
З М І С Т

Геоботаніка, екологія, охорона рослинного світу
Дубина Д.В., Вакаренко Л.П., Дзюба Т.П., Єрмаков М.Б., Пєстунов І.А. Картографічна модель галофітної рослинності 

приморського сектора Кілійського гирла Дунаю  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �531
Винокуров Д.С. Синтаксономія ксеротермної рослинності долини р. Інгул (клас Festuco-Brometea). Частина 2. Лучно-

степова, чагарниково-степова, справжньостепова рослинність  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �537
Мосякін  А.С.,  Казарінова  Г.О.  Моделювання інвазійного поширення Pistia  stratiotes (Araceae) на основі ГІС-аналізу 

кліматичних факторів � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �549

Судинні рослини: систематика, географія, флора
Бурда Р.І. Спонтанне поширення Aristolochia macrophylla (Aristolochiaceae) у лісах Кончі-Заспи (м. Київ)� � � � � � � � � � � � � � �558
Протопопова В.В., Шевера М.В., Федорончук М.М., Шевчик В.Л. Види-трансформери у флорі Середнього  

Придніпров’я� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �563
Перегрим О.М., Перегрим М.М. Поширення видів роду Pedicularis (Orobanchaceae) в Україні  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �573
Твардовська М.О., Андрєєв І.О., Кунах В.А. Каріотипи видів роду Iris флори України � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �581
Коршиков І.І., Лаптєва О.В. Якість пилку Pinus pallasiana (Pinaceae) з насаджень екологічно безпечних і техногенно 

забруднених територій степової зони України� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �590

Флористичні знахідки
Красиленко Ю.А. Нова знахідка Arceuthobium oxycedri (Santalaceae) на Platycladus orientalis (Cupressaceae) у Криму   � � � � � � �599

© ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО НАН УКРАЇНИ, 2014

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  НАУК  УКРАЇНИ  •  ІНСТИТУТ  БОТАНІКИ  імені  М.Г.  ХОЛОДНОГО

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ   •   ЗАСНОВАНИЙ  1921  р.   •   ВИХОДИТЬ  ОДИН  РАЗ  НА  ДВА  МІСЯЦІ  •  КИЇВ

УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ ЖУРНАЛ
UKRAINIAN  BOTANICAL  JOURNAL

ТОМ 71 •5• 2014



Спорові рослини та гриби

Михайлова  О.Б. Морфолого-культуральні властивості лікарського гриба  Piptoporus  betulinus (Basidiomycetes) на 
агаризованих живильних середовищах � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �603

Гербарна справа
Красняк О.І. Види роду Bromopsis (Poaceae), описані з території України (відомості про типовий матеріал) � � � � � � � � � � � � �610

Фізіологія, анатомія, біохімія, клітинна та молекулярна біологія рослин
Чипиляк  Т.Ф.,  Гришко  В.М. Особливості фізіологічної адаптації Hemerocallis  lilioasphodelus і H.  middendorffii 

(Hemerocallidaceae) до техногенного забруднення � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �614
Артеменко  О.А.  Регулятори клітинного циклу в трансгенних рослинах Arabidopsis  thaliana (Brassicaceae)  за умов 

кліностатування. Циклін-залежні кінази   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �620

Історія науки
Косаківська І.В., Веденичова Н.П., Негрецький В.А., Шейко О.А. До 80-річчя відділу фізіології рослин (фітогормонології) 

Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �626

Ювілейні дати
Моргун В.В., Дмитрієв О.П., Дідух Я.П. Дмитру Михайловичу Гродзинському — 85!  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �631
Ситник К.М., Риковський Г.Ф., Дудка І.О., Гапієнко О.С., Беломесяцева Д.Б. Віктору Івановичу Парфенову — 80 років� � � �634

Хроніка
Ольшанський І.Г., Зикова М.О., Черненко А.Д., Поліщук О.В., Кругляк Ю.М., Бабицький А.І. Міжнародна конференція 

молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» (9—12 вересня 2014 р., м. Умань) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �637
Гамор  Ф.Д.  Міжнародний науково-практичний семінар «Розвиток системи біосферних резерватів в Україні» (1—3 

жовтня 2014 р., с. Ужок, Закарпатська обл.)� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �638
Перегрим  М.М.,  Красиленко  Ю.А.,  Мельник  В.І.,  Ташев  А.Н. Конференція з європейської рослинності «Рослини для 

людей, люди для рослин» (Колимпарі, Ханья, Крит, Греція) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �640



531ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 5

УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ

Геоботаніка, екологія, охорона  
рослинного світу

Д.В. ДУБИНА1, Л.П. ВАКАРЕНКО1, Т.П. ДЗЮБА1, М.Б. ЄРМАКОВ2, І.А. ПЄСТУНОВ2 
1 Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України

вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01601, Україна

geobot@ukr.net
2 Інститут обчислювальних технологій Сибірського відділення РАН

просп. акад. Лаврентьєва, 6, м. Новосибірськ, 630090, Росія

КАРТОГРАФІЧНА МОДЕЛЬ ГАЛОФІТНОЇ РОСЛИННОСТІ ПРИМОРСЬКОГО СЕКТОРА 
КІЛІЙСЬКОГО ГИРЛА ДУНАЮ

К   л   ю   ч   о   в   і     с   л   о   в   а :  рослинність,  космічний моніторинг, дистанційне зондування, картографічна 
модель рослинності, приморський сектор Кілійського гирла Дунаю, Україна

© Д.В. ДУБИНА, Л.П. ВАКАРЕНКО, Т.П. ДЗЮБА, 
М.Б. ЄРМАКОВ, І.А. ПЄСТУНОВ, 2014

Вступ

Кос міч ний мо ні то ринг біо ло гіч них ре сур сів — 
один із най су час ні ших і най пер спек тив ні ших нау-
ко вих на пря мів, який дає змо гу об’єктивно реєст-
ру ва ти та уза галь ню ва ти дані сто сов но змін рос-
лин но го по кри ву, що від бу ва ю ть ся на різ них за 
пло щею ді лян ках, ви зна ча ти та оці ню ва ти вплив 
лю ди ни або при род них чин ни ків на при род не се-
ре до ви ще. До слі джен ня се рії по втор них кос міч них 
знім ків те ри то рій до по ма гає про гно зу ва ти по даль-
ший роз ви ток ан тро по ген но го впли ву на еко систе-
ми та роз роб ля ти ре ко мен да ції щодо запобігання 
його не га тив ним на слід кам. 

До поя ви ме то дів дис тан цій но го зон ду ван ня з 
ви ко ристан ням су пут ни ко вих знім ків гео бо та ніч-
не кар то гра фу ван ня тех ніч но було до сить склад-
ним і три ва лим про це сом, що потребував знач них 
за трат ча со вих і людських ре сур сів. Че рез тех ніч ні 
труд но щі точ но го гео гра фіч но го прив'язування ре-
зуль тат та ко го кар ту ван ня час то мав ха рак тер кар-
то схе ми, а межі ви ді лів були не дос тат ньо чіт ки ми, 
що при зво ди ло до сис тем них по хи бок при оцін ці 
площ ок ре мих ви ді лів чи фі то це но зів. 

Ви ко ристан ня тех но ло гій гео ін фор ма цій них 
сис тем і GPS-на ві га ції із за лу чен ням просто ро вих 
да них, от ри ма них на су пут ни ко вих зоб ра жен нях, 
дає змо гу здій сню ва ти ве ли ко мас штаб не гео бо-
та ніч не кар то гра фу ван ня з мен ши ми за тра та ми 
та ви зна ча ти межі ви ді лів і пло щі кар то гра фіч них 
об’єктів із ви со кою точ ністю. 
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Ме то ди ки дис тан цій но го кар ту ван ня рос лин но-
го по кри ву та де шиф ру ван ня су пут ни ко вих знім-
ків пос тій но вдо ско на лю ю ть ся. На сам пе ред це 
сто су є ть ся час ти ни де шиф ру ван ня су пут ни ко вих 
зоб ра жень ви со кої й над ви со кої роз діль ної здат-
ності (5—1 м/пік сель), зок ре ма та ких сен со рів, як 
WorldView-2, Quick Bird, IKONOS, Pleiades та ін-
ших. Ос нов ною про бле мою де шиф ру ван ня є мо за-
їч ність рос лин но го по кри ву та роз ми тість меж між 
уг ру по ван ня ми. Тому ці особ ли вості від би ва ю ть ся 
й на спек траль ній ха рак те ристи ці пік се лів кос мо-
з нім ка ви со кої роз діль ної здат ності: фраг мент, що 
від по ві дає тому чи ін шо му уг ру по ван ню, час то є 
мо за ї кою пік се лів різ ної яс к ра вості. Така си туа ція 
знач но уск лад нює про цес де шиф ру ван ня і пот ре-
бує особ ли вих під хо дів, які від різ няю ть ся, зок ре-
ма, від ме то дів де шиф ру ван ня аг ро ланд шаф тів та 
ін ших об'єктів ан тро по ген но го по хо джен ня, які 
за зви чай ма ють більш од но знач ні спек траль ні оз-
на ки та чіт кі ші межі (Кузь ма нен ко та ін., 2012). 

Ме тою на шо го до слі джен ня було ство рен ня 
кар то гра фіч ної мо де лі га ло фіт ної рос лин ності пер-
вин ної дель ти Кі лійсь ко го гир ла Ду наю на ос но ві 
ком плекс но го під хо ду з ви ко ристан ням кла сич-
них ме то дик по льо вих гео бо та ніч них до слі джень 
і ме то ди ки де шиф ру ван ня кос моз нім ків ви со кої 
та над ви со кої роз діль ної здат ності, роз роб ле ної в 
Інсти ту ті об чис лю валь них тех но ло гій Си бірсь ко го 
від ді лен ня (СВ) РАН (м. Но во си бірськ) (Пес ту нов, 
Си няв ский, 2006, 2012).

Ме то ди ка до слі джень

Фак ти та уза галь нен ня, представ ле ні в пуб лі ка ції, 
є ре зуль та том до слі джень рос лин ності, здій сне них 
у 2013 р. на по лі го ні, роз та шо ва но му в при мор-
ському сек то рі пер вин ної дель ти Кі лійсь ко го гир ла 
Ду наю (с. При морське Кі лійсь ко го р-ну Одеської 
обл.). По льо ві до слі джен ня, ви ко на ні із засто су-
ван ням кла сич них гео бо та ніч них ме то дів, вклю-
ча ли гео бо та ніч ні опи си рос лин ності різ них ти пів 
ор га ні за ції, кар то гра фіч ні ро бо ти з ви ко ристан ням 
кос моз нім ків і з ви зна чен ням гео гра фіч них ко ор-
ди нат опор них то чок за до по мо гою на ві га цій них 
сис тем GPS, а та кож роз роб лен ня ро бо чо го ва рі-
ан та ле ген ди. Ка ме раль ні до слі джен ня вклю ча ли 
ство рен ня від по від ної бази да них, згід но з ви мо-
га ми ТURBOVEG, по бу до ву фі то це но тич них таб-
лиць і кла си фі ка цій ної схе ми, що є ос но вою для 
оп ра цю ван ня за вер шаль но го ва рі ан та ле ген ди до 

гео бо та ніч ної кар ти по лі го ну та ана ліз ва рі ан тів 
де шиф ру ван ня рос лин но го по кри ву на су пут ни-
ко вих знім ках ви со кої й над ви со кої роз діль ної 
здат ності (5—1 м/пік сель). Де шиф ру ван ня кос мо-
з нім ків здій сню ва ла ла бо ра то рія Інсти ту ту об чис-
лю валь них тех но ло гій СВ РАН із ви ко ристан ням 
ал го рит мів оп ра цю ван ня да них, які є влас ною роз-
роб кою ла бо ра то рії, зок ре ма не па ра мет рич ні ал го-
рит ми класте ри за ції на ос но ві GRID-під хо ду (Пес-
ту нов, Си няв ский, 2006, 2012), ме то ди ан самб ле вої 
класте ри за ції ECCA (Пес ту нов, Доб ро твор ский, 
Си няв ский, 2008; Пес ту нов, Бе ри ков, Си няв ский, 
2010) та ме то ди спек траль но-текстур ної сег мен та-
ції (Пес ту нов, Рылов, 2012). 

Гео гра фіч не при уро чен ня, фі зи ко-гео гра фіч-
ні особ ли вості ре гіо ну, де роз та шо ва ний по лі гон, 
та гео бо та ніч на ха рак те ристи ка його рос лин но го 
по кри ву ви кла де ні в по пе ред ній ро бо ті (Ду би на, 
Дзю ба, Ва ка рен ко, 2014). 

Рос лин ний по крив по лі го ну до сить своє рід ний, 
що пов’язано з особ ли востя ми рель є фу те ри то рії та 
з тим, що вона ні ко ли не ро зо рю ва ла ся, а здав на 
ви ко ристо ву ва ла ся як па со ви ще для ху до би. Ос-
тан ні ми ро ка ми спос те рі га є ть ся знач не зни жен ня 
па со вищ но го на ван та жен ня. Су час ний рос лин ний 
по крив по лі го ну є по єд нан ням на від нос но не ве-
ли кій пло щі на пів пус тель них, пус тель но-сте по вих, 
сте по вих, за со ле но-луч них, со лон це вих, со лон ча-
ко вих і за со ле но-бо лот них уг ру по вань. Із ви со ти 
пта ши но го по льо ту в пів ден ній і пів ніч но-схід ній 
час ти нах він має ви гляд ву зьких і ви дов же них смуг 
рос лин ності різ но го про ек тив но го по крит тя, що 
роз мі щу ю ть ся за гра ді єн том під ви щен ня рель є фу, 
по ме ре жа них різ ни ми за фор ма ми та ве ли чи на ми 
те ри то рій вклю чен ня ми ін ших уг ру по вань рос лин-
ності. По при за галь ну знач ну стро ка тість, більш 
од но рід ни ми ма си ва ми рос лин ності від зна ча ю ть-
ся цен траль ні та пів ніч но-схід ні те ри то рії по лі го-
ну. Син так со но мія рос лин ності по лі го ну, здій сне-
на на за са дах еко ло го-фло ристич ної кла си фі ка ції, 
представ ле на в по пе ред ній стат ті (Ду би на, Дзю ба, 
Ва ка рен ко, 2014). У цій пуб лі ка ції ви ді ле ні син так-
со но міч ні оди ни ці рос лин ності ви ко риста ні для 
по бу до ви ле ген ди, їх гео бо та ніч на ха рак те ристи-
ка дана в ас пек ті розв’язання зав дан ня ство рен ня 
кар то гра фіч ної мо де лі га ло фіт ної рос лин ності на 
ос но ві дис тан цій но го зон ду ван ня.

Про цес ство рен ня кар то гра фіч ної мо де лі рос-
лин ності по лі го ну скла дав ся з де кіль кох ета пів.
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Пер ший етап вклю чав, зви чай но, по льо ві гео бо-
та ніч ні до слі джен ня те ри то рії та ви яв лен ня опор-
них то чок із гео гра фіч ною прив’язкою. На по лі го ні 
до б ре ви ді ляю ть ся ві зу аль но й за йма ють най біль-
ші пло щі уг ру по ван ня по ли но вих сте пів із до мі-
ну ван ням Artemisia santonica L. і A. austriaca Jacq. зі 
знач ною участю ефе ме рів (Poa bulbosa L., Trifolium 
retusum L.,  Cerastium  semidecandrum  L.,  Thlaspi 
perfoliatum  L. тощо), які на ле жать до асо ціа ції Poo 
bulbosae-Artemisietum santonicae Dubyna, Dziuba, 
Vakarenko 2014 кла су Festuco-Puccinellietea  Sob ex 
Vicherek 1973.  Вони за йма ють під ви ще ні ді лян ки 
з де гра до ва ни ми луч но-сте по ви ми со лон цю ва ти-
ми ґрун та ми. У цен траль ній час ти ні го лов ним до-
мі нан том є Artemisia  santonica  (40—50 %) (суб асо-
ціа ція typicum),  а в пів ніч ній і на дещо ба гат ших 
ґрун тах до ньо го в знач ній кіль кості до мі шу є ть ся 
A. austriaca (15—50 %) (суб асо ціа ція artemisietosum 
austriacae). Спів до мі нан том обох уг ру по вань є Poa 
bulbosa. Струк ту ра та фло ристич ний склад уг ру по-
вань до сить по діб ні. За галь не про ек тив не по крит-
тя ко ли ва є ть ся від 70 до 100 %. Уг ру по ван ня ма ють 
два під’яруси: пер ший — зав ви шки 60 см, дру-
гий — 5—8 см. Фло ристич ний склад на лі чує 45—50 
ви дів. Се ред них до сить знач на част ка од но річ ни-
ків, та ких як Bromus  japonicus  Thunb. (10—15 %), 
B.  hordeaceus L.,  Hordeum  murinum  L.,  Myosurus 
minimus L., Matricaria recutita L. (10—15 %), Trifolium 
retusum (10—15%) тощо. З ви со ким сту пе нем пос-
тій ності тра п ляю ть ся Camphorosma  monspeliaca L. 
(5—10 %), Puccinellia  distans (Jacq.) Parl., Kochia 
prostrata  (L.) Schrad. (до 5 %). Уг ру по ван ня з до-
мі ну ван ням обох ви дів по ли ну від різ няю ть ся від 
по пе ред ніх  на яв ністю у фло ристич но му скла ді 
гру пи луч но-сте по вих ви дів,  Plantago  lanceolata  L. 
(1—15 %),  Achillea  setacea  Waldst. & Kit.,  Erodium 
cicutarium  (L.) L’Her.,  Poa  stepposa (Kryl.) Roshev., 
Vicia  cracca L., а та кож участю (на дея ких ді лян-
ках) ру де раль них ви дів Atriplex  prostrata  Boucher, 
Cynodon dactylon (L.) Pers., Consolida regalis S.F.Gray, 
Thlaspi  perfoliatum  L.,  Lepidium  ruderale L. Ос тан нє 
по яс ню є ть ся тим, що ці уг ру по ван ня сфор му ва ли-
ся як на па со вищ них ді лян ках по лі го ну, так і на ста-
рих пе ре ло гах. По ли но ві уг ру по ван ня вліт ку ма ють 
сріб лясто-сі рий ас пект, про те до б ре роз різ няю ть ся 
ві зу аль но за його від тін ка ми та за ар хі тек то ні кою 
са мих рос лин, що є важ ли вим мо мен том для роз пі-
зна ван ня цих уг ру по вань на кос моз нім ках.

Уг ру по ван ня з до мі ну ван ням Puccinella  distans  і 
Camphorosma monspeliaca (суб асо ціа ція Poo bulbosae-

Artemisietum santonicae camphorosmetosum monspeliacae 
Dubyna, Dziuba, Vakarenko 2014) фор му ю ть ся на 
більш за со ле них ґрун тах, ніж по пе ред ні, й за йма ють 
зни же ні ді лян ки по лі го ну. Вони та кож ві зу аль но чіт-
ко ви ді ляю ть ся зав дя ки своє му ро же во-зе ле ну ва то-
му ас пек ту і ха рак тер ні для ді ля нок, роз та шо ва них 
по пе ри фе рії со лон ча ків і со лон ців. Ці уг ру по ван-
ня, що за йма ють не ве ли кі за пло щею те ри то рії, до-
сить рів но мір но роз мі щу ю ть ся по всьо му по лі го ну, 
крім його пів ніч ної час ти ни. Про ек тив не по крит тя 
уг ру по вань ко ли ва є ть ся від 30 до 80 %. Структура 
травостою рівномірна, висота не перевищує 
25 см. Його фор му ють Camphorosma  monspeliaca 
(50—65 %), Puccinellia  distans (5—40 %), Cerastium 
semidecandrum L. (30 %), Chamomilla recutita (1—5 %) 
та Puccinellia fominii Bilyk (25—50 %). На дея ких ді-
лян ках спос те рі га є ть ся змен шен ня це но тич но го 
зна чен ня на зва них ви дів, на то мість по си лю є ть ся 
роль од но річ ни ків — Bromus  hordeaceus,  B.  japonicus, 
Aegilops  cylindrica  Host,  Hordeum  murinum  L.,  а  від по-
від но, й змі на ас пек ту на сі ру ва то-жов тий у лип ні, а 
зго дом (пі сля пов но го ви си хан ня рос лин) — на тем но-
сі рий за ра ху нок збіль шен ня площ від кри то го ґрун ту.

По де ку ди тра п ляю ть ся ді лян ки за со ле них ґрун-
тів, зай ня тих за рос тя ми Camphorosma monspeliaca та 
Frankenia hirsuta L., з до міш кою Salicornia perennans 
Willd., а та кож ді лян ки со лон ців із дуже роз рі дже-
ни ми аг ло ме ра ція ми Camphorosma monspeliaca. 

У сму зі со лон ча ків (пе ри фе рії пів ден ної та пів-
ден но-схід ної час тин), що є при род ною ме жею 
між під ви ще ною час ти ною по лі го ну й об вод не-
ни ми плав не ви ми те ри то рія ми, роз мі щу ю ть ся ко-
рот ко за лив ні ді лян ки з гле йо ви ми ґрун та ми, які в 
ми ну ло му за зна ва ли впли ву алю ві аль ної ді яль ності 
во до то ків Ду наю та моря. На во ло гі ших ді лян ках 
ви яв ле ні піо нер ні уг ру по ван ня, ут во ре ні Salicornia 
perennans  і Suaeda salsa L., до скла ду яких вхо дять 
пе ре важ но од но річ ні су ку лент ні га ло фіт ні види 
(асо ціа ція Salicornio perennantis-Suaedetum salsae 
Freitag, Golub et Yuritsyna 2001). Про тя гом май же 
всьо го ве ге та цій но го се зо ну їм власти вий тем но-
чер во ний ас пект, який ви різ няє їх від ін ших це но-
зів. За галь не про ек тив не по крит тя цих уг ру по вань 
60—80 %, у їх ньо му скла ді за фік со ва но 10 ви дів. З 
ви со кою пос тій ністю та знач ним про ек тив ним по-
крит тям тра п ляю ть ся  Salicornia  perennans (50 %), 
Suaeda  salsa  (25—45 %), Halimione  pedunculata  (L.) 
Aellen (до 5 %) і Camphorosma monspeliaca (5—40 %). 

Уг ру по ван ня асо ціа ції з до мі ну ван ням Halimione 
verrrucifera (ас. Halimionetum verruciferae  (Keller 
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1923) Ţopa 1939) тра п ляю ть ся час ті ше, ніж по пе-
ред ні, й за йма ють біль ші пло щі в еко тон ній сму зі 
між во ло ги ми со лон ча ка ми та пус тель но-сте по вою 
час ти ною по лі го ну. Вони від зна ча ю ть ся по міт ним 
сріб лястим від тін ком. За галь не про ек тив не по-
крит тя це но зів ко ли ва є ть ся в ши ро ких ме жах — від 
30 до 90 %. Тра востій має ви со ту до 50 см і мо за-
їч ну бу до ву — на тлі буз ко во-зе ле ну ва то го по-
кри ву, ут во ре но го Halimione  verrucifera  (M. Bieb.) 
Aellen (15—60 %), Agrostis maeotica Klokov (до 40 %), 
Limonium caspium (Willd.) Gams (15—60 %), Tripolium 
pannonicum  (Jacq.) Dobrocz.  (до 5 %), Aeluropus 
littoralis (Gouan) Parl. (15—50 %), ви ді ляю ть ся тем-
но-зе ле ні кур ти ни Juncus gerardii Loisel. (до 5 %) та 
рід ше — Juncus maritimus Lam. (до 15 %).

Дру гим ета пом про це су ство рен ня кар то гра фіч-
ної мо де лі рос лин ності по лі го ну було де шиф ру ван-
ня рос лин но го по кри ву на кос моз нім ку, яке здій-
сню ва ло ся спів ро біт ни ка ми ла бо ра то рії об роб ки 
да них Інсти ту ту об чис лю валь них тех но ло гій СВ 
РАН (м. Но во си бірськ). Ме то ди для об роб ки да них 
оби ра ли ся ав то ра ми ме то ди ки си туа тив но, за леж-
но від на яв ності та ха рак те ру ви хід ної ін фор ма ції 
про об’єкт, зок ре ма від кіль кості та якості от ри ма-
них по льо вих да них. Цей не па ра мет рич ний ме тод 
класте ри за ції на ос но ві GRID-під хо ду дає змо гу 
кла си фі ку ва ти спек траль ну ін фор ма цію за умов, 
коли на пе ред не ві до ма точ на кіль кість кла сів або 
щіль ність їх роз по ді лу. Пе ре ва га ми цьо го ме то ду 
є від сут ність об ме жен ня на роз мір і фор му кла сів, 
що ви ді ляю ть ся. Ан самб ле вий ал го ритм класте ри-
за ції ECCA дає мож ли вість роз би ти зоб ра жен ня на 
ви зна че ну кіль кість од но рід них за спек траль ни ми 
оз на ка ми об лас тей. 

Ви хід ни ми да ни ми для їх об роб ки з ме тою ство-
рен ня мо де лі рос лин ності по лі го ну були муль ти-
спек траль ні су пут ни ко ві зоб ра жен ня цієї те ри то рії 
(рис 1.), от ри ма ні з різ них сен со рів і при дба ні на 
умо вах ака де міч ної лі цен зії. До ви бо ру ар хів них 
знім ків ви су ва ли ся такі кри те рії: від сут ність знач-
ної кіль кості хмар та оп ти маль ний час зйом ки. Ха-
рак те ристи ку от ри ма них спек траль них зоб ра жень 
на ве де но в таб ли ці.

Усьо го було от ри ма но сім ва рі ан тів по пе ред ньо-
го де шиф ру ван ня рос лин ності по лі го ну за до по мо-
гою не па ра мет рич них ал го рит мів класте ри за ції на 
ос но ві GRID-під хо ду. Вони ма ють ви гляд ко льо ро-
вих карт із на не се ни ми на них по льо ви ми опор ни-
ми точ ка ми з ме тою здій снен ня прив’язки. В кож-
но му ва рі ан ті міс тить ся ле ген да з тією кіль кістю 
класте рів (ко льо рів), за яки ми про во ди ла ся кла си-
фі ка ція. Кіль кість та ких кла сів на різ них знім ках 
ко ли ва ла ся від 16 до 90. 

