Втім,відомостіпроспонтаннепоширенняв
умовахкультури,зокремавУкраїні,абожсамосіву
ботанічнихсадахулітературінамнетраплялися.Є
повідомленняпролегкевкоріненняA.macrophylla 
відсадками пагонів. Автори нагадують також, що
в культурі у межах Східної Європи A. macrophylla 
потребує захищених місць, особливо у молодому
віці, оскільки потерпає від сухих вітрів (Головач,
1973;Колесников,1974;Орлов,1974).

Рис.1. Aristolochiamacrophylla Lam.улісовійчастиніпаркусанаторію«КончаЗаспа»,м.Київ
Fig.1.Aristolochia macrophyllaLam.intheforestresort«KonchaZaspa»,Kyiv

Рис.2.ОднорічнісіянціAristolochiamacrophylla Lam.піднаметомдубовоголісу,КончаЗаспа,м.Київ
Fig.2.AnnualseedlingsAristolochia macrophyllaLam.underthecanopyofoakforest,KonchaZaspa,Kyiv
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ВиявленийнамилокалітетA.macrophylla умежах
Києва являє собою крутий схил до озера Конча.
Схил перерізають неглибокі яри та водотоки, він
покритийдубовимлісомQuercus roburL.збагати
мидомішкамиCarpinus betulusL.,Tilia cordataMill.,
Acer platanoidesL.таA. negundoL.,атакожSambucus 
nigraL.,Amorpha fruticosaL.тощо.Водномузярів
зосереджена місцева популяція екзотичної ліани.
Загальна чисельність особин спонтанної місцевої
популяціїA.macrophylla неперевищує50,вониріз
ноговікуірозміру,втомучислідодесяткаодноріч
нихсіянців.Більшістьособинщеперебуваєуріз
нихстанахпередгенеративногоперіодуонтогенезу.
Рослини, які оселилися спонтанно в лісовому уг
рупованні,близькомудоприродного,оповивають
дереватакущі,щоростутьпоряд,і,піднімаючись,
пробиваються до сонячного світла вже на висоті
до4—5м.Часомякопоруодинітойсамийстов
буроповиваютьобидвавидиліан—A.macrophylla 
та P. quinquefolia. До 12 м досягає з десяток осо
бин, деякі з них у травні 2014 р. цвіли, вочевидь,
зав’язали плоди й утворили насіння. У лісовому
оточеннірозрізнитипоходженнянасіння,якепот
рапилонаповерхнюґрунтувідматеринськоїрос
линитавідтакої,щовиросласпонтанно,буловаж
ко.

Втім, зростання чисельності спонтанної попу
ляції A. macrophylla у КончіЗаспі очевидне — в
2011 р. у ній спостерігалось не більше 30 особин
різноговікуірозміру(рис.1,2).

Джерелоінвазіїлегковиявилось.Наоднійзалей
санаторію «КончаЗаспа», над крутим схилом до
озераКонча,розташованаальтанка,оповитацією
ліаною разомз Vitis viniferaL.Надальтанкоюроз
рослисянебільше5особинліаниекзота.Товщина
материнськогостебласягає3—4см,загальнадов
жина—неменше6м.Рослинаперебуваєврозквіті
генеративногоперіоду,вжовтні2011р.ряснопло
доносила,прощосвідчилачисельністькоробочок,
що скотилися вздовж схилу. У травні 2014 р. цві
тінняліанинебулорясним,аленапочаткучервня
плодизав’язалися.Достигаючи,коробочкирозтрі
скуютьсяпоребрахшістьмапоздовжнімитріщина
ми.Насінинапласка,тригранна,іззаокругленими
ребрами. Насіння зазвичай повноцінне. Зрілі ко
робочки,легковідділяючисьвідматеринськоїрос
лини, падають і скочуються схилом, гублячи при
цьомунасінини,котрілегкопроростаютьнаступ
ноївесни.Втакийспосібнаплощіблизько300м2
виникласпонтаннапопуляціяA.macrophylla.