Ана ліз от ри ма них ва рі ан тів де шиф ру ван ня 
по ка зав, що най біль шу від по від ність ви ді ле них 
класте рів пев ним скла до вим рос лин но го по кри ву 
та вста нов ле ним ме жам рос лин них уг ру по вань, за 
да ни ми по льо вих до слі джень, має кар то гра фіч на 
мо дель з 15-ма кла са ми в ле ген ді. На ос но ві цьо-
го ва рі ан та була роз роб ле на кар то гра фіч на мо дель 
рос лин ності по лі го ну «При морський», представ-
ле на на рис. 2 (див. кольорову вклейку).

Характеристики мультиспектральних супутникових зображень проектних ділянок

Назва проектної 
ділянки

Назва сенсора Наявні спектральні канали
Просторова 

роздільна здатність
Дата зйомки

Загальна площа 
території, км2

Приморське IKONOS-2 (DigitalGlobe, США) Red, Blue, Green, Near-IR 3,2 м (0,8 м PS) 17 серпня 2010 р. 26

У межах території, виокремленої на знімку, були виділені контури зони інтересу (межі проектних ділянок) (рис.1), на основі 
яких створили векторні файли у форматі *.shp. 

Рис 1. Контури меж території полігону «Приморський» на 
космічному знімку

Fig. 1. Borderline of the territory of the «Prymors’ky» plot on a 
satellite image
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За результатами аналізу семи варіантів 
дешифрування рослинності полігону на 
космознімку методом непараметричних 
алгоритмів кластеризації на основі GRID-підходу 
встановлено:

1. На всіх ва рі ан тах ви яв ле ні та дос тат ньо ко-
рект но де шиф ро ва ні всі ос нов ні рос лин ні уг ру-
по ван ня. Най ко рект ні ше ві доб ра же ні ті з них, які 
ма ють ха рак тер ну тексту ру та фі зіо но міч но до б-
ре від різ няю ть ся. До сить чіт ко на всіх ва рі ан тах 
класте ри за ції ви зна чи ли ся уг ру по ван ня суб асо ціа-
цій, від мін ні за до мі ную чи ми ви да ми по ли нів — 
Artemisia santonica або A. austriaca. 

2. Уг ру по ван ня з до мі ну ван ням Camphorosma 
monspeliaca представ ле ні на всіх ва рі ан тах не од-
ним, а кіль ко ма класте ра ми (ко льо ра ми). Це 
пов’язано з тим, що на знім ках ви со кої роз діль ної 
здат ності ці уг ру по ван ня че рез різ не за галь не про-
ек тив не по крит тя або по крит тя ок ре мих ви дів ма-
ють дуже від мін ні спек траль ні ха рак те ристи ки.

3. На ді лян ках, які від зна ча ю ть ся ви со кою мо за-
їч ністю рос лин но го по кри ву, от ри ма не спек траль-
не зоб ра жен ня цих об’єктів має до сить стро ка тий 
ви гляд, що уск лад нює іден ти фі ка цію даних уг ру-
по вань.

4. На різ них ва рі ан тах де шиф ру ван ня рос лин-
ності кос моз нім ків чіт кі ше іден ти фі ку ю ть ся ті або 
інші уг ру по ван ня, що по де ку ди потребує їх «на кла-
дан ня».

5. Для ство рен ня кар то гра фіч ної мо де лі га ло фіт-
ної рос лин ності по лі го ну «При морський» на ос но-
ві де шиф ру ван ня кос моз нім ків ви со кої та над ви-
со кої роз діль ної здат ності за ме то ди кою, роз роб ле-
ною ла бо ра то рі єю Інсти ту ту об чис лю валь них тех-
но ло гій СВ РАН, най більш при дат ни ми вия ви ли ся 
ті ва рі ан ти де шиф ру ван ня, кот рі міс тять таку кіль-
кість класте рів (ко льо рів), яка більш-менш від по-
ві дає по тен цій ній кіль кості рос лин них уг ру по вань 
те ри то рії. За над то ве ли ка чи сель ність класте рів (у 
на шо му ви пад ку понад 20) є зай вою.

Ви снов ки

Методика створення картографічних моделей рос-
линності на основі дешифрування космознімків, 
розроблена в Інституті обчислювальних технологій 
СВ РАН, є цілком придатною для створення гео-
ботанічних карт територій. Вона полегшує і знач-
ною мірою прискорює цей процес. Використання 
в роботі декількох варіантів обробки космознімків 
із різною кількістю кластерів дає змогу визначити 

не лише межі окремих асоціацій степової рослин-
ності, а й виявити інші особливості рослинного 
покриву, зокрема, виділити екотонні угруповання, 
а в межах однієї асоціації — просторову диферен-
ціацію угруповань на рівні субасоціацій, відмінних 
за екологічними та флористичними параметрами.

За про по но ва ні ал го рит ми тех ніч но мо жуть бути 
засто со ва ні для ви яв лен ня та ко рект но го де шиф-
ру ван ня різ них ти пів фі то це но зів, зок ре ма й та ких, 
що ма ють ви со кий сту пінь мо за їч ності та ком-
плекс ності.

Ро бо та ви ко на на за фі нан со вої під трим ки про ек-
ту  за галь но ака де міч но го  кон кур су  нау ко вих  про ек-
тів «Спіль ний кон курс НАН Ук ра ї ни та Си бір сь ко го 
від ді лен ня РАН 2012 р.» (но мер дер жав ної реєст ра ції 
0113U000925).
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КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГАЛОФИТНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПРИМОРСКОГО СЕКТОРА 
КИЛИЙСКОГО УСТЬЯ ДУНАЯ

Проведены геоботанические исследования галофитной 
растительности территории первичной дельты Килийско-
го устья Дуная (окрестности с. Приморское Килийского 
р-на Одесской обл.). Проанализировано семь вариан-
тов дешифрования космического снимка высокой раз-
решительной способности территории полигона «При-
морский», разработанных с использованием методов не-
параметрических алгоритмов кластеризации. На основе 
эколого-флористической классификации создана легенда 
и построена картографическая модель растительности. 
Предложенная методика  значительно ускоряет процесс со-
здания геоботанических карт, позволяет не только опреде-
лить границы сообществ ассоциаций растительности, но и 
выявить их разнообразие на уровне субассоциаций. 

К  л  ю  ч  е  в  ы  е      с  л  о  в  а:  растительность,  космический 
мониторинг, дистанционное зондирование, картографическая 
модель  растительности,  приморский  сектор  Килийского 
устья Дуная, Украина.

D.V.  Dubyna1,  L.P.  Vakarenko1,  T.P.  Dziuba1,  N.B.Yermakov2, 
I.A. Pestunov2

1 M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv
2 Computer Technology Institute of Siberian Branch of Russian 
Academy of Sciences, Novosibirsk

A CARTOGRAPHIC MODEL OF HALOPHYTIC 
VEGETATION OF THE MARITIME SECTOR OF THE 
DANUBE KILIA ARM 

Geobotanical investigations of halophytic vegetation of the Dan-
ube Kilia Arm primary delta area (suburb of Primorskoye village, 
Kilia District, Odessa Region) have been accomplished. Inter-
pretation of seven versions of high discrete ability space photo 
using non-parametric clustering algorithm methods has been re-
alized. Based on ecological-floristic classification, a legend was 
developed and a cartographic model of vegetation was plotted. 
The suggested method considerably accelerates process of geobo-
tanical mapping and allows not only to identify borders of plant 
association communities but also to define their diversity at the 
subassociation level.

K e y   w o r d s: vegetation, space monitoring, remote sensing, 
cartographic model of vegetation, Danube Kilia Arm, maritime 
sector, Ukraine.

Дендрохронологічний каталог природно-заповідного фонду Степу України: монографія / С.Ю. Попович, 
А.С. Василенко, Є.І. Берегута, П.М. Устименко та ін. / За ред. С.Ю. Поповича. – К.: ЦП “Компринт”, 
2014. – 888 с.

Уперше у формі каталогу подано систематизовані відомості щодо представленості у природно-
заповідному фонді Степу України раритетних природних (in  situ) та культивованих (ex  situ,  in  vivo) 
видів деревних рослин і дендроценозів, які мають офіційний статус усіх рангів охорони (міжнародний, 
загальнодержавний та регіональний). Для означеного природно-географічного регіону подано конспект 
заповідних вікових дерев і чагарників. Визначено репрезентативність адміністративних регіонів, об’єктів 
і категорій природно-заповідного фонду. Наведено рейтинговий список об’єктів природно-заповідного 
фонду за кількістю раритетного дендрорізноманіття, а також покажчик ступеня раритетності видів 
деревних рослин.

Видання  розраховане  на  фітосозологів,  дендрологів,  фітоценологів,  лісівників,  паркознавців,  аспірантів  і 
студентів  відповідного  фаху,  працівників  природоохоронних  установ,  а  також  широкого  кола  читачів,  які 
цікавляться проблемами охорони природи.

НОВІ ВИДАННЯ
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СИНТАКСОНОМІЯ КСЕРОТЕРМНОЇ РОСЛИННОСТІ ДОЛИНИ р. ІНГУЛ (КЛАС 
FESTUCO-BROMETEA). ЧАСТИНА 2. ЛУЧНО-СТЕПОВА, ЧАГАРНИКОВО-СТЕПОВА, 
СПРАВЖНЬОСТЕПОВА РОСЛИННІСТЬ

К   л   ю   ч   о   в   і     с   л   о   в   а :  синтаксономія, класифікація, Festuco-Brometea, степова рослинність

Вступ

Три ва ле па ну ван ня до мі нант но го під хо ду до кла-
си фі ка ції рос лин ності у віт чиз ня ній фі то це но ло гії 
при зве ло до пев ної плу та ни ни в разі ви ко ристан-
ня еко ло го-фло ристич но го ме то ду. Зок ре ма, ціла 
низ ка оди ниць сте по вої рос лин ності кла су Festuco-
Brometea Braun-Blanquet et Tüxen ex Soó 1947 в Ук-
ра ї ні ви ді ле на на ос но ві 1—2 еди фі ка то рів. При-
чо му фло ристич но по діб ні уг ру по ван ня з різ ни ми 
до мі нан та ми дея кі ав то ри вклю ча ють до різ них 
син так со нів, а від мін ні за фло ристич ним скла дом 
це но зи, але зі спіль ни ми до мі нан та ми — до од на-
ко вих. Уна слі док цьо го дея кі опи са ні син так со ни 
є до во лі ву зьки ми та ма ють ре гіо наль ний ха рак тер, 
і, влас не, це лише ва рі ан ти або суб асо ціа ції. Інша 
про бле ма — «пе ре не сен ня» назв оди ниць рос лин-
ності, опи са них у Цен траль ній та Схід ній Єв ро пі. 
Такі син так со ни, на зво у тво рю валь ні так со ни яких 
є еди фі ка то ра ми уг ру по вань, до во лі час то на во ди-
ли ся віт чиз ня ни ми ав то ра ми для те ри то рії Ук ра ї-
ни (зок ре ма, Stipetum  lessingianae Soó 1948, Festuco 
valesiacae-Caricetum humilis Klika (1931) 1936, Festuco 
valesiacae-Stipetum  capillatae  Sillinger 1930 та ін.). 
Про те за фло ристич ним скла дом такі це но зи мо-
жуть до статньо різ ни ти ся. Це особ ли во ха рак тер-
но для сте по вої рос лин ності, з ог ля ду на її ви со ку 
ва ріа бель ність і зо наль ний ха рак тер. Дис ку сій ним 
є та кож пи тан ня об ся гу та межі по ши рен ня син-
так со нів ви що го рів ня (сою зів, по ряд ків). Зок ре-
ма, ба га то ав то рів на во дить для те ри то рії Ук ра ї-
ни, в тому чис лі для сте по вої зони, союз Festucion 
valesiacae Klika 1931, що ре пре зен тує цен траль но-
єв ро пей ску ксе ро ме зо фіт ну рос лин ність. Для ви-
рі шен ня цих пи тань не об хід не ве ли ко мас штаб не 
по рів нян ня опи сів ксе ро терм ної рос лин ності різ-
них те ри то рій, щоб уза галь ни ти та вия ви ти міс це 
ок ре мих оди ниць рос лин ності в сис те мі ор га ні за ції 
кла су Festuco-Brometea.

Об’єкти та ме то ди до слі джень

До слі джен ня син так со но мії сте по вої рос лин ності 
до ли ни р. Ін гул ми здій сню ва ли про тя гом 2009—
2013 рр. за ме то ди кою Ж. Бра ун-Блан ке (Braun-
Blanquet, 1964; Westhoff, Maarel, 1973). Ви ко на но 
409 гео бо та ніч них опи сів, які по рів ня ли з ін ши ми 
опи са ми з Ук ра ї ни та при лег лих те ри то рій. Кла-
си фі ка ція рос лин ності про во ди ла ся за до по мо гою 
про грам но го за без пе чен ня JUICE 7.0, TWINSPAN 
та PC ORD (Tichý, 2002; McCune, Mefford, 2006; 
Roleček et al., 2009). Для ви яв лен ня ді аг ностич них 
ви дів ви ко риста но по каз ник вір ності (кое фі ці єнт 
phi) зі зна чен ням вище 30, ви со ко ді аг ностич них — 
зі зна чен ням біль ше 50 (у тексті ви ді ле ні на пів жир-
ним шриф том). Як констант ні роз гля да ли ся види 
зі зна чен ня ми констант ності по над 30 %; ви со ко 
констант ні — вище 50 % (ви ді ле ні на пів жир ним 
шриф том). Як до мі нант ні ви ок рем лю ва ли види з 
про ек тив ним по крит тям біль ше 30 %. Де таль ні ший 
ог ляд ви ко риста них ме то дів кла си фі ка ції по да но в 
пер шій час ти ні пуб лі ка ції (Ви но ку ров, 2014). У фі-
то це но тич них таб ли цях у бло ці ді аг ностич них ви-
дів ми на во ди мо тіль ки най більш по ка зо ві з них, 
а та кож ди фе рен цій ні види асо ціа цій у ме жах ана-
лі зо ва но го сою зу. Для фі то ін ди ка цій ної оцін ки та 
DCA-ор ди на ції оди ниць рос лин ності за еко ло гіч-
ни ми фак то ра ми ви ко риста но комп’ютерну мову 
«R» (R Core Team, 2012) з па ке том Vegan (Oksanen 
J. et al., 2012). Еко ло гіч ні шка ли взя то за Я.П. Ді-
ду хом (Didukh, 2011). На зви так со нів вка зу ю ть ся 
згід но з «Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural 
checklist» (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999). 

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

У до ли ні р. Ін гул клас Festuco-Brometea представ ле-
ний 5 сою за ми, що охо п лю ють 18 асо ціа цій. У пер-
шій час ти ні пуб лі ка ції (Ви но ку ров, 2014) оха рак-
те ри зо ва но два сою зи — Potentillo  arenariae-Linion 
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czerniaevii Krasova et Smetana 1999, що ре пре зен-
ту ють рос лин ність вап ня ко вих від сло нень При-
чор но морської ни зо ви ни, та Poo  bulbosae-Stipion 
graniticolae  Vynokurov 2014, який охо п лює ксе ро-
фіт ні уг ру по ван ня на криста ліч них від ша ру ван нях 
При дніп ровської ви со чи ни.

Союз Artemisio-Kochion  prostratae Soó 1964 
об’єднує ру де ра лі зо ва ні сте по ві уг ру по ван ня. Як 
вид но з ри сун ків 1 і 2, за еко ло гіч ни ми фак то ра ми 
він ви ді ля є ть ся за вмістом спо лук азо ту в ґрун ті. В 
до ли ні р. Ін гул представ ле ний од ні єю асо ціа ці єю.

Асо ціа ція Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae I. Pop 
1970

Ді аг ностич ні види: Anisantha  tectorum,  Anthemis 
ruthenica, Artemisia  austriaca,  Cardaria  draba, 
Chenopodium album, Grindelia squarrosa, Herniaria 
besseri, Salvia aethiopis, Sisymbrium altissimum.

Констант ні види: Achillea setacea, Agropyron 
pectinatum, Berteroa incana, Bromopsis inermis, Bromus 
squarrosus,  Convolvulus arvensis, Elytrigia  repens, 
Eryngium  campestre,  Galium  verum,  Medicago  falcata, 
Plantago lanceolata, Poa  angustifolia,  Poa bulbosa, 
Potentilla argentea, Salvia nemorosa.

До мі нант ні види: Agropyron  pectinatum,  Artemisia 
austriaca, Poa bulbosa.

Це но зи охо п лю ють диг ре сив ні уг ру по ван ня, по-
ши ре ні на па со ви щах на міс ці справж ніх сте пів. 
Під час ана лі зу до класте ра пот ра пив та кож опис, 

Рис 1. Ординація союзів за екологічними факторами: 
Om — омброрежим, Kn — континентальність клімату, Lc — 
освітлюваність в угрупованні, Ca — вміст карбонатів у ґрунті, 
Tm — термічність кліматичних умов, Rc — кислотність, Sl — 
сольовий режим, Cr — кріоклімат, Nt — вміст сполук азоту, 
Ae — аерація ґрунту, Hd — вологість ґрунту, fH — змінність 
зволоження; 1 — Potentillo arenariae-Linion czerniaevii Krasova 
et Smetana 1999; 2 — Poo bulbosae-Stipion graniticolae Vynokurov 
2014; 3 — Artemisio-Kochion prostratae Soó 1964; 4 — Fragario 
viridis-Trifolion montani Korotchenko et Didukh 1997; 5 — Stipo 
lessingianae-Salvion nutantis all. nov.

Fig. 1. Ordination of alliances with ecological factors: Om — 
humidity, Kn — continental climate, Lc — light in community, 
Ca — carbonate content in soil, Tm — thermal climate, Rc — 
acidity, Sl — total salt regime, Cr — cryoclimate, Nt — nitrogen 
content, Ae — aeration of soil, Hd — soil humidity, fH — 
variability of damping; 1—5 — alliances

Рис 2. Ординація асоціацій за екологічними факторами: Om, 
Kn, Lc, Ca, Tm, Rc, Sl, Cr, Nt, Ae, Hd, fH — позначення, як 
на рис. 1; 1 — Lino tenuifolii-Jurineetum brachycephalae Krasova 
et Smetana 1999; 2 — Euphorbio  pseudoglareosae-Thymetum 
dimorphii Moysienko et al. 2005; 3 — Cephalario  uralensis-
Pimpinelletum  titanophyllae  Vynokurov 2014; 4 — Potentillo 
incanae-Seselietum  pallasi  Vynokurov 2014; 5 — Achilleo 
ochroleucae-Poetum  bulbosae Vynokurov 2014; 6 — Ephedro 
distachii-Stipetum  graniticolae  Vynokurov 2014; 7 — Artemisio 
austriacae-Poetum  bulbosae I. Pop 1970; 8 — Thalictro  mini-
Spiraeetum hypericifoliae ass. nov.; 9 — Serratulo radiati-Stipetum 
pennatae ass. nov.; 10 — Achilleo  setaceae-Poetum  angustifoliae 
Marjushkina et V. Solomakha 1986; 11 — Thymo marschalliani-
Crinitarietum villosae Korotchenko et Didukh 1997; 12 — Salvio 
pratensis-Poetum  angustifoliae Korotchenko et Didukh 1997; 
13 — Artemisio  marshalliani-Botriochloetum  ishaemi ass. nov.; 
14 — Cariceto  praecocis-Bromopsidetum inermis ass. nov.; 15 — 
Stipo  lessingianae-Salvietum  nutantis ass. nov.; 16 — Elytrigio 
trichophorae-Poetum angustifoliae Kostylev et al. ex V. Solomakha 
1995; 17 — Tanaceto  millefolii-Salvietum  nemorosae Krasova et 
Smetana 1999; 18 — Veronico  prostratae-Potentilletum  obscurae 
Smetana et Derpoliuk 1999

Fig. 2. Ordination of associations with ecological factors: Om, Kn, 
Lc, Ca, Tm, Rc, Sl, Cr, Nt, Ae, Hd, fH — designations as under 
Fig. 1; 1—18 — associations
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який є но менк ла тур ним ти пом асо ціа ції Artemisio 
austriacae-Poetum  bulbosae. Цю асо ціа цію ав тор 
(I. Pop, 1970) від ніс до сою зу Festucion  valesiacae, 
про те за на яв ністю знач но го від сот ка си нан троп-
них ви дів, а та кож від сут ністю ви дів цен траль но-
єв ро пейських сте пів її уг ру по ван ня, на нашу дум-
ку, фло ристич но ближ чі до сою зу Artemisio-Kochion 
prostratae. В до ли ні р. Ін гул вони зай мають зби ті 
ви па сом сте по ві ді лян ки про між них ста дій па ск-
валь ної диг ре сії на спа дистих схи лах. Є до сить по-
ши ре ною на всій про тяж ності до ли ни. Рос лин ний 
по крив роз рі дже ний, 60—80 %. Кіль кість ви дів на 
100 м2 — від 20 до 32. 

Союз Fragario viridis-Trifolion montani Korotchenko 
et Didukh 1997 охо п лює луч ні сте пи в лі состе по-
вій зоні та пів ніч ній час ти ні сте по вої. До ньо го 
та кож увійш ли ча гар ни ко ві сте пи, ос кіль ки їхні 
це но зи міс тять низ ку більш ме зо фіт них ви дів, 
аніж справж ні, як вид но з ри сун ків 1 і 2. У до ли-
ні р. Інгул по ши ре ні у верх ній та, мен шою мі рою, 
се ред ній те чії (Кі ро во градська та пів ніч на час ти на 
Ми ко ла ївської об лас тей). Союз представ ле ний 5 
асо ціа ція ми.

Асо ціа ція Thalictro mini-Spiraeetum hypericifoliae ass. 
nov. hoc loco (табл. 1, опи си 1—10, но менк ла тур ний 
тип (holotypus) — опис 6).

Ді аг ностич ні види: Caragana frutex, Spiraea 
hypericifolia; Filipendula  vulgaris,  Phlomis  tuberosa, 
Veronica spicata.

Констант ні види: Chamaecytisus  austriacus, 
Chamaecytisus  ruthenicus;  Achillea  nobilis,  Artemisia 
marschalliana, Eryngium campestre, Euphorbia 
seguieriana, Festuca valesiaca, Galium  ruthenicum,  Iris 
pumila,  Poa  angustifolia,  Potentilla  argentea,  Salvia 
nemorosa, Stachys recta, Stipa capillata, Thalictrum 
minus, Verbascum phoeniceum.

До мі нант ні види: Caragana  frutex,  Spiraea 
hypericifolia; Festuca valesiaca.

Уг ру по ван ня асо ціа ції охо п лю ють ча гар ни-
ко ві сте пи з пе ре ва жан ням Spiraea  hypericifolia, 
Caragana  frutex, Amygdalus  nana та ін ших ча гар ни-
ків у сте по вій зоні Ук ра ї ни. По діб ні уг ру по ван ня 
опи са ні Т.В. Фі цай ло (2008) у від ді лен ні «Про-
вальський степ» Лу гансь ко го при род но го за по від-
ни ка (Amygdalo nanae-Spiraetum hypericifoliae Fitsailo 
2008), які, про те, від різ няю ть ся знач но мен шою 
участю сте по вих ви дів. Цим по яс ню є ть ся їхня при-
на леж ність до кла су Rhamno-Prunetea Rivas Goday 
et Borja Carbbonell ex Tüxen 1961. Про те опи си, що 

ввійш ли до да но го фі то це но ну, від зна ча ю ть ся по-
туж ним бло ком ді аг ностич них ви дів кла су Festuco-
Brometea. Тому вва жає мо за до ціль не ви ді лен ня 
ок ре мої асо ціа ції — як про між ної лан ки в еко ло-
го-ге не тич но му ряду між сте по вою та ча гар ни ко-
вою рос лин ністю. В до ли ні р. Ін гул це но зи асо ціа-
ції представ ле ні пе ре важ но на по рів ня но кру тих 
схи лах (30—60°) у се ред ній та верх ній те чії. Про ек-
тив не по крит тя уг ру по вань — 70—100 %. Вони від-
зна ча ю ть ся ва ріа бель ним фло ристич ним скла дом 
(від 15 до 36 ви дів на 100 м2). Один із до мі нан тів 
(Amygdalus nana) ви яв ле но на пів ніч ній межі ареа-
лу, і це но зи, в яких він є еди фі ка то ром, за не се ні до 
«Зе ле ної кни ги Ук ра ї ни» (2009).

Асо ціа ція Serratulo radiati-Stipetum pennatae ass. nov. 
hoc loco (табл. 1; опи си 11—20, но менк ла тур ний 
тип (holotypus) — опис 19).

Ді аг ностич ні види: Spiraea hypericifolia; Arenaria 
uralensis, Asyneuma canescens, Eremogone micradenia, 
Festuca rupicola, Filipendula vulgaris, Galatella linosyris, 
Hypochaeris maculata, Milium vernale, Myosotis 
micrantha,  Pimpinella saxifraga, Pulsatilla  pratensis, 
Pyrethrum corymbosum, Rumex thyrsiflorus, Scorzonera 
purpurea, Stellaria graminea, Stipa dasyphylla, 
Stipa pennata, Stipa tirsa, Thalictrum minus, Thlaspi 
perfoliatum, Thymus marschallianus, Trifolium medium, 
Trifolium  montanum,  Verbascum  ×  pseudophoeniceum, 
Veronica barrelieri, Serratula radiata.

Констант ні види: Caragana  frutex,  Chamaecytisus 
ruthenicus;  Achillea setacea, Carex  supina,  Eryngium 
campestre, Festuca valesiaca, Fragaria viridis, Galium 
verum, Holosteum umbellatum, Hylotelephium polonicum, 
Phleum phleoides, Phlomis  tuberosa,  Plantago  urvillei, 
Potentilla  impolita,  Scabiosa  ochroleuca,  Teucrium 
chamaedrys, Teucrium  polium,  Trifolium arvense, 
Verbascum phoeniceum, Veronica austriaca 

До мі нант ні види: Stipa  dasyphylla,  Stipa  pennata, 
Stipa tirsa.

Об’єднує луч ні сте пи з до мі ну ван ням ко вил 
Stipa  dasyphylla, S.  pennata  та  S.  tirsa. Уг ру по ван ня 
асо ціа ції по ши ре ні в се ред ній те чії р. Ін гул. Ви яв-
ле но три ло ка лі те ти — око ли ці с. Лав рів ка (Кі ро во-
градська обл., До линський р-н), с. Ло зу ват ка (Кі-
ро во градська обл., Боб ри не цький р-н), с. Ро за нів-
ка (Ми ко ла ївська обл., Но во бу зький р-н). Це но зи 
ха рак те ри зу ю ть ся най біль шим фло ристич ним ба-
гатст вом (32—51 вид на 25 м2) се ред ін ших сою зу 
Fragario viridis-Trifolion montani. 
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Таблиця 1. Фітоценотична характеристика нових асоціацій союзу Fragario viridis-Trifolion montani

Номер опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Крутизна схилу (°) 15 15 5 1 30 8 20 10 30 30 20 15 10 20 30 25 15 20 30 30

Експозиція SW NE NE N NE NE NE NE NW NW N N N N NW N N N NW N

Проективне покриття 95 95 90 70 80 90 90 90 90 90 80 95 85 90 95 95 95 90 98 95

Покриття трав’яного ярусу 30 30 40 15 20 30 30 50 40 60 80 85 85 90 95 95 95 90 98 30
Покриття чагарникового 

ярусу
70 70 60 60 60 70 65 40 70 40 5 15 0 10 0 0 0 0 0 20

Кам'янистість поверхні 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Номер синтаксона 1 2
Д.в. Thalictro mini-Spiraeetum hypericifoliae:
Stipa capillata · 1 + 1 + + 1 1 + · + · · · · · · · · ·

Spiraea hypericifolia 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 1 1 · + 1 1 1 + 1 1

Caragana frutex · · 1 4 · 1 1 2 + + 1 · · 2 · + 1 · · ·

Д.в. Serratulo radiati-Stipetum pennatae:
Stipa pennata · · · · · · · · · · 5 4 4 4 5 1 · 2 5 1

Asyneuma canescens · · · · · · · · · · 1 + · + + + 1 + + +

Phleum phleoides · · · · · · · 1 · 1 + · · 1 1 + 1 · + ·

Rumex thyrsiflorus + · · · · · · · · · + + · · + + · + · +

Pulsatilla pratensis · + · · · · · · + 1 + + · + + · 1 + + +

Eremogone micradenia · · · · · · · · · · · · · + + · · · + +

Scorzonera purpurea · · · · · · · · · · · 1 · + + · 1 1 + 1

Stipa dasyphylla · · · · · · · + · · · 2 · 4 · · 5 1 · 1

Stipa tirsa · · · · · · · · · · · · · · · 5 · 4 · 5

Serratula radiata · · · · · · · · · + · 1 · · · + · · 2 ·

Д.в. Fragario viridis-Trifolion montani:
Filipendula vulgaris + · + · 1 1 1 + 1 · 1 2 · + 1 1 1 2 1 2

Thalictrum minus 2 + · · · + · · · + · + · + + + + + 1 +

Poa angustifolia · 3 · 1 2 · · 1 · · · · 1 · + 1 · · · ·

Galium verum · · 1 · · + · · 1 · 1 2 + 1 1 1 1 2 · +

Campanula rapunculus · · · · · · · · · + + · · + · · · · · +

Elytrigia intermedia · · · · + · · · + · + + · · · 1 · · · ·

Thymus marschallianus · · · · · · · · · · · + · + 1 · + + 1 +

Carex praecox · · 1 2 · · + · · · · 1 · · · · · · · ·

Trifolium montanum · · · · · · · · · 1 · + + · 1 · · + 1 ·

Trifolium medium · · · · · · · · · · 1 1 · · 1 · · · 1 +

Scabiosa ochroleuca · · · · · · · · · · · + · · · · + + · +

Fragaria viridis · · · · · · · · · · + + · 1 · 1 1 · · +

Festuca rupicola · · · · · · · · · · + 2 · 1 · 1 · 2 · ·

Pimpinella saxifraga · · · · · · · · · · + + · · · + · + · 1

Galatella linosyris · · · · · · · · · · · 1 · · · + · + · 2

Д.в. Festuco-Brometea:
Festuca valesiaca 3 2 3 + 2 3 3 3 4 4 2 + 3 1 2 + 2 1 1 +

Trifolium arvense · 1 · + · · · + · · + + · + · + + + · ·

Euphorbia stepposa · · · · · · · · · · · · 1 + · · + · · ·

Teucrium chamaedrys · · · · · · · + · · 2 2 · + 1 1 1 2 · ·

Euphorbia seguieriana · + + + + + · + · · · · + + · · · + · ·

Myosotis micrantha · · · · · · · + · · + · · + · + + + · +

Teucrium polium · · · · · · · · · · · · + + · · + + · ·

Veronica spicata 1 + + + + · + 1 + · + + + 1 + + + + + ·

Chamaecytisus ruthenicus + · · · 3 · + · + · · 2 · · 1 · · 1 1 3

Potentilla argentea + + + + · + · · · · · · · · + · · · · ·

Securigera varia · · + · + + · · · · · · · 1 · · · + · ·

Verbascum phoeniceum · · · + + + + + + · + + + + + + + + · +

Artemisia austriaca · · · 1 · · · + · + · · + · · · · · · ·

Artemisia marschalliana · · · + + · + + + + · · · + · · · + + ·

Phlomis tuberosa · + + 1 + 1 · · · + + · · · + · + · + ·

Asparagus polyphyllus · · + · · · · · + + · · · · · · · · + +

Salvia nemorosa ag · + · + + + · · + + · · + · · · · + + ·
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Продовження табл. 1

Номер опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Eryngium campestre · + + + + + + + + + 1 · + + + + + + + ·
Achillea nobilis · + · + · + · + · + · + · · · · · + · ·
Chamaecytisus austriacus · + + · · · · · + + · · 1 · · · · · · ·
Medicago falcata · + · · · + · · · · · · + · · + · · + ·
Stachys recta · + + · + + · · 1 + · · + · · · · · + ·
Achillea setacea · · · · · · · · · + + · + + + + + · + ·
Plantago urvillei · · · · · · · · · · · · + · + · + + + ·
Potentilla impolita · · + · + · · · + · · · + + + + · · · ·
Veronica austriaca · · · · · · · · + + · + · · · + · + · +
Thymus dimorphus · · · · + · · · · 1 · · · · · · · · · ·
Koeleria cristata · + · · · · + + · · + · + · + · · · · ·
Potentilla incana · · · · · · + · · · · · · · · · · · · ·
Jurinea arachnoidea · · · · · · + · + + · · + + · · · · + ·
Carex supina · · + · · · · · · · 2 · 3 + · · · + · ·
Pilosella echioides · · + · · · + · · + + · · + · · + · · ·
Salvia nutans · · · 1 + · · · · · · · · · · · · · · ·
Hylotelephium polonicum · · · · · · + · · + + + · + · + + · · ·
Arenaria uralensis · · · · · · · · · · · + · + · + 1 + · +
Holosteum umbellatum · · · · · · · + · · · · · + · + + + · ·
Інші види:
Milium vernale · · · · · · · 1 · · · + · + · · · 1 · 1
Thlaspi perfoliatum · · · · · · · · · · · + · + · · + + · +
Rosa sp. · · + · + + · · · · · · · · · + · · · ·
Crataegus monogyna · + · · · · · · + · · · · + · · + · · ·

Види, що трапляються зрідка: Adonis vernalis (19: +), A. wolgensis (13: +), Agropyron pectinatum (2: +; 4: +), Ajuga genevensis (6: +; 
19: +), Allium paczoskianum (8: +), Allium rotundum (16: +), Allium sp. (11: +), Alyssum murale (18: +; 20: +), Amygdalus nana (9: 1), 
Artemisia absinthium (1: +; 3: +), Asparagus officinalis (1: +), Asperula cynanchica (11: +; 17: +; 20: +), Astragalus dasyanthus (13: 1), 
A. odessanus (8: +), A. onobrychis (13: 1), Berteroa incana (1: +; 2: +; 8: +; 14: +), Betonica officinalis (16: +), Bromopsis inermis (6: 1), 
B. riparia (7: 1; 8: +; 14: +), Buglossoides arvensis (8: +), Campanula bononiensis (18: +), Caragana mollis (6: 1; 9: +; 10: 2), Centaurea 
adpressa (7: +), C. orientalis (15: +), C. stoebe (3: +), Cerastium kioviense (8: +; 14: +; 17: +; 18: +), Chondrilla juncea (2: +; 11: +), 
Cleistogenes bulgarica (2: +), Convolvulus arvensis (5: +; 13: +), Crepis tectorum (8: +), Cuscuta sp. (20: +), Dianthus andrzejowskianus 
(17: +), D. guttatus (2: +), Elytrigia repens (13: +), E. trichophora (12: 1), Eremogone biebersteinii (8: +; 17: +; 18: +), Erysimum diffusum 
(14: +; 15: +), Euonymus europaea (1: +), Euphorbia agraria (5: +; 6: +), E. virgata (4: +; 5: +), Euphrasia pectinata (18: +; 20: +), 
Falcaria vulgaris (4: +; 5: +; 8: +; 15: +), Ferulago galbanifera (9: +; 15: 1; 19: 2), Filago arvensis (8: +), Gagea pusilla (15: +), Galium 
octonarium (13: +; 14: +; 18: +), G. ruthenicum (1: 1; 4: 1; 5: +; 8: 1), Gypsophila paniculata (7: +; 9: +), Helichrysum arenarium (18: 
+), Hieracium umbellatum (16: +; 18: +), Hyacinthella leucophaea (7: +), Hypericum elegans (18: +), H. perforatum (2: +), Hypochaeris 
maculata (15: +; 19: +; 20: +), Inula hirta (15: +; 16: +), I. oculus-christi (13: +; 19: +), Iris pumila (4: +; 7: +; 8: +; 9: +), Jurinea 
granitica (5: +), Lactuca serriola (2: +; 4: +), Lavatera thuringiaca (5: +), Limonium platyphyllum (4: +), Linaria biebersteinii (13: +), 
Linum austriacum (13: +), Lithospermum officinale (16: +), Melica transsilvanica (3: +; 8: +; 9: +), Otites chersonensis (3: +; 13: +), 
O. densiflorus (6: +; 7: +), Peucedanum ruthenicum (8: +; 14: +; 20: +), Plantago lanceolata (2: +; 4: +; 17: +), Poa bulbosa (8: +), 
P. compressa (9: +; 13: +), Polygala comosa (15: +), Polygonum patulum (2: +), Potentilla recta (9: +; 13: +), Prunus spinosa (5: 1), 
Pyrethrum corymbosum (12: +; 16: +; 20: +), Ranunculus illyricus (13: +), Rosa spinosissima (9: 1; 20: +), Salvia austriaca (6: +), Senecio 
erucifolius (13: +), S. jacobaea (11: +; 16: +), S. vernalis (17: +), Seseli pallasii (1: +; 2: +; 17: +; 18: +), S. tortuosum (3: +), Silene 
bupleuroides (20: +), Sisymbrium polymorphum (8: +), Stellaria graminea (12: +; 13: +; 17: +; 20: +), Steris viscaria (18: +; 20: +), Stipa 
graniticola (3: +; 10: 1), S. lessingiana (1: 1), Trifolium alpestre (14: +), T. repens (16: +), Turritis glabra (15: +), Valeriana officinalis 
(16: +), V. stolonifera (19: +), Valerianella carinata (16: +), V. costata (8: +), Verbascum austriacum (3: +; 15: +), V. phlomoides (4: +), 
Veronica arvensis (8: +; 12: +; 14: +; 17: +), V. verna (8: +; 14: +; 17: +), Vicia tetrasperma (11: +; 16: +), Vinca herbacea (15: +; 19: +), 
Vincetoxicum hirundinaria (9: +; 16: +), V. intermedium (18: +), Viola arvensis (12: +; 18: +), Xeranthemum annum (2: +).

Номерами позначено синтаксони: 1 — Thalictro mini-Spiraeetum hypericifoliae; 2 — Serratulo radiati-Stipetum pennatae.

Місцезнаходження описів: 1 — Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, між с. Тарасівка та с. Інгуло-Кам’янка 
(06.08.11); 2 — Кіровоградська обл., Устинівський р-н, між с. Борисівка та с. Ганно-Леонтовичеве (07.08.11); 3, 13, 15, 19 — 
Кіровоградська обл., Долинський р-н, околиці с. Лаврівка (03.06.12); 4 — Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, околиці 
с. Борисівка (07.08.11); 5 — Кіровоградська обл., Компаніївський р-н, між с. Інгуло-Кам’янка та с. Губівка (04.06.12); 6, 
7 — Кіровоградська обл., Компаніївський р-н, між с. Інгуло-Кам’янка та с. Губівка (05.06.12); 8, 17 — Миколаївська обл., 
Новобузький р-н, навпроти с. Розанівка (16.06.13); 9, 10 — Кіровоградська обл., Устинівський р-н, околиці с. Ганно-
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Асо ціа ція Achilleo  setaceae-Poetum  angustifoliae 
Marjushkina et V. Solomakha 1986

Ді аг ностич ні види: Centaurea jacea, Cichorium 
intybus,  Dactylis glomerata, Daucus carota, Elytrigia 
repens,  Festuca pratensis, Fragaria viridis, Galium 
verum, Lactuca serriola, Limonium platyphyllum, Lotus 
corniculatus, Lycopus exaltatus, Phalacroloma annuum, 
Polygala  sp.,  Scabiosa ochroleuca, Seseli  annuum, 
Taraxacum officinale, Trifolium alpestre.

Констант ні види: Crataegus  monogyna;  Achillea 
pannonica,  Agrimonia  eupatoria,  Asperula  cynanchica, 
Convolvulus  arvensis,  Eryngium campestre, Festuca 
rupicola,  Festuca  valesiaca,  Lathyrus  tuberosus,  Picris 
hieracioides,  Plantago  lanceolata,  Poa angustifolia, 
Senecio jacobaea, Trifolium medium.

До мі нант ні види: Carex  hirta,  Centaurea  jacea, 
Elytrigia repens.

Охо п лює луч но-сте по ві уг ру по ван ня, част ко во 
транс фор мо ва ні внас лі док па со вищ ної диг ре сії. 
Вони ха рак те ри зу ю ть ся най більш зво ло же ни ми 
умо ва ми міс цез ростан ня, а та кож ви со ким вмістом 
спо лук азо ту в ґрун ті (рис. 2). У до ли ні р. Ін гул тра-
п ляю ть ся тіль ки у вер хів’ї, в лі состе по вій час ти ні. 
Це но зи за йма ють ниж ні час ти ни по ло жистих схи-
лів (5—10°) влас не до ли ни, а та кож бал ко вої ме ре-
жі, зрід ка їх фік су ють на під ви ще них ді лян ках за-
пла ви та по дни щах ба лок. Ха рак те ри зу ю ть ся не-
знач ною участю дер нин них зла ків і, на впа ки, еди-
фі ка тор ною рол лю ко ре не вищ них зла ків (Elytrigia 
repens, Poa  angustifolia, Dactylis  glomerata, Festuca 
pratensis) та осок (Carex hirta, C. praecox). Кіль кість 
ви дів іс тот но ва рі ює (21—48 на 100 м2), за леж но від 
умов зво ло жен ня та вмісту спо лук азо ту в ґрун ті. 

Асо ціа ція Thymo  marschalliani-Crinitarietum  villosae 
Korotchenko et Didukh 1997

Ді аг ностич ні види: Carex  praecox,  Veronica 
arvensis, Vicia tenuifolia.

Констант ні види: Rosa  sp.;  Achillea setacea, 
Berteroa incana, Chondrilla juncea, Convolvulus arvensis, 
Eryngium campestre, Euphorbia seguieriana, Festuca 
valesiaca,  Fragaria viridis, Galium verum, Koeleria 
cristata,  Medicago falcata, Poa angustifolia, Potentilla 
impolita, Salvia nemorosa, Trifolium arvense.

До мі нант ні види: Bromopsis inermis, Carex praecox, 
Elytrigia intermedia, Elytrigia repens, Poa angustifolia.

Уг ру по ван ня асо ціа ції за йма ють се ред ні та ниж-
ні час ти ни се ред ньо кру тих схи лів на сла бо зми-
тих чор но зем них ґрун тах. У верх ній те чії р. Ін-
гул представ ле ні зде біль шо го в се ред ній час ти ні 

схи лів пів ден ної ек спо зи ції, тоді як у се ред ній 
те чії не при уро че ні до пев ної ек спо зи ції, але час-
ті ше від зна ча ю ть ся в ниж ній час ти ні схи лів. Фло-
ристич не ба гатст во це но зів по рів ня но не знач не, в 
се ред ньо му ста но вить 24,3 види на 100 м2. І.А. Ко-
рот чен ко та Я.П. Ді дух (1997) від но сять асо ціа цію 
до сою зу Astragalo-Stipion Knapp 1944. Про те, на 
нашу дум ку, до ціль ні ше під по ряд ку ва ти її Fragario 
viridis-Trifolion montani Korotchenko et Didukh 1997, 
ос кіль ки ці уг ру по ван ня від зна ча ю ть ся низ кою 
ха рак тер них ви дів да но го сою зу, які є більш ме зо-
фіт ни ми: Fragaria viridis, Filipendula vulgaris, Thymus 
marschallianus, Festuca  rupicola, Galium verum, Carex 
praecox та ін.

Асо ціа ція Salvio  pratensis-Poetum  angustifoliae 
Korotchenko et Didukh 1997

Ді аг ностич ні види: Achillea  pannonica,  Agrimonia 
eupatoria, Asperula  cynanchica,  Aster bessarabicus, 
Campanula sibirica, Plantago  urvillei,  Potentilla 
heptaphylla, Ranunculus polyanthemos, Thymus 
marschallianus, Trifolium medium, Trifolium pratense.

Констант ні види: Chamaecytisus  austriacus; 
Achillea  setacea,  Centaurea jacea, Cichorium  intybus, 
Convolvulus  arvensis,  Eryngium campestre, Falcaria 
vulgaris, Festuca  pratensis,  Festuca valesiaca, Fragaria 
viridis, Galium verum, Helichrysum arenarium, Koeleria 
cristata, Medicago falcata, Odontites  vulgaris,  Pilosella 
echioides, Plantago lanceolata, Poa angustifolia, 
Polygala  sp.,  Potentilla argentea, Salvia nemorosa, 
Scabiosa  ochroleuca,  Senecio jacobaea, Taraxacum 
serotinum, Teucrium chamaedrys, Trifolium arvense, 
Trifolium montanum, Valeriana  officinalis,  Veronica 
austriaca, Vicia tetrasperma.

До мі нант ні види: Elytrigia  intermedia,  Festuca 
valesiaca, Koeleria cristata, Poa angustifolia.

Це но зи асо ціа ції по ши ре ні на спа дистих схи-
лах у верх ній те чії до ли ни р. Ін гул (лі состе по ва та 
верх ня час ти ни сте по вої зон), на до б ре сфор мо ва-
них чор но зем них ґрун тах. Час ті ше представ ле ні в 
ниж ній час ти ні схи лів пів ніч ної ек спо зи ції. Участь 
дер нин них зла ків не знач на, до 25 %. Біль шу роль 
ві ді гра ють ко ре не вищ ні зла ки та різ но трав’я. Фло-
ристич но уг ру по ван ня є до во лі ба га ти ми, на 100 м2 
ви яв ле но від 31 до 37 ви дів. 

Союз Stipo lessingianae-Salvion nutantis all. nov. hoc 
loco (но менк ла тур ний тип (holotypus) — асо ціа ція 
Stipo  lessingianae-Salvietum  nutantis, табл. 2, опи си 
21—30). 

Як за зна ча ло ся в пер шій час ти ні пуб лі ка ції (Ви-
но ку ров, 2014), до сою зу ма ють увій ти різ но трав-
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но-тип ча ко во-ко ви ло ві сте пи, по ши ре ні зде біль-
шо го в сте по вій (пів ніч на час ти на) та, рід ше, лі-
состе по вій (пів ден на час ти на) зо нах. Зок ре ма, має 
пот ра пи ти біль шість асо ціа цій, які віт чиз ня ні до-
слід ни ки від но си ли до сою зу Astragalo-Stipion, а та-
кож час ти на син так со нів сою зу Festucion valesiacae 
sensu auct., опи са них у сте по вій зоні. Від сою зу 
Fragario viridis-Trifolion montani, що охо п лює луч но-
сте по ві уг ру по ван ня, від різ няю ть ся низ кою більш 
ксе ро філь них ви дів, зок ре ма Marrubium  praecox, 
Seseli tortuosum, Potentilla recta, Tanacetum millefolium, 
Galatella villosa, Phlomis pungens, Astragalus onobrychis 
та ін. У до ли ні р. Ін гул союз представ ле ний 6 асо-
ціа ція ми та 2 уг ру по ван ня ми. 

Асо ціа ція Cariceto  praecocis-Bromopsidetum inermis 
ass. nov. hoc loco (табл. 2, опи си 1—10, но менк ла-
тур ний тип (holotypus) — опис 3).

Ді аг ностич ні види: Carex praecox, Potentilla recta, 
Verbascum lychnitis.

Констант ні види: Achillea setacea, Artemisia 
austriaca,  Astragalus  onobrychis,  Bromopsis  inermis, 
Convolvulus arvensis, Eryngium campestre, Euphorbia 
agraria, Euphorbia seguieriana, Falcaria vulgaris, Festuca 
valesiaca, Galium verum, Herniaria  besseri,  Koeleria 
cristata, Marrubium praecox, Medicago falcata, Phlomis 
tuberosa,  Poa angustifolia, Potentilla impolita, Salvia 
nemorosa, Securigera varia, Sisymbrium  polymorphum, 
Stipa capillata, Teucrium polium, Veronica austriaca.

До мі нант ні види: Bromopsis inermis, Carex praecox, 
Stipa capillata.

Асо ціа ція охо п лює луч но-сте по ві уг ру по ван-
ня в сте по вій зоні Ук ра ї ни. Є пе ре хід ною лан кою 
між сою за ми Fragario viridis-Trifolion montani та Stipo 
lessingianae-Salvion  nutantis, але за фло ристич ною 
ком по зи ці єю біль ше тя жіє до ос тан ньо го. Про те 
в по даль шо му, за біль шої те ри то рі аль ної ре пре-
зен та тив ності, її при на леж ність до син так со нів 
ви що го ран гу може бути уточ не на. Від опи са них 
у лі те ра ту рі асо ціа цій з по діб ни ми до мі нант ни-
ми ви да ми (Bromopsidetum inermis Shvergunova et al. 
1984, Poo  angustifoliae-Bromopsietum  inermis Mirkin 
in Denisova et al.1986, Eryngio  plani-Bromopsietum 
inermis Shevchyk & V. Solomakha 1996) від різ ня є ть ся 
іс тот но мен шою участю ді аг ностич них ви дів кла-
су Molinio-Arrhenatheretea R. Tüxen 1937, а та кож 
знач ною кіль кістю більш ксе ро фіт них ви дів кла су 
Festuco-Brometea. Це но зи асо ціа ції від зна ча ю ть-
ся по рів ня но ни зьким α- та β-різ но ма ніт тям. На 

100 м2 ви яв ле но в се ред ньо му 25,3 виду. Мо хо во-
ли шай ни ко вий ярус у її уг ру по ван нях не представ-
ле ний. 

Асо ціа ція Artemisio  marshalliani-Botriochloetum 
ishaemi ass. nov. hoc loco (табл. 2, опи си 11—20, но-
менк ла тур ний тип (holotypus) — опис 20).

Ді аг ностич ні види: Botriochloa ischaemum, 
Cleistogenes bulgarica.

Констант ні види: Achillea nobilis, Achillea setacea, 
Artemisia marschalliana, Astragalus  onobrychis, 
Convolvulus  arvensis,  Eryngium campestre, Euphorbia 
seguieriana, Festuca valesiaca, Galatella villosa, Galium 
ruthenicum, Helichrysum arenarium, Herniaria besseri, 
Hypericum  perforatum,  Koeleria cristata, Plantago 
lanceolata,  Poa  bulbosa,  Potentilla argentea, Potentilla 
impolita, Potentilla incana, Salvia nemorosa, Securigera 
varia, Stipa  capillata,  Teucrium  polium,  Thymus 
dimorphus, Trifolium arvense, Veronica verna. 

До мі нант ні види: Caragana  frutex;  Botriochloa 
ischaemum, Festuca valesiaca, Stipa capillata.

Охо п лює уг ру по ван ня на сла бо- та се ред ньо-
еро до ва них не гли бо ких ґрун тах, над ви хо да ми 
Ук ра їнсь ко го криста ліч но го щита. Ді аг ностич-
ни ми висту па ють еро зіо філь ні види Botriochloa 
ischaemum та Cleistogenes bulgarica. Її це но зи по ши-
ре ні в се ред ній те чії р. Ін гул. Є про між ною лан-
кою між сою за ми Poo bulbosae-Stipion graniticolae та 
Stipo lessingianae-Salvion nutantis, тому її уг ру по ван-
ня ма ють спіль ні види, ха рак тер ні для обох сою зів. 
Участь мо хо во-ли шай ни ко во го яру су не знач на, 
лише в ок ре мих ви пад ках ся гає до 10 %. Про ек тив-
не по крит тя уг ру по вань ста но вить 70—90 %, се ред-
ня кіль кість ви дів в опи сі — 30,6.

Асо ціа ція Stipo  lessingianae-Salvietum  nutantis ass. 
nov. hoc loco (табл. 2, опи си 21—30, но менк ла тур-
ний тип (holotypus) — опис 21).

Ді аг ностич ні види: Adonis  vernalis,  Astragalus 
austriacus, Astragalus dasyanthus, Dianthus lanceolatus, 
Galatella  villosa,  Goniolimon  besserianum,  Nonea 
rossica, Stipa lessingiana.