Ви снов ки

У природних умовах уперше в Україні зареєст
ровано розповсюдження Aristolochia macrophylla
(Aristolochiaceae) — північноамериканського виду,
деревноїліанизпотужнимростом.Понад200ро
ків екзотичний вид в Україні був відомий лише в
культурі, як цінна й доволі невибаглива декора
тивна рослина. Сценарій переходу до здичавіння
A. macrophylla є наочним прикладом поступової
адаптації біогеографічно чужорідного виду до но
вихумовзростанняувторинномуареалі.Вид,що
тривалий час успішно культивувався і формував
повноцінне насіння, з якихось причин спонтан
но не поширювався. Хоча різноманітні джерела
вказуютьнайогоздатністьлегкорозмножуватись
насіннямякупервинному,таківумовахвторин
ного ареалу. Як на наш погляд, у даному випадку
причиноюєнелишедобревідомевінвазійнійбіо
логіїявище«екологічнихтривалихефектівкульти
генів»або«фазивідставання»(«ecologicallongterm
effectsofcultigens»або«lagphase»),щовважається
звичайнимупроцесахбіологічноїміграції(Sukopp
etal.,1993;Pyšeketal.,2005).Будьякийчужорід
нийвидпротягомпевногочасуадаптаціїдонових
умовнакопичуєкритичнийоб’ємгенотафеноти
пічноїмінливості,формуєсистемурепродуктивної
здатності й інших адаптаційних властивостей, як
інагромаджуємасунасіннячи іншихдіаспор.На
нашу думку, у виявленому випадку A. macrophylla 
поширивсяспонтаннозкультуризанедостатнього
догляду.Йогонасіннямеханічнопотрапилодозов
сімнеконтрольованихлюдиною,втім,дужеспри
ятливихприроднихумов,яківиявилисьаналогом
місцезростань його первинного ареалу. Саме це є
підставою для постійного контролю спонтанного
розповсюдженнянасінняA.macrophylla вкультурі.

Вважаємо, що наразі популяція A. macrophylla,
сформованаспонтанно,покищонестановитьза
грозидляекосистемсанаторногопаркучиприлег
лоїчастиниГолосіївськогонаціональногоприрод
ногопарку.Проте,черездоситьінтенсивненарос
таннячисельності,моніторингпопуляціїслідпро
довжити,якізвернутиособливуувагунасамосівта
йогостанузвичайнихмісцяхкультивуванняліани
A.macrophylla.

ГербарнізразкиAristolochiamacrophyllaпередано
до Гербарію Інституту ботаніки імені М.Г. Холод
ногоНАНУкраїни(KW).
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СПОНТАННОЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ
АRISTOLOCHIA MACROPHYLLA(ARISTOLOCHIACEAE)В
ЛЕСАХКОНЧАЗАСПЫ(г.КИЕВ)

В естественных условиях впервые в Украине зарегистри
рована местная популяция североамериканского вида
Aristolochia macrophylla Lam. (Aristolochiaceae) — древесной
лианысмощнымростом.Втечениепочти200летнегопе
риода интродукции он был известен в Украине исключи
тельно в культуре. Обнаруженная спонтанная популяция
A. macrophyllaединична,однаковлесахУкраинымиграции
адвентивных древесных лиан (видов родов Parthenocissus, 
Celastrus) становятся привычными, заполняя пустующие
экологические ниши. Спонтанные миграции древесных
лиан в широколиственных лесах Украины автор склонен
рассматривать в качестве тенденции флорогенеза, угрожа
ющейместномубиоразнообразию.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: чужеродные виды растений, биоло-
гические миграции, Украина,Aristolochiamacrophylla,
Aristolochiaceae.

R.I. Burda
InstituteforEvolutionaryEcology,NationalAcademyof
SciencesofUkraine,Kyiv

SPONTANEOUSSPREADOF
ARISTOLOCHIA MACROPHYLLA(ARISTOLOCHIACEAE)IN
KONCHAZASPAFORESTS,KYIV

A local population of the North American species, Aristolochia 
macrophylla Lam. (Aristolochiaceae), a stronggrowing woody
vine, was registered in the natural broadleaf forests for the first
timeinUkraine.Thisornamentalplantwasknownonlyincul
tureafterintroductioninUkrainein1811.Theobservedsponta
neouspopulationofA. macrophyllaissingle,thoughmigrationof
thealienwoodyvines(speciesofthegeneraParthenocissus, Cel-
astrus)intheforestsofUkraineareknowntofillemptyecological
niches. Spontaneous migration of woody vines in the broadleaf
forestsofUkraineisregardedasaflorogenesistrendthreatening
localbiodiversity.

K e y  w o r d s: alien plant species, biological migration, Ukraine, 
Aristolochiamacrophylla,Aristolochiaceae.