Констант ні види: Achillea  setacea,  Artemisia 
austriaca, Astragalus onobrychis, Botriochloa ischaemum, 
Convolvulus  arvensis,  Convolvulus  lineatus,  Eryngium 
campestre, Euphorbia seguieriana, Falcaria  vulgaris, 
Festuca valesiaca, Galium  octonarium,  Hypericum 
elegans,  Jurinea  arachnoidea,  Koeleria  cristata,  Linum 
austriacum,  Marrubium  praecox,  Medicago falcata, 
Phlomis pungens, Poa  angustifolia,  Potentilla  incana, 
Potentilla  recta,  Salvia nemorosa, Salvia nutans, 
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Таблиця 2. Фітоценотична характеристика нових асоціацій союзу Stipo lessingianae-Salvion nutantis

Номер опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Крутизна схилу (°) 10 1 1 1 10 5 5 5 3 2 15 10 10 5 5 3 10 10 10 15 10 5 3 7 15 10 1 7 5 15

Експозиція SE S E E SW SW SW N SW SW SW W S W NE W W E SE S SE EN SW SW SE S SE NE E SE
Проективне покриття 95 70 70 95 70 65 60 80 70 75 80 80 90 80 85 80 70 70 85 80 70 95 60 60 75 65 80 85 65 80

Покриття 
трав’яного ярусу

95 70 70 95 70 65 60 80 70 75 80 80 90 80 85 40 70 70 65 75 70 95 60 60 75 65 80 85 65 80

Покриття мохово-
лишайникового ярусу

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 3 0 1 2 0 3 5 1 0 3

Кам'янистість 
поверхні

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3

Номер синтаксона 1 2 3
Д.в. Cariceto praecocis-Bromopsidetum inermis ass.nov.:
Carex praecox 5 · 4 · 5 4 4 4 1 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Bromopsis inermis 1 5 · 5 · · · · 5 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · +
Galium verum + · 1 · 1 1 · 1 + 1 1 · 1 1 · · · · · · + 1 · · · · · · · ·
Phlomis tuberosa + · + 1 · + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · + · · ·
Д.в. Artemisio marshalliani-Bothriochloetum ishaemi ass. nov.:
Botriochloa ischaemum · · · · · + · · · · 5 1 1 5 + + 5 5 5 5 1 · 1 + · · · · + ·
Potentilla argentea · · · · · · · 1 + · + 1 · + · 1 + · · + · · · · · · · · · ·
Cleistogenes bulgarica · · · · · · · · · · 1 1 1 1 · · · · · + · · · · · + · · · ·
Trifolium arvense · + · · · · · · · · + + · · · · · + 1 + · · · · · · · · · ·
Galium ruthenicum · · · · · · · · · · · 1 · · 1 + · 1 1 + · · · · · · · · · ·
Artemisia 
marschalliana

· · · · + · · + · · 1 1 + + + · · + + + · · · · · + · · · ·

Д.в. Stipo lessingianae-Salvietum nutantis ass. nov.:
Stipa lessingiana · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 5 4 4 5 · 4 5 · 5
Adonis vernalis · · · · · · · · · · · · · · · · + · · · + + · · + · · · + +
Viola ambigua · · · + · · · · · · · · · · · · · · · · + + · · 1 · + + · +
Salvia nutans + · · + + · · · · · · · · · · + · · · · 2 · · 2 + + · · 1 1
Д.в. Stipo lessingianae-Salvion nutantis all. nov.:
Stachys recta + + · · · · · · · + · · · · + + + · · · · + · + · + + + + ·
Herniaria besseri · + · + · + · + · + · + + · + + · · + · + · + · · · + · · ·
Phlomis pungens · · · + · + · + · · · · · · · · · · · · · + · + · + + + + ·
Marrubium praecox · + · + · 1 1 1 · + · · · · · · · · · · + + + · + · + · · ·
Artemisia austriaca + + · · + + · · · · · + · · · 1 · · · · + + · + + · + · · ·
Otites densiflorus · · · · · · · · + + · · + · + · · · · · · · + · · · · · · ·
Jurinea arachnoidea · · · · · · · · · · · · · · + · · · · · · + · + · + · + · ·
Teucrium polium + + · · · + · + · · · · · · · + + + + + + + + + + · · + + 1
Euphorbia stepposa + · · · · · · · · · · · + · + · + · · · + · · · · + · · + ·
Veronica spicata + · · · · · · · · · · · · · + · · 1 + + + · + + · · + · · ·
Galium octonarium · · · · · · · · · · · · · · · · · · · + + + · · · · · + + ·
Linum austriacum · · · · · + · · · · · · + · · + + · · · + + + · · · + + · ·
Potentilla recta + · · · · + + · + + · · · · · · · · · · + · + · · · + + · ·
Seseli tortuosum · · · + · · · + · · · · · · · · · · · · · + + · · · · + · ·
Thymus dimorphus · · + · · · · · · + 2 + + + + + + · 1 · · · · + · + · 1 + ·
Iris pumila · · · · · · · · · · · + · · · · + · · + · · · 1 · + · · · ·
Astragalus dasyanthus + · + · · · · · · · · · · · · · · · · · + · · + · + + · · ·
Astragalus austriacus + · + · · · + · · · · · · · · · · · · · + + · · + · + + · +
Linaria biebersteinii · · · · · · + · + · · · · · · · · · · · + · + · · · · · · +
Д.в. Festuco-Brometea Braun-Blanquet et Tüxen ex Soó 1947:
Festuca valesiaca 1 1 1 · 1 · + · + · + 3 2 + 4 3 1 2 1 1 3 4 2 2 1 3 4 3 2 +
Stipa capillata 4 · + + 1 + · · · · · 5 5 · 4 2 · + · · · · · + · + · · · ·
Eryngium campestre · + + + + + · + + · + + + + · + + + + + + + + · + + + + 1 +
Euphorbia seguieriana · + + · + + + + · · + 1 + + 1 + + + + + · · + + + · + + · +
Achillea setacea + · + + + + + · · · · + + · + 1 + · · · + + + · · · · 1 + ·
Securigera varia + + + · · + + · · + + · + + + + + · · 1 + + + + + · + + + +
Senecio erucifolius · · · · · · + + · · · · + + · · · · · · · · + · · · + + + ·
Koeleria cristata + · 3 · + · + · 1 + · + 1 · 1 1 · + + + 2 1 1 1 · · 1 · · ·
Salvia nemorosa + + + · + 1 1 2 + + · + 1 · 1 + + · · · + 1 1 + · · 1 + + ·
Medicago falcata + + · · 1 + 1 + 1 + + · 1 · 1 · · · · · · + + + + + + · 1 ·
Potentilla impolita + · + · + 1 + + · · · · + 1 1 · · + + · · · · · · · · · · ·
Potentilla incana · · · · · · · · · · 1 2 + + · · 1 2 1 2 · + · + 1 · + + · ·
Erysimum diffusum · · · · + · · · · · · · · + + + · · · · · + · · · · · · · ·
Veronica austriaca · · + · · + + · · + · · · · · + + · · + · + + · · · · + · ·
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Продовження табл. 2.
Номер опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Hypericum perforatum · · · · · · · · · · + + + + + · · · · · · · · · · · · · · ·
Astragalus onobrychis · · · · + · 1 · + + + + + + · · · · · · · + 1 · + + · + · ·
Achillea nobilis + · · · · · · · · · + · + + + · · · · · · + · · · · + + · ·
Helichrysum arenarium · · · · · · · · · · + + + + + + · · · · + · · · · · + · + ·
Plantago lanceolata · · · · · · · · · · + + · + + · + · · · · · · · + · + + · ·
Poa bulbosa · · · · · · · · · · 1 · · 1 · · · 1 + + · · · · · · · · · ·
Verbascum austriacum · 2 · · · · · · · · · · + · · · 1 · · · · 1 + · · · · + 1 ·
Hypericum elegans · · + · · · · · · + · · · · · · + + + · + · + + + · · + · ·
Galatella villosa + · · · · · · · · · · · 1 · · + 1 · · + + · · + + 4 1 · 2 ·
Bromopsis riparia 1 · + · · · · · · · · · · · · · · + · · 1 · · 1 · 1 · · · ·
Verbascum lychnitis + · + · + + + · + · · · · · · · · · · · + · + · · · 1 · · ·
Falcaria vulgaris + · · · · · + · + + · · · · + · · · · · · · · · + · + + + ·
Teucrium chamaedrys · · · + · · · 1 · · · · · + · · · · + · + · · · · · · + · ·
Reseda lutea · · · + · · + + · · · · · · · · · · · · · + · · · · + · · ·
Sisymbrium polymorphum + · · + · · + + · · · · + · · · + · · · + · + + · · · · + ·
Euphorbia agraria + · · · · + 1 + · · · · · · · · · · · · · · · · · · + · · ·
Інші види:
Convolvulus arvensis · + 1 · + + 1 1 + 1 · · + · + 1 + · · · · 1 1 · · · + + · ·
Poa angustifolia + 1 1 1 · 1 2 2 1 1 · · + 1 · · · · · · · + + · · · + 1 · ·
Elytrigia repens · · · + + · 2 · · · · · · · · · · · · · · + · · · · · + · ·
Veronica verna · · · · · · · · · · · · · + + · · + + + · · · · · · · · · ·

Види, що трапляються зрідка: Achillea pannonica (2: +; 12: +), Adonis wolgensis (1: +), Agrimonia eupatoria (4: +; 28: +), Agropyron 
pectinatum (8: +; 12: +), Ajuga chia (4: +), A. genevensis (6: +; 13: +; 28: +), Allium paczoskianum (19: +; 20: +), A. paniculatum (18: +; 19: 
+), Anchusa procera (6: +), Anthemis tinctoria (4: +), Arenaria uralensis (18: +; 19: +; 20: +), Artemisia absinthium (7: +; 27: +), Asparagus 
polyphyllus (10: +; 29: +), Asperula cynanchica (24: +; 25: +; 30: +), Astragalus albidus (24: +; 25: +), A. corniculatus (17: +; 21: +; 27: +), 
A. ucrainicus (29: 1; 30: +), A. varius (5: +), Berteroa incana (5: +; 12: +; 14: +), Bromus squarrosus (20: +), Campanula sibirica (28: +), 
Caragana frutex (16: 4; 17: 1), C. mollis (1: +; 27: +), C. scythica (25: 1), Carduus uncinatus (25: +; 29: +), Carex melanostachya (6: 3), C. 
supina (20: 1), Centaurea adpressa (20: +), C. marschalliana (21: +; 25: +; 30: +), Cephalaria uralensis (25: +), Chamaecytisus austriacus (1: 
2; 13: +; 27: +), C. ruthenicus (21: 1), Chondrilla juncea (5: +; 16: +; 19: +; 20: +), C. latifolia (10: +; 20: +), Convolvulus lineatus (24: 1; 25: 1; 
26: +; 30: +), Crataegus monogyna (17: +; 18: +; 19: +), Crepis rhoeadifolia (11: +), Cuscuta sp. (13: +), Dianthus carbonatus (3: +; 11: +; 12: 
+; 16: +), D. lanceolatus (25: +; 29: +; 30: +), Ephedra distachya (26: 2), Eremogone biebersteinii (25: +), E. rigida (18: +; 19: +), Erucastrum 
armoracioides (10: +), Euphorbia pseudoglareosa (25: +; 30: +), E. virgata (9: 1; 10: +; 22: 1), Filago arvensis (19: +; 20: +), Filipendula 
vulgaris (12: +), Galium volhynicum (5: +; 23: +), Genista scythica (30: 1), Goniolimon besserianum (21: +; 27: +; 29: +), G. tataricum (20: 
+), Gypsophila collina (25: +), G. paniculata (14: +), Holosteum umbellatum (18: +; 19: +), Hyacinthella leucophaea (26: +), Hylotelephium 
polonicum (18: +), Inula germanica (28: +), I. oculus-christi (10: +; 15: +; 17: +), Iris germanica (10: 1), Jurinea cyanoides (12: +), J. granitica 
(13: 1; 18: +), J. multiflora (16: +; 29: +), Kochia prostrata (2: +; 29: +), Lathyrus tuberosus (7: +; 10: 1), Leontodon biscutellifolius (24: +), 
Limonium platyphyllum (29: +), Linaria genistifolia (1: +; 8: +; 11: +; 21: +), Linum hirsutum (4: +; 17: +; 29: +), L. linearifolium (30: +), 
L. tenuifolium (30: +), Lithospermum officinale (13: +), Melandrium album (6: +), Melica transsilvanica (4: +), Melilotus albus (11: +), M. 
officinalis (3: +), Minuartia leiosperma (18: +; 19: +), Myosotis micrantha (15: +; 18: +; 19: +), Nepeta parviflora (29: +), Nonea rossica (22: 
+; 24: +; 27: +; 28: +), Odontites luteus (11: +; 12: +), Onobrychis gracilis (22: +), Onosma macrochaeta (30: +), Oxytropis pilosa (10: +; 17: 
+), Phleum phleoides (19: +), Pilosella echioides (19: 1; 20: +; 22: +; 28: +), P. officinarum (11: 1; 14: 2), Plantago lanceolata s lanuginosa (20: 
+), P. urvillei (1: +; 22: +), Poa compressa (21: +; 22: +), Potentilla semilaciniosa (16: +), Poterium polygamum (18: +; 20: +; 25: +; 30: +), 
Pterotheca sancta (30: +), Pulsatilla pratensis (19: +), Rosa sp. (12: +; 22: +; 28: +), Salvia aethiopis (2: +), S. austriaca (1: +; 29: +), Scabiosa 
ochroleuca (11: +; 12: +; 20: +), Scorzonera mollis (18: +; 20: +), Senecio jacobaea (2: +; 16: +; 18: +; 24: +), S. vernalis (19: +), Serratula 
erucifolia (26: +), Silene bupleuroides (19: +; 21: +; 27: +), S. chlorantha (15: +; 22: +), Spiraea hypericifolia (12: 1), Stipa pennata (22: 1), 
S. ucrainica (2: 1; 29: 4), Syrenia cana (12: +), Tanacetum millefolium (4: +; 25: 1), Taraxacum serotinum (1:+; 5: +; 14: +; 30: +), Thalictrum 
minus (4: +; 22: +), Tragopogon major (5: +; 6: +; 11: +), Verbascum phlomoides (20: 1), V. phoeniceum (13: 1; 20: +), Vicia hirsuta (2: +), V. 
tenuifolia (10: +), Vinca herbacea (21: 1)

Номерами позначено синтаксони: 1 — Cariceto praecocis-Bromopsidetum inermis ass. nov.; 2 — Artemisio marshalliani-Botriochloetum 
ishaemi ass. nov.; 3 — Stipo lessingianae-Salvietum nutantis ass. nov.
Місцезнаходження описів: 1, 21, 22, 27, 28 — Кіровоградська обл., Долинівський р-н, околиці с. Лаврівка (03.06.12); 2 — 
Миколаївська обл., Баштанський р-н, навпроти с. Кашперо-Миколаївка (17.06.11); 3 — Кіровоградська обл., Компаніївський 
р-н, між с. Інженерівка та с. Наглядівка (07.06.12); 4 — Миколаївська обл., Жовтневий р-н, околиці с. Зайчівське (06.11.11); 5, 
13, 14 — Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, між с. Інгуло-Кам’янка і с. Тарасівка (04.06.12); 6 — Кіровоградська обл., 
Бобринецький р-н, між с. Верхньоінгульське та с. Оленівське (08.06.12); 7, 9, 10, 23 — Кіровоградська обл., Новгородківський 
р-н, околиці с. Інгуло-Кам’янка (04.06.12); 8 — Кіровоградська обл., Устинівський р-н, околиці с. Завтурово (09.06.12); 11, 
12 — Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, околиці с. Тарасівка (06.08.11); 15 — Кіровоградська обл., Компаніївський 
р-н, між с. Губівка та с. Інгуло-Кам’янка (05.06.12); 16, 17 — Миколаївська обл., Новобузький р-н, околиці с. Розанівка 
(10.06.12); 18, 19, 20 — Миколаївська обл., Новобузький р-н, навпроти с. Розанівка (16.06.13); 24 — Кіровоградська обл., 
Компаніївський р-н, околиці с. Інженерівка (07.06.12); 25, 30 — Миколаївська обл., Баштанський р-н, околиці с. Привільне 
(10.06.12); 26 — Кіровоградська обл., Компаніївський р-н, між с. Наглядівка та с. Лозуватка (07.06.12); 29 — Миколаївська 
обл., Новобузький р-н, навпроти с. Пелагеївка (10.06.12)..
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Securigera varia, Senecio  erucifolius,  Sisymbrium 
polymorphum, Stachys recta, Teucrium polium, Thymus 
dimorphus,  Verbascum  austriacum,  Veronica  spicata, 
Viola ambigua.

До мі нант ні види: Festuca  valesiaca,  Galatella 
villosa, Stipa lessingiana, Stipa ucrainica.

Ре пре зен тує справж ні різ но трав но-тип ча ко-
во-ко ви ло ві сте по ві уг ру по ван ня, не по ру ше ні або 
сла бо по ру ше ні внас лі док ви па су. Є цен траль ною 
асо ціа ці єю в сою зі Stipo lessingianae-Salvion nutantis. 
В до ли ні р. Ін гул по ши ре на в се ред ній та ниж ній 
те чії, на схи лах різ ної ек спо зи ції та на пла кор них 
ді лян ках із по туж ним ша ром ґрун ту. Це но зи від зна-
ча ю ть ся най біль шим се ред ін ших асо ціа цій сою зу 
фло ристич ним ба гатст вом — 32,5 виду на 100 м2. 
Участь мо хо во-ли шай ни ко во го яру су не знач на, до 
5 %. Про ек тив не по крит тя уг ру по вань — від 60 до 
95 %. 

Асо ціа ція Elytrigio  trichophorae-Poetum  angustifoliae 
Kostylev et al. ex V. Solomakha 1995

Ді аг ностич ні види: Ajuga chia, Bromus squarrosus, 
Cirsium vulgare, Elytrigia intermedia, Kochia prostrata, 
Marrubium  praecox,  Melilotus  officinalis,  Phlomis 
pungens, Potentilla astracanica, Seseli tortuosum.

Констант ні види: Achillea nobilis, Achillea setacea, 
Artemisia austriaca, Bromopsis riparia, Convolvulus 
arvensis, Eryngium campestre, Euphorbia seguieriana, 
Euphorbia stepposa, Festuca valesiaca, Linum 
austriacum, Melica  transsilvanica, Plantago lanceolata, 
Poa angustifolia, Poa bulbosa, Salvia nemorosa, 
Securigera varia, Sisymbrium polymorphum, Tanacetum 
millefolium, Viola ambigua.

До мі нант ні види: Bromopsis  riparia,  Elytrigia 
intermedia, Poa angustifolia, Teucrium chamaedrys.

Охо п лює уг ру по ван ня з пе ре ва жан ням ко ре не-
вищ них зла ків Bromopsis riparia, Elytrigia intermedia, 
Poa  angustifolia  та різ но трав’я, по ши ре ні в ниж ніх 
час ти нах схи лів до ли ни та бал ко вої ме ре жі, в мік-
ро за па ди нах на схи лах і пла ко рах, а та кож на за-
плав них ді лян ках, при лег лих до схи лів у сте по вій 
зоні. В до ли ні р. Ін гул це но зи асо ціа ції є зви чай ни-
ми і тра п ляю ть ся в се ред ній та ниж ній те чії. Фло-
ристич не різ но ма ніт тя — 21—32 види на 100 м2. 
За дер но ва ність ни зька (до 10 %) або ж зов сім від-
сут ня. 

Асо ціа ція Tanaceto  millefolii-Salvietum  nemorosae 
Krasova et Smetana 1999

Ді аг ностич ні види: Ajuga chia, Bromus squarrosus, 
Galatella  villosa,  Linum  austriacum,  Linum hirsutum, 

Marrubium  praecox,  Otites chersonensis, Reseda lutea, 
Rindera tetraspis, Sisymbrium polymorphum, Tanacetum 
millefolium, Teucrium polium.

Констант ні види: Anthemis  tinctoria,  Artemisia 
austriaca, Bromopsis riparia, Convolvulus arvensis, 
Convolvulus  lineatus,  Eryngium campestre, Euphorbia 
seguieriana,  Euphorbia stepposa, Festuca valesiaca, 
Holosteum umbellatum, Iris pumila, Jurinea arachnoidea, 
Koeleria cristata, Phlomis pungens, Plantago lanceolata, 
Poa angustifolia, Poa bulbosa, Potentilla  astracanica, 
Potentilla incana, Salvia nemorosa, Salvia  nutans, 
Securigera varia, Seseli tortuosum, Stipa capillata, Stipa 
lessingiana, Thymus dimorphus, Viola ambigua.

До мі нант ні види: Festuca  valesiaca,  Koeleria 
cristata, Rindera tetraspis, Salvia nutans, Stipa capillata, 
Stipa  lessingiana,  Tanacetum  millefolium,  Thymus 
dimorphus.

Об’єднує сла бо- та се ред ньо зби ті тип ча ко во-ко-
ви ло ві уг ру по ван ня, роз по всю дже ні в пів ден ній 
час ти ні сте по вої зони. В до ли ні р. Ін гул від зна-
че ні тіль ки в по низ зі, на пів ніч ній межі по ши-
рен ня. Асо ціа ція є пе ре хід ною між сою зом Stipo 
lessingianae-Salvion nutantis, що охо п лює різ но трав-
но-тип ча ко во-ко ви ло ві сте по ві це но зи,  та ще не 
опи са ним сою зом із по пе ред ньою на звою Tanaceto 
millefolii-Galatellion  villosae all. nov. prov., який охо-
п лю ва ти ме тип ча ко во-ко ви ло ві уг ру по ван ня. У 
по даль ших до слі джен нях міс це асо ціа ції в сис те-
мі оди ниць ви що го ран гу може уточ ню ва ти ся. Її 
це но зи за йма ють по ло гі схи ли різ ної ек спо зи ції. 
Вони від зна ча ю ть ся ви со ким фло ристич ним ба-
гатст вом — 27—45 ви дів на 100 м2. 

Асо ціа ція Veronico  prostratae-Potentilletum  obscurae 
Smetana et Derpoliuk 1999

Ді аг ностич ні види: Artemisia  austriaca,  Elytrigia 
repens,  Galium  octonarium,  Galium  verum,  Pilosella 
officinarum, Plantago  lanceolata,  Senecio erucifolius, 
Veronica austriaca.

Констант ні види: Achillea nobilis, Achillea setacea, 
Ajuga genevensis, Astragalus onobrychis, Berteroa incana, 
Convolvulus arvensis, Eryngium campestre, Erysimum 
diffusum,  Euphorbia seguieriana, Euphorbia  stepposa, 
Euphorbia virgata, Festuca valesiaca, Herniaria besseri, 
Koeleria cristata, Linum austriacum, Medicago falcata, 
Plantago urvillei, Poa angustifolia, Poa bulbosa, Potentilla 
impolita, Salvia nemorosa, Securigera  varia,  Stachys 
recta,  Taraxacum  serotinum,  Teucrium  chamaedrys, 
Thymus dimorphus, Veronica spicata.

До мі нант ні види: Carex  stenophylla,  Festuca 
valesiaca, Galium verum, Poa bulbosa, Stipa pennata.
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Представ ляє се ред ньо зби ті різ но трав но-тип-
ча ко во-ко ви ло ві уг ру по ван ня, по ши ре ні в пів ніч-
ній час ти ні сте по вої зони. Пів ден ні ше за мі щу є ть-
ся це но за ми Tanaceto  millefolii-Salvietum  nemorosae. 
Асо ціа ція є се ред ньою лан кою в ряду па со вищ ної 
диг ре сії. За мен шо го па со вищ но го на ван та жен-
ня або його від сут ності уг ру по ван ня за мі щу ю ть ся 
Stipo  lessingianae-Salvietum  nutantis, за біль шо го — 
пе ре хо дять до Artemisio  austriacae-Poetum  bulbosae. 
В до ли ні р. Ін гул це но зи асо ціа ції до во лі по ши ре ні 
в се ред ній те чії, за йма ють по ло жисті та се ред ньої 
кру тиз ни схи ли різ ної ек спо зи ції. Се ред ня кіль-
кість ви дів в опи сі — 31,8. 

Ви снов ки

Ве ли ко мас штаб не по рів нян ня опи сів сте по вої рос-
лин ності з до ли ни р. Ін гул, ін ших ре гіо нів Ук ра ї ни 
та су між них кра їн дало змо гу з’ясувати її це но тич-
не різ но ма ніт тя. Уг ру по ван ня ди фе рен цію ю ть ся за 
клі ма тич ни ми та еда фіч ни ми фак то ра ми (ри сун-
ки 1, 2). Ок ре мо та кож ви ді ляю ть ся ан тро по ген но 
транс фор мо ва ні це но зи. 

Еда фіч ні фак то ри (вміст кар бо на тів і ки слот-
ність) є ви зна чаль ни ми для ди фе рен ціа ції сою зів 
Potentillo arenariae-Linion czerniaevii та Poo bulbosae-
Stipion  graniticolae. Уг ру по ван ня пер шо го сою зу 
по ши ре ні в до ли ні р. Ін гул на ви хо дах вап ня ків, 
дру го го — на криста ліч них від сло нен нях При-
дніп ровської ви со чи ни. Союз Artemisio-Kochion 
представ ляє ан тро по ген но по ру ше ні сте по ві це-
но зи і ви ок рем лю є ть ся за вмістом спо лук азо ту в 
ґрун ті (рис. 1). За клі ма тич ни ми ха рак те ристи ка-
ми, пе ре важ но за век то ра ми об мро ре жи му, змін-
ності зво ло жен ня, во ло гості ґрун ту, ви ді ляю ть-
ся сою зи Fragario  viridis-Trifolion  montani  та Stipo 
lessingianae-Salvion  nutantis. Пер ший союз в ос-
нов но му по ши ре ний у лі состе по вій зоні, в до ли ні 
р. Ін гул тра п ляю ть ся зде біль шо го його екс т ра зо-
наль ні уг ру по ван ня, що про ни ка ють на пів день в 
умо вах до лин но-річ ко во го ланд шаф ту, який слу гує 
пев ним ко ри до ром. Дру гий союз за га лом ха рак тер-
ний для сму ги різ но трав но-тип ча ко во-ко ви ло вих 
сте пів, і в ми ну ло му його уг ру по ван ня були по ши-
ре ні на пла ко рах, до їх ро зо рю ван ня. 

Про ве де ний ана ліз та кож по ка зав імо вір ність 
іс ну ван ня ок ре мо го сою зу Tanaceto  millefolii-
Galatellion  villosae all. nov. prov. (Ви но ку ров, 2014), 
який охо п лю ва ти ме рос лин ність ос тан ніх ста дій 
ксе рарх ної сук це сії у сму зі тип ча ко во-ко ви ло вих 

сте пів. У по низ зі до ли ни р. Ін гул мож на від нести 
до ньо го лише дея кі уг ру по ван ня, зок ре ма, асо ціа-
цію Tanaceto millefolii-Salvietum nemorosae. Межі по-
ши рен ня це но зів ос тан ніх трьох сою зів у за галь них 
ри сах спів від но сять ся з оди ни ця ми гео бо та ніч но го 
ра йо ну ван ня Ук ра ї ни (Гео бо та ніч не…, 1977).
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СИНТАКСОНОМИЯ КСЕРОТЕРМНОЙ РАСТИТЕЛЬ-
НОСТИ ДОЛИНЫ р. ИНГУЛ (КЛАСС FESTUCO-BRO-
METEA). ЧАСТЬ 2. ЛУГОВО-СТЕПНАЯ, КУСТАРНИКО-
ВО-СТЕПНАЯ, ПОДЛИННОСТЕПНАЯ РАСТИТЕЛЬ-
НОСТЬ

Дана характеристика синтаксонов лугово-степной, кустар-
никово-степной, подлинностепной растительности долины 
р. Ингул. Выделено 12 ассоциаций, относящихся к союзам 
Artemisio-Kochion prostratae, Fragario  viridis-Trifolion  montani, 
Stipo lessingianae-Salvion nutantis, из них 1 союз и 5 ассоциа-
ций предлагается выделить в качестве новых. Также приво-
дятся результаты ординации степной растительности доли-
ны р. Ингул на основе экологических факторов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: синтаксономия, классификация 
Ж. Браун-Бланке, Festuco-Brometea, степная растительность.

D.S. Vynokurov
M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv

SYNTAXONOMY OF XEROTHERMIC VEGETATION 
OF THE INGUL RIVER VALLEY (CLASS FESTUCO-
BROMETEA). PART 2. MEADOW, SHRUB AND TRUE 
STEPPE VEGETATION

The syntaxa characteristic of meadow, shrub and true steppe vege-
tation of the river Ingul valley is given. In total, 12 associations of 3 
alliances (Artemisio-Kochion prostratae, Fragario viridis-Trifolion 
montani, Stipo  lessingianae-Salvion  nutantis) were recorded. Of 
these, 1 alliance and 5 associations were proposed to describe as 
new. Some results of ordination analysis using ecological factors 
of steppe vegetation of the Ingul River valley are reported

K  e  y    w  o  r  d  s: syntaxonomy, Braun-Blanquet  classification, 
Festuco-Brometea, steppe vegetation.

Оцінка ландшафтного та біологічного різноманіття інтегральними біологічними індикаторами та 
маркерами / В.Д. Сіохін, Б.Г. Александров, Й.І. Черничко, Д.В. Дубина та ін. — Мелітополь: МДПУ імені 
Богдана Хмельницького, 2014. — 153 с.

Визначено та доведено ефективність біологічних індикаторів і видів-маркерів для контролю за станом 
біорізноманіття водно-болотних угідь, степових і солончакових наземних ділянок, а також гирлових 
зон малих і середніх річок регіону; острівних біотопічних комплексів; крайових біотопів літорально-
прибережної зони Чорного моря; рослинності та її угруповань; водоростей і гідробіонтів щодо 
діагностування стану водних і наземних екосистем; сезонних і міграційних орнітологічних комплексів на 
природних і трансформованих територіях зі значним антропогенним навантаженням. Отримані результа-
ти можуть бути корисними для діагностування умов існування окремих видів та біотичних комплексів 
і екосистем півдня України, розробки менеджменту природних територій, вживання практичних 
заходів стосовно охорони видів і створення регіональних моніторингових програм на видовому та 
екосистемному рівнях.

Для  фахівців  у  галузі  екології,  орнітології,  екологічного  менеджменту,  а  також  аспірантів  і  студентів 
відповідного фаху.
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МОДЕЛЮВАННЯ ІНВАЗІЙНОГО ПОШИРЕННЯ PISTIA STRATIOTES (ARACEAE) НА ОСНОВІ 
ГІС-АНАЛІЗУ КЛІМАТИЧНІХ ФАКТОРІВ
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Досліджено потенційне по ши рен ня не без печ но-
го інвазійного виду Pistia  stratiotes  L. в Україні та 
на при лег лих територіях. У роботі ви ко риста но 
програмні інструменти екологічного мо де лю ван-
ня MAXENT; вихідними матеріалами для аналізу 
були ма си ви да них про точ не роз пов сюд жен ня 
досліджуваного виду та набір із геоінформаційних 
шарів, що відповідають 19 кліматичним фак то рам 
сис те ми WorldClim. Ви яв ле но загальні тенденції до 
по даль шо го інвазійного по ши рен ня P. stratiotes на 
території України та при лег лих територіях. Сфор-
муль о ва но основні рекомендації щодо ме недж мен-
ту інвазійного роз пов сюд жен ня цьо го виду.

Вступ

Інвазії вод них макрофітів є не га тив ни ми та не-
без печ ни ми яви ща ми, які здатні охо п лю ва ти 
акваторії при род них і штуч них во дойм, спри-
чи няю чи такі наслідки, як обміління (внаслідок 
посиленої транспірації з поверхні листків), по-
ру шен ня газообміну во дойм, анаеробізація, 
евтрофікація, зміна трофічних взаємодій у вод-
них біотопах тощо (Attionu, 1976; May, 2006 та ін.). 
Окрім зга да них екологічних наслідків, такі інвазії 
вод них рос лин при зво дять до економічних збитків 
і знач но уск лад ню ють гос по дарсь ку та при ро до-
охо рон ну діяльність на ура же них во дой мах. Вод-
но час усу нен ня наслідків мас штаб них інвазій вод-
них макрофітів є до сить склад ним зав дан ням, яке 
потребує ве ли ких фінансових і ре сурс них за трат 
(Global Strategy..., 2001;  May, 2006).

Од ним із не без печ них вод них пантропічних 
видів є Pistia  stratiotes, яка останнім ча сом ак тив-
но поширюється в Європі, зок ре ма й у во дой-
мах Схо ду України (Казарінова та ін., 2014). Pistia 

stratiotes  — представ ник мо но тип но го (од но ви до-
во го) роду з ро ди ни Araceae  Juss.  Зав дя ки  своєму 
поліморфізму вид має ши ро ку синоніміку (близь ко 
30 ге те ро тип них синонімів). 

Ос нов ни ми морфологічними особ ли востя ми 
щодо присто су ван ня виду до вод но го спо со бу жит-
тя є знач но вко ро че не стеб ло, численні пірчасті 
занурені корені, плаваючі надводні лист ки з вклю-
чен ням аеренхіми, наявність опу шен ня, яке надає 
лист кам до дат ко вих гідрофобних власти востей. 
Лист ки рос лин зібрані в характерні плаваючі ро зет-
ки. Суцвіття та квітки P. stratiotes до сить редуковані, 
про те за морфологічною бу до вою це є ти по вим для 
ба гать ох представників Araceae (GISD, 2005; May, 
2006; CABI Invasive Species Compendium, 2011). 

Раніше ви слов лю ва ла ся дум ка про те, що 
морфологічні риси видів Pistia є еволюційно 
перехідними від ти по вих Araceae до Araceae subfam. 
Lemnoideae  Bab. (= Lemnaceae  Gray), про те те пер 
мож на вва жа ти до ве де ним (у тому числі й мо ле-
ку ляр но-філогенетичними ме то да ми), що Pistia та 
Lemnoideae не є спорідненими гру па ми (Cusimano 
et al., 2011). Та ким чи ном, вільноплаваючі життєві 
фор ми в ме жах ро ди ни Araceae, оче вид но, ви ни-
ка ли не од но ра зо во (принаймні тричі) й не за леж-
но (Bogner, 2009). До дат ко вим свідченням на ко-
ристь цьо го є знахідки ви коп них реш ток двох видів 
роду Limnobiophyllum Krassilov (Stockey et al., 1997) 
і унікального виду Cobbania  corrugata (Lesquereux) 
Stockey, Rothwell & Johnson (Stockey et al., 2007), що 
раніше був опи са ний як Pistia corrugata Lesquereux. 
Ці вимерлі рос ли ни та кож були пла ваю чи ми й 
морфологічно дещо на га ду ва ли Pistia або ряскові; 
про те Limnobiophyllum, оче вид но, дійсно близь кий 
до Lemnoideae, а Cobbania, найімовірніше, на ле жа-
ла до іншої, нині вимерлої, гру пи (Bogner, 2009). 
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Рос ли на вва жа є ть ся ти по вим са мо за пи лю ва чем. 
Пе ре хрес не за пи лен ня в P. stratiotes як таке від сут-
нє (або ж, мож ли во, від бу ва є ть ся дуже рід ко), але 
це не пе ре шко джає ак тив но му на сін нє во му роз-
мно жен ню рос лин. Вод но час найефективнішим 
спо со бом розм но жен ня P. stratiotes є ве ге та тив не — 
за ра ху нок чис лен них столонів, що роз ви ва ють ся в 
па зу хах листків і на яких фор му ють ся нові ро зет ки. 
Важ ли во відзначити, що в ме жах пер вин но го фраг-
мен та ареа лу в тропічних і субтропічних регіонах 
вид є багаторічником, тоді як у помірно ши рот-
них він виступає пе ре важ но як однорічник із суто 
насіннєвим відтворенням (Pieterse, 1981).

Для P.  stratiotes ха рак тер не роз пов сюд жен ня 
течією та вітром на великі відстані в повільнотеку-
чих річках і стоя чих во дой мах. Виду та кож властива 
зоохорія, зок ре ма орнітохорія, що дозволяє ве ге та-
тив ним і ге не ра тив ним діаспорам P.  stratiotes  до-
ла ти значні відстані між ізольованими во дой ма ми 
(Adebayo et al., 2011). Окрім того, знач ну роль у 
поширенні P. stratiotes,  імовірно, відігравало куль-
ти ву ван ня виду лю ди ною як кормової, харчової, 
лікарської, фітомеліоративної та декоративної 
рос ли ни (Ayoade et al., 1982; Henderson et al., 
2002; May, 2006); зок ре ма, вид є дуже по пу ляр-
ним в акваріумній культурі, роз во дить ся та кож у 
відкритих са до вих ба сей нах та інших де ко ра тив них 
во дой мах. Од ним із істотних механізмів інвазійного 
домінування виду у вод них фітоценозах вва жа ють 
та кож але ло па тич ну взаємодію з представ ни ка ми 
місцевої водної фло ри (Aliotta et al., 1991).

Що стосується за галь но го ареа лу P. stratiotes, то 
нині він є дуже ши ро ким і май же космополітним. 
Пи тан ня про цен три по ход жен ня виду, як і про 
межі пер вин но го та ан тро по ген но го фрагментів 
ареа лу, наразі є дискусійними. Про те відомо, що 
те пер P.  stratiotes по ши ре на в тропічній Африці, 
тропічній та по час ти помірно-широтній Азії 
(Афганістан, Індійський суб кон ти нент, Індокитай, 
Ки тай, Тай вань, Малайзія тощо), Австралазії, 
Північній та Центральній Америці (пе ре важ но в 
регіоні Ве ли ких озер, у шта тах Фло ри да та Те хас, 
а та кож у Мексиці й далі на південь), Південній 
Америці (країни Ка рибсь ко го ба сей ну, Колумбія, 
Бразилія, Ар ген ти на, Перу тощо) (CABI Invasive 
Species Compendium, 2011). 

На основі комбінованого мо ле ку ляр но-
філогенетичного та біогеографічного аналізів 
(Renner, Zhang, 2004) ви слов ле на концепція 
про до сить давнє по ход жен ня роду Pistia в 

регіоні Тетісу. Та ким чи ном, точ ка зору про 
південноамериканське по ход жен ня роду Pistia не 
підтверджується. За про ве де ни ми тими ж ав то ра ми 
оцінками за до по мо гою методів мо ле ку ляр но го го-
дин ни ка припускається, що кла да Pistia (але не сам 
рід!) ви ник ла в пізній крейді — 90—76 мільйонів 
років тому. Та ким чи ном, Pistia та споріднений 
рід Protarum Engl. (єдиний його вид P.  sechellarum 
Engl. — ендемік Сей шельсь ких островів) вва жа-
ють ся унікальними при кла да ми ви жи ван ня давніх 
за по ход жен ням груп в ізольованих регіонах, у ви-
пад ку з Pistia — із вра жаю чим по даль шим по ши-
рен ням з імовірних рефугіумів. 

У другій половині ХХ ст. вид по чав тра п ля ти ся, а 
зго дом і на бу ва ти істотного інвазійного по ши рен-
ня, в Західній та Центральній Європі (May, 2006; 
Sajna et al. 2007). В океанічних регіонах Європи 
P.  stratiotes за хо дить до сить да ле ко на північ; зок-
ре ма, північна межа тра п лян ня та інвазійного 
по ши рен ня виду зафіксована в Данії й навіть на 
півдні Норвегії (May, 2006; CABI Invasive Species 
Compendium, 2011). У більш кон ти нен таль них 
регіонах Євразії вид трапляється знач но рідше. Так, 
на території Російської Федерації відомі поодинокі 
його локалітети в око ли цях міст Мо ск ви, Во ро не-
жа, Са ма ри, в Томсь ку та Астрахані (Гри горь ев ская 
и др., 2004; Со ловь е ва, 2009; Лак тио нов, 2010). 

В Україні вид упер ше було достовірно відзначено 
в при род них умо вах, оче вид но, близь ко 2010 року 
(хо ча існують і більш ранні вказівки на епізодичне 
тра п лян ня його у во дой мах Голосіївського пар ку 
в Києві: див. Луш па, 2009), спо чат ку у во дой мах 
Бортницької станції аерації на око ли цях Києва, а 
зго дом, у 2013 р., — у во дой мах південно-західної 
час ти ни Києва (міські став ки в районі Південної 
Борщагівки). При чо му в дру го му зга да но му 
локалітеті вид на був знач но го інвазійного по ши-
рен ня, вкри ваю чи своєю біомасою май же всю 
по верх ню во дой ми (В.П. Ге лю та, пер со наль не 
повідомлення). Про те всі згадані ви пад ки інвазії 
відбувалися вузь ко ло каль но в ур бое ко систе мах і 
май же не впли ва ли на природні водні біотопи, а 
самі рос ли ни здебільшого елімінувалися впро довж 
зи мо во го періоду.

Перші масштабні інвазії, які охо пи ли природні 
водні біотопи та зав да ли серйоз них екологічних 
про блем і матеріальних збитків, відбулися у східній 
частині України — в Харківській області. За да-
ни ми де таль них поль о вих досліджень, про ве де-
них Г.О. Казаріновою, поя ва P.  stratiotes у регіоні 
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зафіксована в травні 2013 р. у скид но му каналі 
ТЕЦ-2 «Ес хар» і в руслі р. Сіверський До нець 
(смт Ес хар, Чугуївський р-н, Харківська обл.). 
Вірогідним місцем ан тро по хор но го за не сен ня 
є за плав не озе ро Ха сан. За да ни ми опи ту ван ня 
місцевого на се лен ня, рос ли ни спостерігалися в 
озері во се ни 2012 р., успішно пе ре зи му ва ли та по-
тра пи ли до ка на лу навесні 2013 р. За не сен ня цьо-
го пантропічного представ ни ка ароїдних пов'яза-
не, во че видь, з його роз ве ден ням в акваріумах як 
декоративної рос ли ни.

Ма со вий роз ви ток P. stratiotes припав на період 
із трав ня по сер пень 2013 р. Це, ймовірно, обу мов-
ле но по тра п лян ням ро зе ток рос лин до скид но го 
ка на лу ТЕЦ. Аномальні температурні умо ви вод-
но го ре жи му в каналі че рез ски дан ня підігрітих 
вод, а та кож при та ман не цьо му виду швид ке ве-
ге та тив не розм но жен ня сто ло на ми сприя ли ма-
со во му роз вит ку рос лин. У по даль шо му це при-
зве ло до по тра п лян ня P. stratiotes із ка на лу до рус-
ла Сіверського Дінця та по ши рен ня з течією на 
знач ну відстань, із утво рен ням заторів. За да ни ми 
спосте ре жень, P.  stratiotes роз пов сюд жу ва ла ся за 
течією річки в південно-східному на прям ку зі смт 
Ес хар Чугуївського р-ну (спа лах роз вит ку — з се-
ре ди ни трав ня), че рез села Мох нач (із кінця трав-
ня), За до нець ке (27.06.13), Ко ро по ве (02.07.13), 
Нижній Бішкін (08.08.13) Зміївського р-ну, с. Чер-
во ний До нець (13.08.13), с. Петрівське (по ча ток ве-
рес ня) до м. Ба лак лея Балакліївського р-ну (кінець 
ве рес ня-жов тень). Та ким чи ном, за вегетаційний 
період (тра вень—жов тень) рос ли ни до сяг ли 
м. Балаклеї (Харківська обл.), по до лав ши відстань 
по над 100 км. За цей час P. stratiotes по тра пи ла до 
за ток річки та за плав них во дойм до ли ни зав дя ки 
ло каль ним течіям і вітру, а та кож із ри бальсь ки ми 
чов на ми. 

Ви хо дя чи із за гроз по даль шо го інвазійного по-
ши рен ня виду на території України, за мету нашої 
ро бо ти було взя то по бу до ву та аналіз мо де лей 
потенційного інвазійного роз пов сюд жен ня виду 
P.  stratiotes на основі фак тич но підтверджених да-
них про за галь не по ши рен ня виду та де таль них 
кліматичних ГІС-да них.

Матеріал і ме то ди досліджень

Ос нов ни ми дже ре ла ми інформації про по ши рен-
ня виду були власні польові спосте ре жен ня з точ-
ною GPS-реєстрацією то чок тра п лян ня, здійснені 
впро довж 2013 р. Г.О. Казаріновою на території 

Харківської області, та відкриті електронні бази 
да них із біорізноманіття GBIF (Global Biodiversity 
Information Facility, http://data.gbif.org/) і BioCASE 
(http://www.biocase.org/), що містять інформацію 
про геопозиціоновані точ ки тра п лян ня P. stratiotes 
у ме жах усь о го ареа лу. За га лом до су куп но го ма си ву 
да них увійшло 1349 то чок тра п лян ня, з яких 119 в 
Україні та 1230 то чок, виб ра них із міжнародних баз 
да них з біорізноманіття. Для вирівняння загальної 
вибірки то чок тра п лян ня нами був  застосо ва ний 
ал го ритм відбору, згідно з яким усі окремі точ ки, 
що при па да ли на одну ча рун ку рас тро во го шару 
кар ти, сприй ма ли ся про гра мою як одна точ ка 
(Hernandez et al., 2006).

Мо де лю ван ня потенційного ареа лу виду 
здійснювалося в програмі MAXENT за стан дарт-
ни ми ме то ди ка ми (Thuiller, 2005; Phillips et al., 
2006, 2008) із ви ко ристан ням ГІС-шарів для 19 
кліматичних факторів, які є похідними від середніх 
за 60 років показників тем пе ра ту ри та вологості 
(Hijmans et al., 2005; WorldClim, 2014). Згадані 
вище 19 кліматичних факторів відповідають: 
середньорічній температурі повітря (1), 
середньомісячному тем пе ра тур но му діапазону (2), 
ізотермічності (3), температурній сезонності (4), 
максимальній температурі найтеплішого місяця 
(5), мінімальній температурі найхолоднішого 
місяця (6), річному тем пе ра тур но му діапазону (7), 
середній температурі найвологішого квар та лу (8), 
середній температурі найсухішого квар та лу (9), 
середній температурі найтеплішого квар та лу (10), 
середній температурі найхолоднішого квар та лу 
(11), середньорічній кількості опадів (12), опа дам 
найвологішого місяця (13), опа дам найсухішого 
місяця (14), сезонності опадів (15), опа дам 
найвологішого квар та лу (16), опа дам найсухішого 
квар та лу (17), опа дам найтеплішого квар та лу (18), 
опа дам найхолоднішого квар та лу (19) (Hijmans et 
al., 2005; Ти тар, 2011; WorldClim, 2014). За розмір 
ча рун ки (розподільна здатність) кліматичних 
геоінформаційних шарів та от ри ма них просто ро-
вих мо де лей було об ра но 2,5 ку то вих мінут для карт 
потенційного по ши рен ня в ме жах України та при-
лег лих територій і для ог ля до вих карт по ши рен ня 
виду в Європі та світі. 

Для створення «кліматичного конверту» 
виду (двовимірної кліматичної ніші виду в 
координатах середньорічної температури повітря 
та середньорічної кількості опадів), візуального 
представлення, обробки отриманих екологічних 
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моделей, а також для створення картосхем 
потенційного поширення ми використовували 
програмне забезпечення DIVA-GIS (http://www.
diva-gis.org/) та Quantum GIS (http://www.qgis.org ).

Надійність і прогностична цінність результатів 
моделювання потенційного ареалу оцінювалися 
за стандартними методиками в програмі MAXENT 
шляхом аналізу параметрів AUC (Tsoar et al., 2007; 
Phillips et al., 2008; Graham et al., 2008). 

Результати досліджень і їх обговорення

За даними аналізу «кліматичного конверту» 
P.  stratiotes, побудованого в координатах 
середньорічної кількості опадів і температури 
за допомогою програми DIVA-GIS (рис. 1), 
більшість точок трапляння виду припадає 
саме на теплі та вологі тропічні регіони, які 
відповідають первинному фрагменту ареалу (а), 
проте також прослідковується плавний розподіл 
точок трапляння вздовж усієї осі середньорічної 
температури з певною скупченістю в секторі 
графіка (б), який відповідає вторинному фрагменту 
ареалу виду в Європі. За га лом графік розподілу то-
чок у ко ор ди на тах двох провідних кліматичних 
факторів вказує на до сить ши ро ку толерантність 
виду до тем пе ра тур них умов і вологості клімату. 

Створені нами моделі потенційного по ши рен-
ня MAXENT було перевірено на специфічність і 
про гностич ну здатність відповідно до параметрів 
AUC. Тео ре тич но най ви ща пре ди ка тив на сила 

моделі MAXENT досягається тоді, коли по каз ник 
AUC наближається до 1. Па ра метр AUC моделі не 
може бути ниж чим за 0,5, оскільки це відповідає 
ран дом но му (довільному, ви пад ко во му) про гно зу 
по ши рен ня, у ви пад ку чого мо дель MAXENT не 
має предикативної сили. За прий ня ти ми нор ма ми 
оцінки еко ло го-кліматичних мо де лей про гностич-
на якість моделі є низь кою, якщо 0,60> AUC ≤0,70; 
задовільною, якщо 0,70> AUC ≤0,80; хо ро шою, 
якщо 0,80> AUC ≤0,90, і відмінною, якщо AUC > 
0,90 (Phillips et al., 2008; ). У на шо му ви пад ку зав-
дя ки великій і відносно однорідній вибірці то чок 
по ши рен ня вда ло ся до сяг ти рівня AUC 0,936, що 
за на ве де ною вище шка лою відповідає «відмінній» 
прогностичній спроможності моделі потенційного 
розповсюджен ня P. stratiotes.

Отримані нами оглядові великомасштабні 
моделі потенційного поширення P.  stratiotes у 
Європі та світі (рисунки 2 і 3) та зіставлення їх 
із картами континентальності — океанічності 
(Meusel et al., 1992) вказують на те, що вид має 
чітку приуроченість до територій з океанічним 
характером клімату й уникає територій із 
континентальними умовами.

Відповідно до загальної моделі, в Європі найбільш 
сприятливі для поширення P.  stratiotes  умови 
складаються на півночі Іберійського півострова, 
півдні Великої Британії і майже суцільно — в 
Атлантичному, Субатлантичному та Центральному 
регіонах Європи. Найпівнічніше висока імовірність 

Рис. 1. «Кліматичний кон-
верт» Pistia  stratiotes,  побу-
дований за даними усієї су-
купності геопозиціонованих 
точок поширення виду

Fig. 1. Climatic envelope of 
P.  stratiotes  created according 
to the dataset combining all 
georeferenced presence points 
of the species
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Рис. 2. Загальна модель потенційного поширення P. stratiotes за даними MAXENT

Fig. 2. Global potential distribution model of P. stratiotes according to MAXENT data analysis

Рис. 3. Модель потенційного поширення P. stratiotes за даними MAXENT на території Європи

Fig. 3. Potential distribution model of P. stratiotes in Europe according to MAXENT data analysis
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поширення виду відзначається на півострові 
Ютландія та загалом у південно-східній частині 
Балтійського регіону. В Субсередземноморському 
та Середземноморському регіонах Європи 
кліматичні умови є менш сприятливими для виду 
(крім Апеннінського півострова), ймовірності 
його трапляння розподілені на карті цих територій 
досить мозаїчно. У Східній Європі за га лом для виду 
ха рак тер не та кож «ме ре жи во» потенційного ареа лу 
з осе ред ка ми спри ят ли вих умов пе ре важ но вздовж 
північної межі Бал кансь ко го півострова.

Для України та при лег лих територій ми було по бу-
дува ли еко ло го-кліматичні моделі з розподільною 
здатністю 2,5 ку то вих мінут (рис. 4). Відповідно 
до цих мо де лей відмінні та дуже сприятливі умо ви 
для по ши рен ня P. stratiotes відзначаються на Сході 
України ду гою від південно-західних відрогів Се-
ред ньо-Руської ви со чи ни вздовж Донецької ви со-
чи ни. Вар то за ува жи ти, що, згідно з мо дел лю, ниж-
ня течія Сіверського Дінця в ме жах Луганської обл. 
не має спри ят ли вих умов для інвазійного по ши-
рен ня виду. Сприятливі еко ло го-кліматичні умо ви 
спостерігаються та кож на території Полтавської 
рівнини, в південних час ти нах Придніпровської 

ви со чи ни та ни зо ви ни, Київського пла то та на 
території За кар пат тя. Низь ка імовірність тра п лян-
ня виду розподілена по всій території України до-
сить неоднорідно від Пе ред кар пат тя до Південного 
бе ре га Кри му.

Екстраполюючи отримані моделі потенційного 
поширення на мережу основних річок України, 
можна підсумувати, що ймовірні масштабні інвазії 
P.  stratiotes  переважно  у верхній течії Сіверського 
Дінця та в його правих притоках, в основних 
великих річках Дніпровського басейну в межах 
Придніпровської низовини (Десна, Сула, Псел, 
Ворскла, Самара), середній течії Південного 
Бугу та верхній течії Інгулу. Крім того, враз ли ви-
ми до інвазій P.  stratiotes  є  во дой ми За кар пат тя. 
Що стосується Дніпра, то інвазійне по ши рен ня 
P. stratiotes імовірне у во до схо ви щах від Київського 
до Дніпровського включ но. 

За да ни ми нашої моделі, ма со ве роз пов сюд жен ня 
P. stratiotes у нижній течії Дніпра є малоймовірним. 
Про те цей останній про гноз може бути ско ри го ва-
ний у май бут нь о му за умов ура ху ван ня майбутньої 
інформації про нові точ ки реєстрації виду в 
Україні або на при лег лих територіях. Зви чай но 

Рис. 4. Модель потенційного поширення P. stratiotes, за даними MAXENT, в Україні та на прилеглих територіях

Fig. 4. Potential distribution model of P. stratiotes in Ukraine and on adjacent territories according to MAXENT data analysis
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ж, поодинокі локальні ви пад ки тра п лян ня виду в 
при род них во дой мах можливі й за ме жа ми про-
гно зо ва них зон по ши рен ня, за леж но від умов кон-
крет них во дойм. 

Щодо при лег лих до України територій, то тут 
P. stratiotes може на бу ти ши ро ко го інвазійного роз-
пов сюд жен ня в Азо во-Чор но морсь ко му регіоні 
(крім Північного При чор но мор’я та більшої час-
ти ни Кри му). Так, найсприятливіші еко ло го-
кліматичні умо ви, згідно з да ни ми мо де лю ван ня, 
відзначаються у Прикубанській низовині в басейні 
річок Дон і Ку бань, а та кож май же суцільно вздовж 
Чор но морсь ко го уз бе реж жя Кав ка зу та Малої Азії. 
На заході Чор но морсь ко го регіону сприятливі 
кліматичні умо ви для P.  stratiotes  спостерігаються 
вздовж усь о го гірського пас ма Ста ра Планіна на 
території Болгарії. 

Вис нов ки

По бу до ва еко ло го-кліматичних мо де лей на сьогодні 
є од ним із дієвих засобів екс прес-аналізу та про гно-
зу ван ня потенційного по ши рен ня інвазійних рос-
лин. Ал го ритм більшості про грам них пакетів для 
екологічного мо де лю ван ня полягає в узагальненні 
всіх показників кліматичних факторів, зібраних 
з усіх то чок тра п лян ня досліджуваного виду, та в 
екстраполяції цих да них на території з подібними 
кліматичними па ра мет ра ми, де вид досі не був 
відзначений. Найефективнішими ці ме то ди є в тому 
ви пад ку, коли вид має вузь ку екологічну амплітуду 
за од ним або кількома кліматичними фак то ра ми. У 
ви пад ку P. stratiotes ми маємо спра ву з май же космо-
політним вод ним макрофітом із до сить ши ро ки ми 
екологічними амплітудами. Про те за ре зуль та та ми 
аналізу знач но го ма си ву геопозиціонованих то-
чок розповсюджен ня P. stratiotes за ком плек сом 19 
факторів сис те ми WorldClim, вид усе ж має певні 
об ме жен ня в поширенні. Зок ре ма, ми вия ви ли, що 
за макрокліматичними па ра мет ра ми вид, імовірно, 
уни ка ти ме ши ро ко го роз пов сюд жен ня на схід від 
Харківської області та на всіх територіях із кон ти-
нен таль ним кліматом. Про те це зовсім не виключає 
його ви пад ко вих за не сень і утво рен ня ло каль них, 
час то однорічних, інвазій навіть у не спри ят ли вих 
рай онах. До певної міри такі «точкові» інвазії мо-
жуть ко ре лю ва ти з особ ли ви ми місцевими умо-
ва ми, на прик лад із наявністю ділянок ски дан ня 
підігрітих вод. 

Наші дослідження доз во ля ють оцінити загальні 
трен ди по ши рен ня виду, які ви зна ча ють ся 

передусім макрокліматичними та історичними 
(фак ти за не сен ня виду на нові території) фак то ра ми. 
На більш ло каль но му рівні ве ли ку роль у формуванні 
інвазій відіграють мікрокліматичні, гідрологічні 
та біотичні чин ни ки, які в силу багатофакторності 
гірше піддаються ком плекс но му аналізу.

На нашу дум ку, ан тро по ген но змінені еко систе-
ми зі зміщеними мікрокліматичними по каз ни-
ка ми мо жуть слу гу ва ти своєрідними «бу фе ра ми» 
при проникненні інвазійних видів у природні еко-
систе ми. Зок ре ма, у ви пад ку P.  stratiotes пер вин на 
інвазія по чи на ла ся з розм но жен ня виду в підігрітих 
во дах скид но го ка на лу ТЕЦ, про те зго дом його 
популяції знач но по ши ри ли ся на при род не рус ло 
Сіверського Дінця, де вплив підігрітих вод уже був 
не знач ним. 

Для успішного ме недж мен ту вже існуючих і 
профілактики по даль ших во гнищ інвазій P. stratiotes 
мож на сфор му лю ва ти низ ку рекомендацій. Перш 
за все, слід за нести P.  stratiotes  до списків не без-
печ них інвазійних видів України та про во ди ти 
інформаційну ро бо ту з працівниками вод но го гос-
по дарст ва, об’єктів ПЗФ і на се лен ням. У контексті 
здійсненого нами аналізу слід організувати особ-
ли вий фітосанітарний кон троль і моніторинг виду 
на «спри ят ли вих» і «ду же спри ят ли вих» територіях, 
передусім на тих, які без по се ред ньо ме жу ють 
із пер вин ни ми во гни ща ми інвазій P.  stratiotes  у 
Харківській обл.  При цьо му  не  слід  об ме жу ва ти-
ся лише во дой ма ми ба сей ну Сіверського Дінця, 
оскільки для виду ха рак тер на до сить ефек тив на 
ан тро по- та зоохорія на значні відстані. На нашу 
дум ку, важ ли во про во ди ти ре тель ний моніторинг 
можливої поя ви виду на всіх во до схо ви щах 
середньої течії Дніпра.

Необхідно та кож спільно з енер ге ти ка ми ТЕЦ 
розг ля ну ти пи тан ня про тим ча со ве при зу пи нен ня 
або знач не змен шен ня ски дан ня підігрітої води у 
водовідвідний ка нал у зи мо вий період для за без-
пе чен ня за мер зан ня поверхні води, а отже — зни-
щен ня в ньо му ве ге та тив них зи мую чих популяцій 
P. stratiotes.

Оскільки за со би хімічного кон тро лю у вод них 
еко систе мах є здебільшого не при пус ти ми ми, для 
P.  stratiotes роз роб ля ють ся ме то ди біологічного 
кон тро лю за до по мо гою ко мах. В ок ре мих 
дослідженнях була до ве де на їхня ефективність 
(Harley et al., 1990; Wheeler et al., 1998). Такі за хо-
ди вар то роз гля да ти в Україні як перспективні та 
додаткові.
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Мож на засто со ву ва ти й інші за хо ди, зок ре ма 
механічне зби ран ня та утилізацію осо бин виду для 
запобігання по даль шо му за не сен ню їх у інші во-
дой ми. По при не га тив ний вплив на еко систе ми, 
ця не без печ на інвазійна рос ли на, за да ни ми ба-
гать ох досліджень, має деякі корисні властивості. 
Біомаса P.  stratiotes  може успішно ви ко ристо ву ва-
ти ся для ви го тов лен ня комбікормів для риб но-
го гос по дарст ва (Kumar, 1996), як си ро ви на для 
ви го тов лен ня но вих фармпрепаратів, зок ре ма 
радіопротекторної дії (Jha et al., 2011), та для очи-
щен ня тех но ген но за бруд не них ізольованих во-
дойм. Що ж стосується пер спек тив фіторемедіації, 
то в низці досліджень (Odjegba, 2004; Prajapati et al., 
2012) було до ве де но, що P. stratiotes може ви лу ча ти 
ве ли ку кількість іонів важ ких металів і ток сич них 
органічних ре чо вин із прісноводних во дойм.

На ос та нок слід за зна чи ти, що ос нов ним чин-
ни ком успіху для стри му ван ня інвазійного по ши-
рен ня P.  stratiotes  є всебічне дослідження біології 
та закономірностей розповсюджен ня цьо го виду 
в ме жах ан тро по ген них фрагментів ареа лу та ви-
ок рем лен ня клю чо вих факторів реалізації його 
інвазійного потенціалу.
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Вступ

Ки ївські міські ліси ос тан нім ча сом за зна ють 
від чут ної де гра да ції, при чи ною якої є як за галь-
ні власти вості ур ба ні зо ва но го се ре до ви ща, так і 
спе ци фіч ні сук це сій ні про це си, при та ман ні еко-
систе мам лі со во го типу. Вче ні від зна ча ють у них 
зрі джен ня де ре воста нів, змі ну до мі нан тів (Ді дух, 
2010), збід нен ня си ну зії гео фі тів — вес ня них ефе-
ме ро ї дів — та за бур’янення за пріо ри тет ної участі 
біо гео гра фіч но чу жо рід них ви дів (Бур да, 2012). 
Чу жо рід ні види за йма ють, по ряд з ін ши ми, не ха-
рак тер ну для не мо раль них лі сів по мір них ши рот 
Пів ніч ної пів ку лі еко ло гіч ну нішу де рев них ліан. 
Як уже за зна ча ло ся, цю нішу ак тив но ос вою ють у 
ки ївських лі сах Parthenocissus inserta (Kern.) Fritsch., 
P.  Quinquefolia  (L.) Planchon та їхні гіб ри ди. Крім 
зви чай ної для ліан фор ми вер ти каль но го рос ту, 
рос ли ни-при буль ці цих ви дів утво рю ють тут на-
зем ну фор му. Поя ва ос тан ньої галь мує ріст і роз ви-
ток або ри ген них ви дів ти по вих си ну зій вес ня них 
гео фі тів і лі со во го ши ро ко трав’я та при хо дить їм на 
змі ну. Ос тан ні ми ро ка ми нішу де рев них ліан у на-
ших лі сах впо до ба ли не лише чу жо рід ні види з роду 
Parthenocissus. Зок ре ма, в Чер каській обл. не що-

дав но ви яв ле но ло ка лі тет спон тан но го по ши рен ня 
Celastrus scandens L., во че видь ан тро по ген но го по-
хо джен ня (Ти щен ко та ін., 2013). Отже, роз по всю-
джен ня біо гео гра фіч но чу жо рід них ви дів жит тє вої 
фор ми де рев них ліан на бу ває ха рак те ру не ок ре мих 
ви пад ків, а за гроз ли вої тен ден ції для біо різ но ма-
ніт тя не мо раль них лі сів. Тому цей ас пект де гра да-
ції еко систем лі со во го типу пот ре бує ре тель но го 
до слі джен ня за для оцін ки його бли зьких і від да ле-
них на слід ків.

Об’єкти та ме то ди до слі джень

Об’єктом на шо го вив чен ня є пів ніч но аме-
ри канський вид Aristolochia macrophylla Lam. 
(Aristolochiacea), зок ре ма, його спон тан на ки-
ївська по пу ля ція, що сфор му ва ла ся в пар ку са на-
то рію «Кон ча-За спа» (м. Київ, Сто лич не шосе, 
215). Гео гра фіч ні ко ор ди на ти, ви зна че ні на ві га то-
ром GPSMAP 76CSx (Garmin), — 50º17'42" пн. ш.; 
30º35' 21" с. д. Сту пінь ос віт ле ності ви мі рю вав ся 
Solar Power Meter CEM DT 1307 як від со ток від по-
туж ності пов но го по то ку со няч но го світ ла опівд ні 
(пе рі од ви мі рю вань — 12.00—12.30). Він ста но-
вить 35—40 % під на ме том. Рос ли на ви зна че на за 
тра ди цій ни ми дже ре ла ми (Ива но ва, 1936; Бор-
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дзи ловський, 1952) та іден ти фі ко ва на за зраз ка ми 
Гер ба рію Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го 
НАН Ук ра ї ни (KW).

Aristolochia macrophylla — де рев на ліа на, з по туж-
ни ми па го на ми по над 10—15 м, які здій ма ю ть ся 
по де ре вах або ін ших опо рах на 10—15 м. Пер вин-
ний аре ал виду роз та шо ва ний пе ре важ но у схід них 
шта тах США, в Ап па ла чах. Вид за зви чай у при род-
них умо вах тра п ля є ть ся у ба га тих, во ло гих лі сах і 
вздовж струм ків (Aristolochia …, 2014). Спон тан не 
по ши рен ня A. macrophylla у ки ївських лі сах ми вия-
ви ли у жовт ні 2011 р., у по даль шо му про дов жи ли 
вив чен ня цієї міс це вої по пу ля ції в Кон ча-За спі у 
ве ге та цій ний пе рі од. Те ри то рія са на то рію су сі дить 
з ко лиш нім ланд шафт ним за каз ни ком на лі во му 
бе ре зі озера Конча, ого ло ше ним у 1997 р. на пло-
щі 80 га та під по ряд ко ва ним Київзеленбуду (ЛПГ 
«Конча-Заспа»). Від 2014 р. ця ді лян ка згід но з 
Ука зом Пре зи ден та Ук ра ї ни про роз ши рен ня Го ло-
сі ївсь ко го на ціо наль но го при род но го пар ку при єд-
на на до ос тан ньо го.

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

Aristolochia macrophylla на ле жить до дав ніх й улюб-
ле них де ко ра тив них рос лин. У ме жах пер вин но-
го ареа лу лег ко ви ро щу є ть ся на до б ре дре но ва них 
ґрун тах, за умов ос віт ле ності від пов но го со няч но-
го світ ла до част ко во го за ті нен ня. На дає пе ре ва гу 
ба га тим, во ло гим ґрун там, не пе ре но сить су хих 
ґрун тів. До б ре роз мно жу є ть ся на сін ням. Сер йоз ні 
ура жен ня ко ма ха ми або про бле ми за хво рю вань від-
сут ні. Ці ну є ть ся за здат ність швид ко на да ти щіль-
не по крит тя для со няч них ве ранд, ко лон, стов пів, 
ґрат, аль та нок, пар ка нів або стін. Ви ко ристо ву є ть-
ся про тя гом ба га тьох ро ків і здат ний ство рю ва ти 
гли бо кий за ті нок (Aristolochia …, 2014). Крім того, 
ця рос ли на має лі карські власти вості. У лі те ра ту-
рі зга ду є ть ся, що пе ре клад ро до вої на зви з гре цької 
оз на чає «спри яє під час по ло гів най ліп ше на ро ди-
ти ди ти ну» (Ива но ва, 1936). Як від зна ча ють на сай-
ті Міс су рійсь ко го бо та ніч но го саду (Сент-Лу їс), у 
США за зви чай цю рос ли ну на зи ва ють «люль кою 
гол ланд ця». Та кій на зві A. macrophylla зав дя чує не-
звич ним, на дов гих квіт ко ніж ках, жов ту ва то-зе ле-
ним квіт кам. Кож на квіт ка має оцві ти ну з дов гою 
зі гну тою зе ле ну ва то-бру нат ною тру боч кою й пра-
виль ним три ло па те вим, сфор мо ва ним трьо ма ко-
рич не во-фіо ле то ви ми пе люст ка ми, від ги ном у ви-
гля ді ро ти ка. Усе ра зом зов ні на га дує гол ландські 
ку риль ні люль ки. Хоча квіт ки і при ваб ли ві, вони, 

як пра ви ло, при хо ва ні під гус тим лис тям і дещо 
не по міт ні. Там же фор му ю ть ся і ко ро боч ки до 
6—9 см, що зви са ють на дов гих, до 8 см, пло до ніж-
ках (Aristolochia …, 2014). Де ко ра тив ні та біо ло гіч ні 
власти вості A. macrophylla  зу мо ви ли ши ро ке ви-
ко ристан ня його для вер ти каль но го озе ле нен ня в 
по мір них ши ро тах на аме ри кансь ко му та єв ра зій-
сько му кон ти нен тах.

Як де ко ра тив на рос ли на A. macrophylla ви ро щу-
є ть ся від 1783 р. (Rehder, 1949), про те є ві до мості 
про вве ден ня його в куль ту ру в Пів ніч ній Аме ри ці 
1883 р. (Руб цов и др., 1951). Види роду Aristolochia 
дав но за ве зе ні до Єв ро пи, вва жа ю ть ся чу до ви ми, 
ви три ва ли ми де рев ни ми ліа на ми-ек зо та ми. В Ук-
ра ї ні A. macrophylla куль ти ву є ть ся від 1811 р., коли 
він упер ше ін тро ду ко ва ний за на звою A. durior Hill, 
що є си но ні мом на зви A. macrophylla Lam., Кре ме-
не цьким бо та ніч ним са дом (Лыпа, 1952). У «Фло-
рі УРСР» Є.І. Бор дзи ловський (1952) вка зує, що 
A. macrophylla куль ти ву є ть ся в са дах і пар ках як зви-
чай на де ко ра тив на рос ли на. По діб ні ві до мості про 
вид по да ні у «Фло ре СССР» (Ива но ва, 1936).

Се ред ма те ріа лів Гер ба рію Інсти ту ту бо та ні ки 
іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни (KW) у пе ре гля-
ну тих нами імен них гер бар них ко лек ці ях В.Г. Бес-
се ра і М.С. Тур ча ні но ва є зраз ки цьо го виду за на-
звою A.  sipho L’Hér. (си но нім) з бо та ніч них са дів 
Єв ро пи, при ват них са дів чи дач. У Гер ба рії Львів-
сь ко го на ціо наль но го уні вер си те ту іме ні Іва на 
Фран ка (LW) збе рі га є ть ся зра зок 058675 A. sipho, зі-
бра ний у м. Уж го род, на Мос ковській на бе реж ній, 
28.06.1950 ко лек то ром Жу ке вич. У Ні кітсь ко му бо-
та ніч но му саду вид куль ти ву є ть ся від 1879 р. (Го ло-
вач, 1973). М.Є. Ца бель (Н.Е. Ца бель, 1884) зга дує 
A. sipho як ціл ком ви три ва лий в Ялті, де мо ро зи на 
той час до ся га ли — 12°С. Ав тор вка зує, що в Мо ск ві 
ліа на пот ре бує ук рит тя на зиму со ло мою, у Санкт-
Пе тер бур зі її не зде рев’янілі па го ни ре ко мен дує об-
рі за ти, а рос ли ну ук ри ва ти зем лею та лис тям. Про-
те у 1980 р. у Бо та ніч но му саду Бо та ніч но го інсти-
ту ту іме ні В.Л. Ко ма ро ва АН СРСР на чо ти рьох 
ді лян ках зроста ли де сять осо бин A. macrophylla 
(Го ло вач, 1980). О.Л. Липа (А.Л. Лыпа, 1952) на-
вів ві до мі йому на той час міс ця ус піш но го ви ро-
щу ван ня цьо го виду в де ко ра тив но му са дів ництві 
та пар ко бу дів ництві в Ук ра ї ні. На прик лад, мо гут ні 
60—70-річ ні осо би ни зі стов бу ра ми до 20 м дов жи-
ною та 8—10 см у діа мет рі зроста ли в ар бо ре ту мі 
пло до вої стан ції у Млі ї во му, від 1916 р. — у ден д ро-
пар ку Ус ти мів ка. Ця ліа на ві до ма в озе ле нен ні низ-
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ки міст, зок ре ма, Пол та ви — від 1939 р., Льво ва і 
Тру скав ця — від 1946 р. тощо. Ціл ком стій кою вия-
ви ла ся рос ли на в Киє ві, де ви ро щу є ть ся від 1949 р. 
(Лыпа, 1952; Ор лов, 1974). На ра зі A. macrophylla 
в Ук ра ї ні куль ти ву є ть ся в де кіль кох бо та ніч них 
са дах. У На ціо наль но му бо та ніч но му саду іме ні 
М.М. Гриш ка НАН Ук ра ї ни дає пов но цін не на сін-
ня, з яко го фа хів ці саду по нов лю ють вид у су час них 
ек спо зи ці ях. До ко лек ції До не цько го бо та ніч но го 
саду НАН Ук ра ї ни, на прик лад, вид уп ро ва дже ний 
з на сін ня ре про дук ції На ціо наль но го бо та ніч но го 
саду НАН Ук ра ї ни ще в 1970 р. (Ка та лог…, 1986). 
В умо вах Дон ба су де рев на ліа на ха рак те ри зу є ть ся 
як по су хостій кий, мо ро зо вит ри ва лий, з пов ним 
цик лом роз ви тку де рев ний ек зот, що пло до но сить і 

дає пов но цін не на сін ня. На Пів ніч но му За хо ді Ро-
сії ви сія не у від кри тий ґрунт на сін ня A. macrophylla 
дає друж ні схо ди, а під кі нець пер шо го ве ге та цій-
но го пе ріо ду сі ян ці до роста ють до 20 см зав ви шки 
та ма ють стеб ла на рів ні по верх ні ґрун ту 0,6 см у 
діа мет рі. Жив ця ми уко рі ню є ть ся по га но (Го ло вач, 
1973). Втім, ві до мості про спон тан не по ши рен ня в 
умо вах куль ту ри, зок ре ма в Ук ра ї ні, або ж са мо сів у 
бо та ніч них са дах у лі те ра ту рі нам не тра п ля ли ся. Є 
по ві дом лен ня про лег ке вко рі нен ня A. macrophylla 
від сад ка ми па го нів. Ав то ри на га ду ють та кож, що 
в куль ту рі у ме жах Схід ної Єв ро пи A. macrophylla 
пот ре бує за хи ще них місць, особ ли во у мо ло до му 
віці, ос кіль ки по тер пає від су хих віт рів (Го ло вач, 
1973; Ко лес ни ков, 1974; Ор лов, 1974).

Рис. 1. Aristolochia macrophylla Lam. у лісовій частині парку санаторію «Конча-Заспа», м. Київ
Fig. 1. Aristolochia macrophylla Lam. in the forest resort «Koncha-Zaspa», Kyiv

Рис. 2. Однорічні сіянці Aristolochia macrophylla Lam. під наметом дубового лісу, Конча-Заспа, м. Київ
Fig. 2. Annual seedlings Aristolochia macrophylla Lam. under the canopy of oak forest, Koncha-Zaspa, Kyiv
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Ви яв ле ний нами ло ка лі тет A. macrophylla у ме жах 
Киє ва яв ляє со бою кру тий схил до озе ра Кон ча. 
Схил пе ре рі за ють не гли бо кі яри та во до то ки, він 
по кри тий ду бо вим лі сом Quercus robur L. з ба га ти-
ми до міш ка ми Carpinus betulus L., Tilia cordata Mill., 
Acer platanoides L. та A. negundo L., а та кож Sambucus 
nigra L., Amorpha fruticosa L. тощо. В од но му з ярів 
зо се ре дже на міс це ва по пу ля ція ек зо тич ної ліа ни. 
За галь на чи сель ність осо бин спон тан ної міс це вої 
по пу ля ції A. macrophylla не пе ре ви щує 50, вони різ-
но го віку і роз мі ру, в тому чис лі до де сят ка од но річ-
них сі ян ців. Біль шість осо бин ще пе ре бу ває у різ-
них ста нах пе ред ге не ра тив но го пе ріо ду он то ге не зу. 
Рос ли ни, які осе ли ли ся спон тан но в лі со во му уг-
ру по ван ні, бли зько му до при род но го, опо ви ва ють 
де ре ва та кущі, що рос туть по ряд, і, під ні маю чись, 
про би ва ю ть ся до со няч но го світ ла вже на ви со ті 
до 4—5 м. Ча сом як опо ру один і той са мий стов-
бур опо ви ва ють обид ва види ліан — A. macrophylla 
та  P.  quinquefolia. До  12 м до ся гає з де ся ток осо-
бин, дея кі з них у трав ні 2014 р. цві ли, во че видь, 
зав’язали пло ди й утво ри ли на сін ня. У лі со во му 
ото чен ні роз різ ни ти по хо джен ня на сін ня, яке пот-
ра пи ло на по верх ню ґрун ту від ма те ринської рос-
ли ни та від та кої, що ви рос ла спон тан но, було важ-
ко.

Втім, зростан ня чи сель ності спон тан ної по пу-
ля ції A. macrophylla  у Кон чі-За спі  оче вид не — в 
2011 р. у ній спос те рі га лось не біль ше 30 осо бин 
різ но го віку і роз мі ру (рис. 1, 2).

Дже ре ло ін ва зії лег ко вия ви лось. На од ній з алей 
са на то рію «Кон ча-За спа», над кру тим схи лом до 
озе ра Кон ча, роз та шо ва на аль тан ка, опо ви та цією 
ліа ною ра зом з Vitis vinifera L. Над аль тан кою роз-
рос ли ся не біль ше 5 осо бин ліа ни-ек зо та. Тов щи на 
ма те ринсь ко го стеб ла ся гає 3—4 см, за галь на дов-
жи на — не мен ше 6 м. Рос ли на пе ре бу ває в роз кві ті 
ге не ра тив но го пе ріо ду, в жовт ні 2011 р. ряс но пло-
до но си ла, про що свід чи ла чи сель ність ко ро бо чок, 
що ско ти ли ся вздовж схи лу. У трав ні 2014 р. цві-
тін ня ліа ни не було ряс ним, але на по чат ку черв ня 
пло ди зав’язалися. Дос ти гаю чи, ко ро боч ки роз трі-
ску ю ть ся по реб рах шість ма поздовж ні ми трі щи на-
ми. На сі ни на пла ска, три гран на, із за ок руг ле ни ми 
реб ра ми. На сін ня за зви чай пов но цін не. Зрі лі ко-
ро боч ки, лег ко від ді ляю чись від ма те ринської рос-
ли ни, па да ють і ско чу ю ть ся схи лом, губ ля чи при 
цьо му на сі ни ни, кот рі лег ко про рос та ють наступ-
ної вес ни. В та кий спо сіб на пло щі бли зько 300 м2 
ви ник ла спон тан на по пу ля ція A. macrophylla.

Ви снов ки

У при род них умо вах упер ше в Ук ра ї ні за реєст-
ро ва но роз по всю джен ня Aristolochia macrophylla 
(Aristolochiaceae) — пів ніч но аме ри кансь ко го виду, 
де рев ної ліа ни з по туж ним рос том. По над 200 ро-
ків ек зо тич ний вид в Ук ра ї ні був ві до мий лише в 
куль ту рі, як цін на й до во лі не ви баг ли ва де ко ра-
тив на рос ли на. Сце на рій пе ре хо ду до зди ча він ня 
A. macrophylla  є на оч ним при кла дом пос ту по вої 
адап та ції біо гео гра фіч но чу жо рід но го виду до но-
вих умов зростан ня у вто рин но му ареа лі. Вид, що 
три ва лий час ус піш но куль ти ву вав ся і фор му вав 
пов но цін не на сін ня, з яки хось при чин спон тан-
но не по ши рю вав ся. Хоча різ но ма ніт ні дже ре ла 
вка зу ють на його здат ність лег ко роз мно жу ва тись 
на сін ням як у пер вин но му, так і в умо вах вто рин-
но го ареа лу. Як на наш по гляд, у да но му ви пад ку 
при чи ною є не лише до б ре ві до ме в ін ва зій ній біо-
ло гії яви ще «еко ло гіч них три ва лих ефек тів куль ти-
ге нів» або «фази відста ван ня» («ecological long-term 
effects of cultigens» або «lag-phase»), що вва жа є ть ся 
зви чай ним у про це сах біо ло гіч ної мі гра ції (Sukopp 
et al., 1993; Pyšek et al., 2005). Будь-який чу жо рід-
ний вид про тя гом пев но го часу адап та ції до но вих 
умов на ко пи чує кри тич ний об’єм гено- та фе но ти-
піч ної мін ли вості, фор мує сис те му ре про дук тив ної 
здат ності й ін ших адап та цій них власти востей, як 
і на гро ма джує масу на сін ня чи ін ших ді ас пор. На 
нашу дум ку, у ви яв ле но му ви пад ку A. macrophylla 
по ши рив ся спон тан но з куль ту ри за не дос тат ньо го 
до гля ду. Його на сін ня ме ха ніч но пот ра пи ло до зов-
сім не кон тро льо ва них лю ди ною, втім, дуже спри-
ят ли вих при род них умов, які вия ви лись ана ло гом 
міс цез ростань його пер вин но го ареа лу. Саме це є 
підста вою для пос тій но го кон тро лю спон тан но го 
роз по всю джен ня на сін ня A. macrophylla в куль ту рі.

Вва жає мо, що на ра зі по пу ля ція A. macrophylla, 
сфор мо ва на спон тан но, поки що не ста но вить за-
гро зи для еко систем са на тор но го пар ку чи при лег-
лої час ти ни Го ло сі ївсь ко го на ціо наль но го при род-
но го пар ку. Про те, че рез до сить ін тен сив не на рос-
тан ня чи сель ності, мо ні то ринг по пу ля ції слід про-
дов жи ти, як і звер ну ти особ ли ву ува гу на са мо сів та 
його стан у зви чай них міс цях куль ти ву ван ня ліа ни 
A. macrophylla.

Гер бар ні зраз ки Aristolochia macrophylla пе ре да но 
до Гер ба рію Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод-
но го НАН Ук ра ї ни (KW).
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СПОНТАННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
АRISTOLOCHIA MACROPHYLLA (ARISTOLOCHIACEAE) В 
ЛЕСАХ КОНЧА-ЗАСПЫ (г. КИЕВ)

В естественных условиях впервые в Украине зарегистри-
рована местная популяция североамериканского вида 
Aristolochia  macrophylla Lam. (Aristolochiaceae) — древесной 
лианы с мощным ростом. В течение почти 200-летнего пе-
риода интродукции он был известен в Украине исключи-
тельно в культуре. Обнаруженная спонтанная популяция 
A. macrophylla единична, однако в лесах Украины миграции 
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-
ющей местному биоразнообразию. 

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

R.I. Burda
Institute for Evolutionary Ecology, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv 

SPONTANEOUS SPREAD OF 
ARISTOLOCHIA MACROPHYLLA (ARISTOLOCHIACEAE) IN 
KONCHA-ZASPA FORESTS, KYIV 

A local population of the North American species, Aristolochia 
macrophylla Lam. (Aristolochiaceae), a strong-growing woody 
vine, was registered in the natural broadleaf forests for the first 
time in Ukraine. This ornamental plant was known only in cul-
ture after introduction in Ukraine in 1811. The observed sponta-
neous population of A. macrophylla is single, though migration of 
the alien woody vines (species of the genera Parthenocissus, Cel-
astrus) in the forests of Ukraine are known to fill empty ecological 
niches. Spontaneous migration of woody vines in the broadleaf 
forests of Ukraine is regarded as a florogenesis trend threatening 
local biodiversity. 

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

Про бле ма роз се лен ня ви дів не або ри ген них рос лин 
із кін ця ХХ ст. пе ре бу ває в цен трі ува ги між на род-
ної бо та ніч ної спіль но ти. Своє час не ви яв лен ня та 
за по бі ган ня по даль шо му роз по всю джен ню ви дів 
ад вен тив них рос лин є од ним із важ ли вих зав дань 
фло ристи ки та не об хід ною умо вою ви ко нан ня 
Ук ра ї ною по ло жень Кон вен ції з біо ло гіч но го різ-
но ма ніт тя (Convention  on  Biological  Diversity), Гло-
баль ної стра те гії щодо ін ва зій них ад вен тив них 
ви дів (Global  Strategy  on  Invasive  Alien  Species), Єв-
ро пейської стра те гії щодо ін ва зій них ад вен тив них 
ви дів (European Strategy on Invasive Alien Species) та 
ін ших між на род них і віт чиз ня них до ку мен тів [16]. 
На особ ли ву ува гу за слу го ву ють види-транс фор-
ме ри, які до ко рін но змі ню ють ви до вий склад при-
род них рос лин них уг ру по вань. Ін ва зій ний по тен-
ці ал цих ви дів не мож ли во вия ви ти без до слі джен ня 
їх ньо го впли ву на дов кіл ля на ре гіо наль но му рів ні, 
ос кіль ки він за ле жить від при род них умов і сту пе ня 
ан тро по ген ної транс фор ма ції рос лин но го по кри-
ву, а та кож від адап та цій них мож ли востей кож но го 
з ви дів. 

Ви бір Се ред ньо го При дніп ров’я (від по від но до 
«Кон спек ту … » [23]) як ре гіо ну для вив чен ня на-
слід ків фі то ін ва зій зу мов ле ний його роз мі щен ням 
по бли зу важ ли вих цен трів фі то заб руд нен ня (ме-
га по ліс Київ і про ми сло ві міс та Чер ка си, Кре мен-
чук, Світ ло водськ, Ком со мольськ), а та кож спе-
ци фі кою рос лин но го по кри ву, що фраг мен тар но 
тут збе ріг ся (пе ре важ но вздовж до ли ни Дніп ра та 
його при ток), роз та шу ван ням у зоні ін тен сив но го 
сільсь ко гос по дарсь ко го ви роб ництва, на яв ністю 
ши ро кої ме ре жі транс порт них, зок ре ма вод них 

ар те рій (річ ка Дніп ро та його при то ки),  — усе це 
спри яє по даль шо му роз по всю джен ню ви дів ад-
вен тив них рос лин. Ре гі он вхо дить до од но го з 
ос нов них еко ко ри до рів На ціо наль ної еко ме ре жі 
Ук ра ї ни (ме ри діо наль ний Дніп ровський і ши рот-
ний Га ли цько-Сло бо жанський). Три ва ле гос по-
дарське ос во єн ня те ри то рії та роз ви ток сільсь ко го 
гос по дарст ва спри чи ни ли сут тє ву ан тро по ген ну 
транс фор ма цію фло ри та рос лин ності. Її про я-
ва ми є про це си си нан тро пі за ції та ад вен ти за ції 
роcлинного по кри ву, а та кож по си лен ня ін ва зій-
но го по тен ціа лу ви дів, які висту па ють як еди фі ка-
то ри. 

Ма те ріа ли та ме то ди до слі джен ня

Вив чен ня ви дів-транс фор ме рів, або клю чо вих ви-
дів, ґрун ту є ть ся на ори гі наль них ма те ріа лах по-
льо вих до слі джень, здій сне них про тя гом 2002—
2013 рр. на те ри то рії Се ред ньо го При дніп ров’я 
(Ки ївська, Пол тавська, Чер каська об лас ті) марш-
рут ним спо со бом, з їх по даль шою ка ме раль ною об-
роб кою. Отриманий матеріал є ре зуль та том близь-
ко 130 фло ристич них і по над 500 гео бо та ніч них 
опи сів, ви ко на них ав то ра ми. В ро бо ті ви ко риста ні 
та кож ко лек ції гер ба рі їв Інсти ту ту бо та ні ки іме ні 
М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни (KW), Ки ївсь ко го 
на ціо наль но го уні вер си те ту іме ні Та ра са Шев чен-
ка (KWU), Ка нівсь ко го при род но го за по від ни ка.

Струк тур ний ана ліз ад вен тив ної фрак ції фло ри 
ре гіо ну здій сне ний за за галь но при йня ти ми ме то-
ди ка ми із засто су ван ням кла сич них ме то дів до слі-
джен ня (за О.І. Тол ма чо вим, І.Г. Се реб ря ко вим, 
Г.І. По плавською, J. Kornaś); це но тич ну при уро-
че ність ви дів цієї гру пи до рос лин них уг ру по вань 
на ве де но за кла си фі ка ці єю J. Braun-Blanquet. Ін ва-
зій ні види та транс фор ме ри ви ді ле ні від по від но до 
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кла си фі ка ції D. Richardson et al. [32]); участь до слі-
дже них ви дів у біо то пах — за Я.П. Ді ду хом [2], роз-
роб ле них на прин ци пах EUNIS. 

Ре зуль та ти до слі джень

Ві до мості про фло ру Се ред ньо го При дніп ров’я, 
зок ре ма й фраг мен тар ні дані про види ад вен тив ної 
фрак ції, міс тять ся у кла сич них пра цях віт чиз ня них 
бо та ні ків ХІХ ст., у фло ристич них зве ден нях ХХ ст. 
і в ок ре мих пуб лі ка ці ях. Ре зуль та ти спе ці аль но го 
до слі джен ня фло ри ре гіо ну уза галь не но в «Кон-
спек ті …» [23], си нан троп ної фрак ції фло ри — у 
«Фі то заб руд нен ня …» [9], а та кож у низ ці пуб лі ка-
цій [1, 7, 11, 12, 22, 26, 30 та ін.].

Ад вен тив на фрак ція фло ри Се ред ньо го При-
дніп ров’я, за на ши ми да ни ми, на лі чує 574 види 
су дин них рос лин [9, 19]. За ча сом за не сен ня пе ре-
ва жа ють ке но фі ти (440); ар хео фі тів — 134 види, що 
свід чить про ін тен сив ність про це су ад вен ти за ції 
фло ри ре гіо ну. За по хо джен ням тут представ ле ні в 
ос нов но му пів ніч но аме ри канські види, за сту пе-
нем на ту ра лі за ції — епе ко фі ти. 

У ре зуль та ті ана лі зу ад вен тив ної фрак ції фло-
ри ре гіо ну вста нов ле но, що: а) за сис те ма тич-
ною струк ту рою до про від них ро дин на ле жать 
Poaceae (83 види), Asteraceae (78), Brassicaceae (60), 
Chenopodiaceae (33), Fabaceae (26), Rosaceae (21), 
Solanaceae (20), Amaranthaceae та Caryophyllaceae 
(по 17) і Lamiaceae (15); б) у спек трі жит тє вих форм 
пе ре ва жа ють од но річ ни ки (310 ви дів); в) за від но-
шен ням до гід ро ре жи му — ксе ро ме зо фі ти (290). 

За сту пе нем і ха рак те ром по ши рен ня та це-
но тич ною ак тив ністю ви дів ад вен тив ної фрак ції 
фло ри ре гіо ну ми ви ді ли ли ін ва зій ні (40) [17], се-
ред яких 10 транс фо ме рів, що най більш не га тив но 
впли ва ють на дов кіл ля, при гні чую чи роз ви ток міс-
це вих ви дів рос лин, зок ре ма рід кіс них, змі нюю чи 
струк ту ру різ них еко систем. Ці види в ре гіо ні ві ді-
гра ють по міт ну роль, ос кіль ки ха рак те ри зу ю ть ся 
ак тив ним по ши рен ням не лише в ан тро по ген них, 
а й у при род них еко то пах, зок ре ма на те ри то рі ях 
об’єктів при род но-за по від но го фон ду ([1, 7, 26, 27 
та ін.].

Ниж че на во ди мо ві до мості про види-транс фор-
ме ри ре гіо ну та їхню роль. 

Acer negundo L. — вид пів ніч но аме ри кансь ко го 
по хо джен ня, в пер вин но му ареа лі по всюд но по-
ши ре ний у при бе реж них і пе ре зво ло же них міс цях, 
є ком по нен том лис тя них лі сів, особ ли во за участю 
Fraxinus pennsylvanica Marsh, Populus angustifolia Ja-

mes, P. sargentii Dode, P. tremuloides Michx., Quercus 
macrocarpa Michx., Salix spр.; від дає пе ре ва гу суг ли-
нистим ґрун там, ак тив но роз по всю джу є ть ся на ан-
тро по ген них еко то пах [5, 20]. 

Ві до мості про час по чат ку куль ти ву ван ня 
виду та пер ші зна хід ки зди ча ві лих рос лин в Ук-
ра ї ні та ре гіо ні від сут ні. Є гер бар ні збо ри 1937 
(Ки їв, біля Ве те ри нар но-Зоо тех ні чо го інсти ту-
ту, О.Л. Липа, KW) та 1944 (Ки їв, біля роз сад-
ни ка Бо та ніч но го саду, А.І. Бар ба рич, KW) ро-
ків, але дос то вір но не ві до мо, чи вони на ле жать 
куль ти во ва ним, чи зди ча ві лим рос ли нам. При-
близ но з дру гої по ло ви ни ХХ ст. A.  negundo знач-
но по ши рив ся в ре гіо ні. Невибагливість виду до 
умов зростання стала причиною його широкого 
використання для створення фітомеліоративних 
насаджень, лісосмуг, озеленення населених 
пунктів. Ці первинні осередки спричиняють його 
по всюд не спонтанне поширення й нині. В регіоні 
значне розповсюдження виду спостерігається по 
галявинах й узліссях, в лісонасадженнях. Висока 
ефективність анемохорії та здатність до гідрохорії 
сприяють вкоріненню виду в заплавних лісах. 

Уна слі док швид ко го рос ту та ви со ко го при-
рос ту біо ма си, ма со во го ран ньо го пло до но шен ня 
A. negundo до мі нує в це но зах біо то пу G1.35 «Ме зо-
ніт ро філь ні за рос ті ча гар ни ків», уг ру по ван ня яких 
тра п ляю ть ся на межі лі сів, ру де ра лі зо ва них ді-
лян ках, а та кож спос те рі га є ть ся ек спан сія виду на 
при род но-за по від них те ри то рі ях. Як аг ре сив ний 
вид він спри яє фор му ван ню уг ру по вань «Штуч но 
ство ре них біо то пів лис тя них де рев» (I4.111), які 
по ши ре ні на по ру ше них зем лях (лі со сму ги вздовж 
сільсь ко гос по дарських угідь і до ріг, що ви ко ну ють 
функ ції за хис ту та за ті нен ня, про ти еро зій ні по-
сад ки де рев, піо нер ні ста дії за рос тан ня де рев ни ми 
по ро да ми або пі сля лі со ві де рев ні уг ру по ван ня під 
впли вом ан тро по ген но го чин ни ка). До сить по ши-
ре ний вид і в уг ру по ван нях біо то пу I4.12 «Ру де ра-
лі зо ва ні за рос ті ку щів», які рос туть уз довж ма гіст-
ра лей, по за смі че них міс цях, по бли зу жит ла тощо. 
Дія виду, як транс фор ме ра, ви яв ля є ть ся в при гні-
чен ні під рос ту та схо дів ін ших де рев, а також при-
зво дить до сут тє во го збід нен ня трав’яного яру су та 
змін у та ких еко систе мах. За га лом A.  negundo має 
до сить ши ро кий фі то це но тич ний діа па зон. Зок ре-
ма, в Ка нівсь ко му при род но му за по від ни ку (ПЗ) в 
уг ру по ван нях трав’яної рос лин ності, що представ-
ля ють різ ні ста дії де му та ції рос лин но го по кри-
ву (кла си Chenopodietea Br.-Bl. in Braun-Blanquet, 
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Roussine et Negre 1952 em. Lohmeyer, J. et R. Tü
xen ex Matuszkiewicz 1962, Artemisietea  vulgaris 
Lohmeyer, Preising et Tüxen in Tüxen 1950 em. 
Kopecky in Hejny et al.1979, Agropyretea  intermedio-
repentis Oberdorfer, Th. Müller et Görs in Oberdorfer 
et al. 1967, Epilobietea angustifolii Tüxen et Preising in 
Tüxen 1950, Bidentetea  tripartitae Tüxen, Lohmeyer 
et Preising in Tüxen 1950, Galio-Urticetea Passarge ex 
Kopecky 1969, Plantaginetea majoris Tüxen et Preising 
in Tüxen 1950, Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937, 
Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. ex Br.-Bl. 1949), 
пос тій но тра п ляю ть ся про рост ки, юве ніль ні та 
ім ма тур ні осо би ни виду. В разі спон тан но го фор-
му ван ня мо ло дих лі соста нів до рос лі де ре ва час то 
до мі ну ють або спів до мі ну ють у лі со вих і ча гар ни-
ко вих уг ру по ван нях кла сів Rhamno-Prunetea Rivas 
Goday et Borja Carbonell 1961,  Salicetea  purpureae 
Moor 1958 і Robinietea Jurko ex Hadač et Sofron 1980. 
Та ким чи ном, A. negundo є важ ли вим ком по нен том 
се рій них біо це но зів включ но до піо нер них ста дій 
лі со вої рос лин ності. 

Ambrosia artemisiifolia L. — вид пів ніч но аме ри-
кансь ко го по хо джен ня, у при род но му ареа лі при-
уро че ний до во ло гих місць, є це но фоб ною рос ли-
ною, піо не ром по ру ше них ґрун тів, до мі нує зви-
чай но про тя гом дру гої по ло ви ни літа у фі то це но зах 
по чат ко вих ета пів вто рин ної сук це сії. Під впливом 
господарської діяльності людини A.  artemisiifolia 
повсюдно поширилася на антропогенно 
перетворених територіях майже на всіх материках 
[5, 9, 18, 20]. 

Упер ше в ре гіо ні зди ча ві лі рос ли ни A. artemisiifolia 
за фік су вав Я.К. Леп чен ко в 1925 р. в м. Киє ві: ра-
йон Те лич ки, на те ри то рії еле ва то ра То ва рист ва на-
сін ництва, на ді лян ці, де сія ли су дан ку (KW), того 
ж року її вия ви ли в ра йо ні Пущі-Во ди ці, а зго дом 
вона не од но ра зо во з’являлася на око ли цях міс та й 
поблизу стан ції Вор зель (Ки ївська обл.), де її зна-
хо ди ли як у по сі вах, так і на за ліз нич но му на си пі, 
біля роз ван та жу валь ної плат фор ми [15]. У 1951 р. 
рос ли ни від зна чав Д.К. Ла ріо нов по за ліз нич них 
ко лі ях на стан ції Вор зель, у 1974 р. — М.М. Борт-
няк у ра йо ні Дар ни ці (м. Київ) і стан ції Ку ча ко ве 
(Ки ївська обл.). За да ни ми гер ба рі їв KW і KWU, 
ві до ма не ве ли ка кіль кість міс цез ростань виду, зок-
ре ма: м. Київ; Ки ївська обл. (Бо рис пільський р-н, 
стан ція Борт ни чі;  Ба ри шівський р-н, за ліз нич на 
плат фор ма Су ли мів ка (Тро ян да), біля за ліз ни ці; 
стан ція Ку ча ко ве; Яго тинський р-н, між стан ція ми 

Яго тин і Чер ня хівське; Бро варський р-н, с. Ка ли-
нів ка); Чер каська обл. (Ка нівський р-н, с. Пе ка рі; 
Чер каський р-н, на уз біч чі до ро ги в с. Ме жи річ Со-
фі їв ка) та ін., хоча на той час рос ли на вже була в 
ре гіо ні зви чай ним бур’яном. 

Нині A. artemisiifolia роз по всю дже на зде біль шо-
го в гру пі «Біо то пів, сфор мо ва них гос по дарською 
ді яль ністю лю ди ни» (І), зок ре ма в міс тах, а та кож 
на по лях, ру де раль них міс цях, пус ти щах, уз біч чях 
до ріг, за ліз нич них ко лі ях, на си пах, го ро дах, ін ко ли 
на квіт ни ках, цвин та рях, у са ди бах тощо. У скла-
ді си нан троп них уг ру по вань кла сів Chenopodietea й 
Artemisietea vulgaris вид по части висту пає до мі нан-
том, у пар ко вих на са джен нях із роз рі дже ни ми де-
ре воста на ми зі спон тан но сфор мо ва ним трав’яним 
яру сом (клас Robinietea) зрід ка — як спів до мі нант 
чи асек та тор. Рід ше вид тра п ля є ть ся у гру пі «Біо то-
пів із пе ре зво ло же ни ми ґрун та ми» (кла си Bidentetea 
tripartitae) по бе ре гах рі чок, озер, штуч них во дойм, 
ка на лів, ка нав, по де ку ди з’являється на лу ках, па-
со ви щах, ви го нах тощо у скла ді уг ру по вань кла су 
Plantaginetea majoris, зрід ка по до ро гах «за хо дить» у 
ліси у скла ді не сфор мо ва них при до рож них уг ру по-
вань класу Galio-Urticetea. Дія виду, як транс фор ме-
ра, ви яв ля є ть ся, перш за все, у змі ні гід ро ре жи му 
та троф ності ґрун ту, а та кож у фор му ван ні знач ної 
біо ма си, ви со кої щіль ності ко ло ній, що спри чи-
няє по гір шен ня ос віт лен ня. Це зу мов лює до ко-
рін ну змі ну ви до во го скла ду уг ру по вань за участю 
A. artemisiifolia й ут во рен ня но вих асо ціа цій за її до-
мі ну ван ня [18].

Amorpha fruticosa L. — вид пів ніч но аме ри кансь-
ко го по хо джен ня, в пер вин но му ареа лі при уро че-
ний до во ло гих лі сів і бе ре гів рі чок [18]. 

Рос ли на ві до ма як де ко ра тив на куль ту ра та за-
крі п лю вач піс ків. Точ ної дати куль ти ву ван ня та 
фік са ції пер ших зди ча ві лих рос лин виду в Ук ра-
ї ні й Се ред ньо му При дніп ров’ї не вста нов ле но. 
Вид є cильним транс фор ме ром, ос кіль ки змі нює 
ґрун то ві умо ви, зба га чую чи ґрун ти азо том, світ-
ло вий ре жим і ві ді грає ак тив ну це но тич ну роль, 
особ ли во в при бе реж них це но зах, фор мую чи уг-
ру по ван ня при ру сло вої де рев но-ча гар ни ко вої рос-
лин ності, що роз гля да ю ть ся на рів ні ок ре мих син-
так со нів, ви три мує ко ли ван ня рів ня води та під-
то п лен ня [5, 18]. A. fru ticosa є ха рак тер ним ви дом 
біо то пу F1.11 «Ше люж ни ки з до мі ну ван ням Salix 
acutifolia, S. repens s. l.», уг ру по ван ня яких най кра-
ще представ ле ні в при ру сло вій час ти ні за плав, де 
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при уро че ний до гор бів-гряд, яким власти вий різ-
ко змін ний ре жим зво ло жен ня, та біо то пу G1.112 
«Ко рот ко за плав ні верб ня ки з Salis  alba», уг ру по-
ван ня яко го фор му ю ть ся під впли вом се зон них 
під то п лень на му листих пі ща них від кла дах на се-
ред ньо ви со ких гри вах у при ру сло вій час ти ні за-
пла ви. Саме ці власти вості виду та здат ність його 
до гід ро хо рії ви зна чи ли мож ли вість ма со во го по-
ши рен ня A. fruticosa на ді лян ках за плав і сег мен тах 
ін ших пе ріо дич но за то п лю ва них зе мель у пе ри фе-
рій них зо нах дніп ровських во до схо вищ. Най більш 
ран ні гер бар ні зраз ки A.  fruticosa  з ре гіо ну до слі-
джен ня да ту ю ть ся 1908 р. («Сме ла, лес в Греч ков-
ке, J. Trzebiński. 10.06. [1]908, KW»). Знач но піз-
ні ші зраз ки виду з Киє ва («Го ло сее во, роз сад ник. 
А.Л. Липа, М.И. Ко тов»), які, ймо вір но, на ле жа ли 
до куль ти во ва них рос лин. У 50—70-х ро ках у ре гіо-
ні зди ча ві лі осо би ни виду фік су ю ть ся спо ра дич но; 
при найм ні нині, за да ни ми гер ба рію KWU, ві до-
мі такі його міс цез ростан ня: м. Київ (Бот сад іме ні 
О.В. Фо мі на; Го ло сіє ве; Те рем ки; Свя то шин; Фео-
фа нія; Пуща-Во ди ця; схил пра во го бе ре га р. Дніп-
ра; Тру ха нів ост рів; Гід ро парк; Дар ни ця, біля за-
ліз ни ці); Ки ївська обл. (Дніп ровське ліс ництво; 
око ли ці м. Ір пінь; Бро варський р-н, м. Бро ва-
ри; с. Би ків ня; Бо рис пільський р-н, с. Борт ни чі; 
м. Ржи щів; Ржи щівський р-н, у за плав но му лісі; 
Обу хівський р-н, с. Плю ти, в лісі); Чер каська обл. 
(Ка нівський р-н, села Ми хай лів ка та Пе ка рі; Ка-
нівський за по від ник, схил Мар’їної гори, о-в Круг-
лик, Скіфське го ро ди ще). В ре гіо ні вид най більш 
ком пакт но роз по всю дже ний уз довж бе ре гів Дніп-
ра та його при ток, де пе ре важ но за ймає по ру ше ні 
міс ця в лі со на са джен нях, на сам пе ред у за плав них 
лі сах, по ко сах і в під ніж жях ур вищ в уг ру по ван нях 
класу Salicetea  purpureae. Фор му ван ня уг ру по вань 
цьо го кла су вздовж во до то ків і еко тон ний ха рак-
тер рос лин ності спри ят ли ві для про ник нен ня в 
них ви дів ад вен тив них рос лин. Зок ре ма, ос нов ну 
фі то це но тич ну роль A. fruticosa ві ді грає в асо ціа ції 
Salici  acutifoliae—Amorphetum  fruticosae Sen chilo et 
al. 1997 [22]. Зав дя ки ви со кій еди фі ка тор ній здат-
ності він спри чи няє спе ци фі ку асо ці йо ва ності 
низ ки ви дів, уг ру по ван ня яких до ся га ють ран гу 
ок ре мо го сою зу — Rubo  caesi—Amorphion  fruticosae 
Shevchyk et V. Sl. 1996. Рід ше тра п ля є ть ся як під-
лі сок у со сно вих лі сах і на їх ніх уз ліс сях. Ін ко ли 
рос ли ни осе ляю ть ся на во ло гих міс ци нах по лу-
ках. На ан тро по ген них еко то пах вид тра п ля є ть ся 
по за ліз ни цях, у лі со сму гах, на пус ти рях, у пар ках, 

у скла ді уг ру по вань кла су Rhamno-Prunetea. Нині в 
ре гіо ні він по до лав F-бар’єр і пе ре бу ває у ста ні ек-
спан сії. Від бу ва є ть ся ущіль нен ня його по пу ля цій у 
ме жах ареа лу за ра ху нок пос ту по во го роз ши рен ня 
спек тра міс цез ростань, спос те рі га є ть ся по всюд не 
по ши рен ня A. fruticosa на те ри то рі ях об’єктів при-
род но-за по від но го фон ду, що сут тє во зни жує ре-
пре зен та тив ність при род них це ноф лор. Так, на за-
плав них те ри то рі ях (ост ро ви Круг лик і Ше лестів) 
Ка нівсь ко го ПЗ ін тен сив не його роз по всю джен ня 
на ді лян ках се ред ньо го та ни зько го рів нів за пла-
ви при зве ло до різ ко го ско ро чен ня і фраг мен та-
ції площ, зай ня тих луч ни ми уг ру по ван ня ми під-
сою зу Caricenion  praecocis Mirkin et Naumova 1986 
і сою зу Alopecurion  pratensis Passarge 1964. Вплив 
A.  fruticosa на за плав ні біо то пи при зво дить до по-
гір шен ня жит тє во го ста ну та де гра да ції по пу ля цій 
ба га тьох рід кіс них ви дів, зок ре ма Iris  sibirica L., 
Gentiana pneumonanthe L., Ophioglossum vulgatum L., 
Anacamptis  palustris (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon 
et M.W. Chase, A.  coriophora (L.) R.M. Bateman, 
Pridgeon et M.W. Chase. По діб на си туа ція спос те рі га-
є ть ся і в РЛП «Кре мен чу цькі плав ні», а та кож по бе-
ре гах і за то ках Кре мен чу цько го во до схо ви ща, особ-
ли во в око ли цях міст Кре мен чу ка й Ком со мольська. 
Крім того, він ви яв ляє здат ність до про ник нен ня у 
со сно во-ду бо ві ліси; у НПП «Бі ло озерський» у та-
ких це но зах ви яв ле ні по оди но кі осо би ни виду.

Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl — вид 
за хід но єв ро пейсь ко го по хо джен ня, вве де ний у 
куль ту ру в ме жах пер вин но го ареа лу [6]. В Ук ра ї-
ні куль ти ву вав ся для по ліп шен ня кор мо вих угідь, 
при найм ні з ХІХ ст. Із місць куль ту ри по ши рив ся 
при род ни ми спо со ба ми; не ви баг ли ві до ґрун тів, 
рос ли ни до б ре від рос та ють пі сля ско шу ван ня. В 
Ук ра ї ні A. elatius, як при род ний вид, по ши ре ний у її 
за хід них об лас тях, де фор мує рос лин ні уг ру по ван-
ня кла су Molinio-Arrhenatheretea. В ін ших ре гіо нах 
він тра п ля є ть ся спо ра дич но, висту пає як ад вен тив-
ний, але ви яв ляє тен ден цію до по ши рен ня у схід-
но му на прям ку. Так, О.С. Ро го вич [21] вка зує його 
міс цез ростан ня в ре гіо ні в лі сах по бли зу Киє ва. За 
да ни ми гер ба рію KW, най дав ні ший зра зок виду з 
ре гіо ну ві до мий із око лиць м. Ка не ва (1856 р., збо-
ри В. Мон тре зо ра), знач но піз ні ші — з око лиць 
м. Смі ла (1910, J. Trzebiński; 1925, Ю. Кле о пов), з 
м. Киє ва — 1908 р. (Ф. Са ци пе ров) та ін. За ма те-
ріа ла ми гер ба рію KWU A. elatius у ре гіо ні ві до мий із 
та ких місць: м. Київ (схи ли Дніп ра; уро чи ще Лиса 
гора; пів ніч на ок ра ї на лі со во го ма си ву; Го ло сіє ве, 
ліс; Пуща-Во ди ця); Ки ївська обл. (Но во сіл ки; Ба-
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ри шівський р-н, за ліз нич на плат фор ма Тро ян да; 
м. Ржи щів). По ши рен ня виду в ре гіо ні має ха рак-
тер плям. В ок ре мих міс цях, де він ві до мий здав-
на, його по пу ля ції ста біль ні. Най ти по ві ші осе ли ща 
для A. elatius — дав ні пе ре ло ги, за ли ше ні сади, уз-
біч чя до ріг. Спри ят ли вим для від нов лен ня по пу ля-
цій виду є ре гу ляр ний сі но кіс ний ре жим із од но-
ра зо вим піз нім (кі нець черв ня—ли пень) ви ко шу-
ван ням трав. За цих умов рос ли ни да ють ви со кий 
уро жай зрі ло го на сін ня, від бу ва є ть ся ефек тив ний 
про цес ди се мі на ції. Спро мож ність до швид ко го 
від рос тан ня пі сля ско шу ван ня та ефек тив не на-
сін нє ве від нов лен ня ви зна ча ють до мі ную чу роль 
виду в луч них уг ру по ван нях на ма ло па со вищ них і 
сі но кіс них лу ках сою зу Arrhenatherion (Br.-Bl. 1925) 
W. Koch 1926, що в сук це сій но му ряду ре гіо ну 
представ ля ють ста дію дер нин них зла ків, три ва ле 
іс ну ван ня якої ви зна ча є ть ся ре гу ляр ністю дії на-
зва них фак то рів. У разі за рос тан ня та ких ді ля нок 
ча гар ни ко вою та лі со вою рос лин ністю A.  elatius 
елі мі нує впро довж кіль кох ро ків. Він є ха рак тер-
ним ви дом зви чай но го для лі со вої та лі состе по вої 
зон біо то пу E1.22 «Лу ки на ба га тих дер но во-гле-
йо вих, луч них ґрун тах» у скла ді пер шо го під’ярусу 
тра востою, в яко му бе руть участь та кож Dactylis 
glomerata L. і Festuca pratensis Huds. 

Bidens frondosa L. —  вид пів ніч но аме ри кансь-
ко го по хо джен ня, в пер вин но му ареа лі при уро-
че ний до во ло гих місць по бе ре гах рі чок та ін ших 
во дойм [4, 18]. В Ук ра ї ні впер ше за фік со ва ний у 
1972 р. Я. Кор на сєм на пі ща них, за лив них міс-
цях біля приста ні в м. Ка не ві (KW), звід ки він 
швид ко по ши рив ся по всьо му При дніп ров’ю як 
по бе ре гах Дніп ра і його при ток, так і по ан тро-
по ген но транс фор мо ва них еко то пах — за ліз ни-
цях і в на се ле них пунк тах. Зок ре ма, від зна чав ся в 
м. Киє ві в 1976 р. М.М. Борт ня ком біля Ав то вок-
за лу, в 1978 р. — Т. Чу при ною біля Риб но го озе ра, 
в 1981 р. — Е.Й. Орнст на Ли сій горі, в 1985 р. — 
Б.В. За ве ру хою між ма си вом Обо лон ню та м. Ви-
шго ро дом; піз ні ше, в 1990-х ро ках, вид спо ра дич-
но по ши рив ся по ан тро по ген них еко то пах м. Киє-
ва (збо ри С.Л. Мо ся кі на). У 1983 р. від зна че ний 
Т.Д. Со ло ма хою в око ли цях с. Віль хи Зо ло то нісь-
ко го р-ну Чер каської обл. За да ни ми гер ба рію 
KWU, вид на во дить ся і для ін ших пунк тів ре гіо ну: 
м. Київ; Ки ївська (Бро варський р-н, с. Би ків ня; 
Бо рис пільський р-н, ст. Борт ни чі; Ми ро нівський 
р-н, ст. Ми ро нів ка, між за ліз нич ни ми ко лія ми) 
та Чер каська (Ка нівський р-н, с. Ки лі бер да; Ми-

хай лівське ліс ництво; Ка нівський ПЗ, о-ів Круг-
лик) об лас ті. Маю чи ши ро ку еко ло гіч ну ам п лі ту ду 
та ви со ку кон ку рент ну спро мож ність, B.  frondosa 
по до ла ла F-бар’єр: на ту ра лі зу ва ла ся в при род них 
при бе реж них еко то пах, май же пов ністю ви тіс-
нив ши B.  tripartita L. На ан тро по ген них еко то пах 
швид ко ство рює до сить щіль ні ко ло нії і висту пає 
як транс фор мер. Зав дя ки біль шій кон ку рен то-
спро мож ності, ви со кій на сін нє вій про дук тив-
ності, швид шо му про рос тан ню на сін ня, ін тен сив-
ні шо му рос ті, ут во рен ні біль шої біо ма си тощо [5] 
B. frondosa за мі нює в уг ру по ван нях кла су Bidentetea 
tripartitaе або ри ген ний вид B.  tripartita.  Од ним із 
ме ха ніз мів впли ву  B.  frondosa на або ри ген ні види 
цьо го роду, мож ли во, є їхнє «по гли нан ня» в про це-
сі гіб ри ди за ції [31], хоча це твер джен ня в лі те ра ту-
рі дис ку сій не [4, 5, 13, 14]. Є од ним із ха рак тер них 
ви дів біо то пів D1.221 «Уг ру по ван ня те ро фі тів зі 
стеб ла ми ор то троп но го типу на му листих і пі ща-
них від кла дах», який фор му є ть ся в до б ре за без пе-
че них мі не раль ни ми со ля ми та дос тат ньо зво ло-
же них із ней траль ною або сла бо ки слою ре ак ці єю 
умо вах і G1.112 «Корот ко за плав ні верб ня ки з Salix 
alba», що фор му ю ть ся під впли вом се зон них під то-
п лень у при ру сло вій час ти ні за пла ви. Те пер по ши-
рен ня виду дещо ста бі лі зу ва ло ся. Най ти по ві ши ми 
міс ця ми його зростан ня є кай мо ві за рос ті на пе ри-
фе рії ді ля нок при бе реж но-вод ної рос лин ності. На 
зни же них ді лян ках дніп ровської за пла ви як асек-
та тор він та кож час то тра п ля є ть ся в уг ру по ван нях 
Isoёto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff Dijk 
et Passchier 1946. У зв’язку із за піз ні лим (че рез три-
ва лі по ве ні) роз ви тком тут він сфор мо ва ний ни-
зько рос ли ми та на сін нє во-ма ло про дук тив ни ми 
осо би на ми. В се рій но му ряду за плав них фі то це но-
зів B. frondosa має ви со ку пос тій ність від по чат ко-
вих ета пів сук це сії до ста дії піо нер ної лі со вої рос-
лин ності за пла ви (Salicetea purpureae) і стає ви пад-
ко вим на вто рин но-змі не них ді лян ках во ло гих і 
мок рих лі сів (Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tüxen 1943 
em. Müller et Görs 1958; Alno-Ulmion Br.-Bl. et Tüxen 
ex Tekon 1948). Ве ли кі ко ло нії за участю різ них ви-
дів роду Bidens L. із до мі ну ван ням B. frondosa тра-
п ляю ть ся по бе ре гах во дойм у за плав них лі сах у 
РЛП «Кре мен чу цькі плав ні». 

Conyza canadensis (L.) Cronq. — вид пів ніч но-
аме ри кансь ко го по хо джен ня, в пер вин но му ареа лі 
при уро че ний до морсь ко го уз бе реж жя або при-
морських рів нин, а та кож по всюд но роз по всю-
дже ний на ан тро по ген но пе ре тво ре них те ри то рі ях 
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[5, 18]. Не зва жаю чи на те, що вид по ши рю є ть ся 
пе ре важ но по не за крі п ле них піс ках і ді лян ках із 
пі ща ни ми ґрун та ми та роз рі дже ною пі ща ною рос-
лин ністю, його слід роз гля да ти як транс фор мер, 
ос кіль ки щіль ні за рос ті C.  canadensis збід ню ють 
ви до вий склад і по ру шу ють струк ту ру при род них 
пса мо філь них уг ру по вань, пе ре шко джаю чи їх ньо-
му по нов лен ню. Вид має дав ні та ста лі по зи ції в 
ре гіо ні, час то тра п ля є ть ся на всіх ти пах еко то пів 
із пі ща ним ґрун том як ан тро по ген них, так і на пів-
при род них, руй нує при род ні пса мо фіт ні еко систе-
ми. О.С. Ро го вич для За хід ної та Цен траль ної Ук-
ра ї ни вка зує C. canadensis як «очень обыкновенное 
рас те ние на по лях обработанных, бесплодных 
мес тах и ме ж ду кус тар ни ка ми во всех означенных 
гу бер ни ях …» [21] . За да ни ми гер ба рію KW, най-
дав ні ші зраз ки виду в ре гіо ні да ту ю ть ся 1865 р. 
для «Poltava» та 1868 р. без кон крет них вка зі вок. 
Для м. Ка не ва пер ша зна хід ка да ту є ть ся 1872 р. 
(В. Мон тре зор). У 1920—1930-х ро ках і піз ні ше 
вид ак тив но роз по всю джу вав ся по ре гіо ну, що за-
фік со ва но чис лен ни ми гер бар ни ми збо ра ми. За 
ма те ріа ла ми гер ба рію KWU від зна че ний та кож для 
м. Киє ва (ма сив Си рець; Со фі ївська Бор ща гів ка; 
Свя то шин; при впа дін ні Дес ни в Дніп ро; Кон че-
За співське ліс ництво; Го ло сіє ве; ма сив Чер во ний 
ху тір; Бо та ніч ний сад іме ні М.М. Гриш ка; Тру ха нів 
ост рів; Дар ни ця, за ліз нич на плат фор ма «ДВРЗ»); 
Ки ївської (Киє во-Свя то шинський р-н, уро чи ще 
Жу ків ху тір; стан ція Віта-Пош то ва; Київ-Бро ва ри, 
на за ліз нич но му по лот ні; Яго тинський р-н, око-
ли ці оз. Су пій, по під за ліз ни цею; Ва силь ківський 
р-н, Мо то ви лівський ліс; Обу хівський р-н, с. Під-
гір ці, с. Де ре ми та; Ка гар ли цький р-н, с. Стай ки, 
с. Ржи щів); Чер каської (Ка нівський р-н, с. Хміль-
не, с. Ке ле бер да; Ка нівський за по від ник; око ли ці 
м. Кор сунь-Шев чен ківський, уро чи ще Гон ча ри ха; 
Го ро ди щенський р-н, с. Ор ло вець) об лас тей. У 
ре гіо ні вид по до лав F-бар’єр і те пер по ши ре ний 
пе ре важ но як се ге таль ний і ру де раль ний бур’ян 
на пі ща них ґрун тах (по ля, го ро ди, уз біч чя до ріг, 
за ліз ни ці, пус ти ща тощо), а та кож вко рі ню є ть ся 
у транс фор мо ва ні при род ні уг ру по ван ня по пі ща-
них бе ре гах рі чок, ко сах, кру чах, на су хих лу ках, 
уз ліс сях і га ля ви нах со сно вих лі сів у скла ді рос лин-
них уг ру по вань кла сів Chenopodietea, Artemisietea 
vulgaris, Agropyretea  intermedio-repentis, Epilobietea 
angustifolii, Plantaginetea majoris, де ство рює знач ні 
ко ло нії, при гні чую чи міс це ві види. Він має та кож 
ви со ку пос тій ність у скла ді трав’яного яру су вто-

рин них, до б ре ос віт ле них лі со вих уг ру по вань кла-
су Robinietea. Є од ним із ха рак тер них ви дів біо то пу 
I2.241 «Ру де раль ні біо то пи пе ре ло гів на ба га тих 
ґрун тах», що фор му ю ть ся на ді лян ках пі сля аг ро-
це но зів, які ви ве де ні з об ро біт ку, на ба га тих ти пах 
ґрун тів в умо вах дос тат ньо го зво ло жен ня і біль-
ше од но го року не ви ко ристо ву ю ть ся для по сі ву 
сільсь ко гос по дарських куль тур. 

Impatiens parviflorа DС. — вид цен траль ноа зійсь-
ко го по хо джен ня, у при род но му ареа лі є зви чай-
ним ком по нен том го рі хо во-кле но вих лі сів Тянь-
Ша ню та Па мі ро-Алаю, від дає пе ре ва гу ба га тим на 
по жив ні ре чо ви ни та до б ре ае ро ва ним ґрун там, але 
може рос ти й на до во лі бід них [5, 20]. 

В Ук ра ї ні куль ти ву вав ся з 1895 р. у Дуб ля нах 
Львівської обл., упер ше зди ча ві лі рос ли ни за фік-
со ва ні 1908 р. у Льво ві та Кар па тах [15]. Зав дя ки 
ви со кій кон ку рен то спро мож ності (лег ко за пи лю-
є ть ся різ ни ми ко ма ха ми, ви со ка на сін нє ва про-
дук тив ність, ран ні та дов го три ва лі стро ки поя ви 
схо дів і про це су пло до но шен ня, роз по всю джен ня 
на сін ня на да ле кі відста ні тощо) при гні чує види 
при род ної фло ри че рез змі ни ре жи му ос віт лен ня, 
як це від бу ва є ть ся, на прик лад, у лі со вих це но зах 
Ка нівсь ко го ПЗ [11, 19]. У при род них умо вах за мі-
щує або ри ген ний I. noli-tangere L., при гні чує за рос-
ті Aegopodium podagraria L., Lamium galеobdоlon (L.) 
L. та ін ших ви дів. Impatiens parviflorа ство рює дуже 
щіль ні за рос ті, й за на яв ності ве ли ко го обcягу біо-
ма си в міс цях його по ши рен ня змі ню є ть ся клі ма-
тич ний мік ро ре жим, що при зво дить до транс фор-
ма ції ви до во го скла ду [20], бере ак тив ну участь у 
фор му ван ні уг ру по вань біо то пів G3.11 «Змі ша ні 
со сно во-ду бо ві аци до філь ні ліси» та G3.12 «Ба га ті 
со сно во-ду бо ві тер мо філь ні ліси». 

У ре гіо ні за ма те ріа ла ми гер ба рію KW пер ші 
зди ча ві лі рос ли ни I.  parviflorа да ту ю ть ся 1905 р. 
у Киє ві: одні з них зі бра ні О.О. Ло на чевським на 
бе ре зі річ ки в ра йо ні Де мі їв ки, інші — С. Ва силь-
є вим-Яков ле вим на Бай ко во му цвин та рі. Піз ні ше 
(1916 р.) рос ли ни були зі бра ні в с. Звон ко ве на бе ре-
зі р. Ір пінь (Ю.М. Се мен ке вич). У 1937 р. О.О. Ло-
на чевський зі брав зраз ки виду в м. Києві й за ли-
шив при міт ку: «В Го ло сі ївсь ко му лісі ця ад вен тив-
на рос ли на настіль ки по ши ри ла ся в дея ких міс цях, 
особ ли во на за ті не них і вог ку ва тих, що май же зов-
сім ви тіс ни ла пер вин ну рос лин ність, власти ву гру-
дам». Нині вид на був ма со во го по ши рен ня, од нак 
у гер бар них ко лек ці ях він представ ле ний над то ма-
лою кіль кістю зраз ків. За гер бар ни ми ма те рі ла ми 
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KWU  ві до мі ще такі міс цез ростан ня I.  parviflorа в 
ре гіо ні: м. Київ (Кон че-За співське ліс ництво); Ки-
ївська (Киє во-Свя то шинський р-н, Жу ків ху тір, 
су бір; око ли ці м. Бро ва ри, су бір); Чер каська (Ка-
нівський за по від ник, біля мос ту че рез Ме ла нчін 
По тік, Чер не ча гора) об лас ті. Із се ре ди ни 1980-х 
ро ків від зна ча ло ся до мі ну ван ня виду в уро чи щах 
Киє ва: «Ли са гора» — у трав’яному по кри ві ок ре-
мих асо ціа цій ду бо вих, ду бо во-гра бо вих і гра бо вих 
лі сів [28], у НПП «Го ло сі ївський» — у скла ді всіх 
лі со вих асо ціа цій [12]; те пер Р.І. Бур да [3] від зна чає 
його як транс фор мер у си ну зії літ ньо го ши ро ко-
трав’я лі со вих це но зів ма си ву «Фео фа нії» і ви слов-
лює при пу щен ня, що таку саму роль він ві ді грає 
у по діб них лі сах По ліс ся та Лі состе пу. Гіг ро філь-
ність і фа куль та тив на ге ліо філь ність виду ви зна чає 
його роль як ак тив но го еле мен та флук туа цій яру-
су трав’яних лі со вих фі то це но зів кла сів Robinietea, 
Alnetea glutinosae, Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in 
Vlieger 1937. В ок ре мі роки в ме жах ши ро ко лис тя-
но-лі со во го ма си ву «на гір ної» час ти ни Ка нівсь ко-
го ПЗ він висту пає го лов ним ком по нен том си ну зії 
яро вих мо но кар піч них трав [25]. У ста рих, штуч но-
го по хо джен ня со сно вих лі сах бо ро вої те ра си та в 
різ них лі со вих фі то це но зах за пла ви, де три ває ак-
тив ний про цес роз па ду від мер лої ор га ні ки і в цьо-
му зв’язку спос те рі га є ть ся зба га чен ня верх ніх ша-
рів ґрун ту азо том, — цей вид та кож ви яв ляє ви со ку 
пос тій ність. У со сно во-ду бо вих лі сах НПП «Бі ло-
озерський» його участь — від по оди но ких осо бин 
до 10 %, а в со сно вих — до 25 %. 

Robinia pseudoacacia  L. — вид пів ніч но аме ри-
кансь ко го по хо джен ня, в ме жах пер вин но го ареа-
лу (від Пен силь ва нії на пів день до Джор джії і на 
за хід до Ай о ви та Ок ла хо ми) рос те в змі ша них 
на са джен нях із різ ни ми ши ро ко лис тя ни ми по ро-
да ми [8, 10]. В Ук ра ї ні впро довж пів то ра сто літ тя 
ши ро ко ви ко ристо ву вав ся як ви со ко адап то ва на 
до умов Лі состе пу та Сте пу де рев на по ро да для 
озе ле нен ня та лі со роз ве ден ня. Ак тив но по ши рю-
є ть ся на від кри тих ді лян ках, уз ліс сях, пе ре ло гах, 
за ли ше них са дах, за пус ті лих дво ри щах. У ви пад-
ку пе ре ва жан ня в де ре воста нах спри чи няє пев ний 
вплив на по верх ню ґрун ту й по во дить ся як силь-
ний еди фі ка тор. Ви со кий вміст ру хо мо го азо ту у 
верх ніх го ри зон тах ґрун ту, що дос тат ньо швид ко 
ви віль ня є ть ся з опа ло го лис тя в пев ні пе ріо ди ве-
ге та ції, за від нос но ви со кої ос віт ле ності за без пе чує 
па нів не ста но ви ще ніт ро філь них ви дів трав’яних 
рос лин. Нині іс ну ють чи ма лі пло щі штуч но на са-

дже них лі сів із пе ре ва жан ням виду в де ре воста нах, 
де він є до во лі аг ре сив ним і фор мує біо топ I4.111 
«Штуч но ство ре ні біо то пи лис тя них де рев», уг ру-
по ван ня яко го до сить час то тра п ляю ть ся у ви гля ді 
смуг уз довж міських буль ва рів і транс порт них шля-
хів. Світ ло люб на рос ли на, має ши ро кий діа па зон 
щодо фак то рів ба гатст ва на по жив ні ре чо ви ни та 
во ло гості ґрун ту. Здат ність до ут во рен ня ве ли кої 
кіль кості па го нів ко ре не во го по хо джен ня та ви со-
ка на сін нє ва про дук тив ність до да ють йому в су час-
них умо вах дос тат ньої «аг ре сив ності». Ха рак тер-
ний для всіх лі со вих уг ру по вань, у яких домінує і 
фор мує своє рід ний ді аг ностич ний ком плекс ви дів 
кла су Robinietea, що в ре гіо ні охо п лює ба га то ви дів 
ад вен тив них рос лин: Anisantha tectorum (L.) Nevski, 
Anthriscus  longirostris  Bertol., Сhelidonium  majus L., 
Impatiens parviflora, Stellaria neglecta Weihe, Veronica 
hederifolia L. У разі ре зер ва то ген ної сук це сії в мо-
но до мі нант них на са джен нях R.  pseudoacacia  за 
умов за не сен ня ді ас пор або ри ген них де рев них 
по рід ви яв ля є ть ся тен ден ція пос ту по вої де му та ції 
ши ро ко лис тя них лі сів [24]. 

Solidago canadensis L. —  вид пів ніч но аме ри-
кансь ко го по хо джен ня, в ме жах пер вин но го ареа-
лу рос те у пре рі ях, на уз ліс сях і лу ках, а також на 
ан тро по ген но трансформованих ділянках [5, 18]. 

В Ук ра ї ні ві до мий із кін ця ХIХ ст., зок ре ма 
І.Ф. Шмаль гау зен [29] вка зує його як зди ча ві лий, 
але без кон крет них місць. За да ни ми гер ба рію KW, 
вид дос то вір но ві до мий з око лиць м. Киє ва з се ре-
ди ни ХХ ст. Зок ре ма, М.І. Ко тов у 1962 р. зі брав 
рос ли ни з те ри то рії са на то рію «40 ро ків Ра дянської 
Ук ра ї ни», за ли шив ши на ети кет ці по міт ку «раз во-
дит ся и ди ча ет». Зго дом, у 1990-х ро ках, у Киє ві 
був зі бра ний С.Л. Мо ся кі ним. На був ши ос тан ні ми 
ро ка ми ма со во го по ши рен ня в ре гіо ні, він, як і ба-
га то ін ших ін ва зій них ви дів, у гер бар них ко лек ці ях 
представ ле ний да ле ко не пов но. Не ба га то зраз ків 
збе рі га є ть ся і в Гер ба рії KWU: м. Київ (схи ли Дніп-
ра; Бот сад іме ні О.В. Фо мі на; ма сив Сов ки; гир-
ло Дес ни, ме жи річ чя Дніп ро—Дес на; Го ло сіє ве); 
Ки ївська обл. (Киє во-Свя то шинський р-н, м. Бо-
яр ка, вздовж тра си «Бор ща гів ка — Пет рівське — 
Бо яр ка»; Бро варський р-н, с. Би ків ня, Київ — 
Бро ва ри, 88-й км за ліз ни ці; Бо рис пільський р-н, 
с. Борт ни чі).  У ре гіо ні S.  canadensis ви яв ляє ін ва-
зій ну здат ність, по ши рю є ть ся пе ре важ но на пе-
ре ло гах, пус ти рях, па со ви щах, уз біч чях до ріг, по 
за ліз нич них на си пах, ру де раль них еко то пах у на-
се ле них пунк тах тощо, а та кож тра п ля є ть ся по уз-
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ліс сях і га ля ви нах лі сів рек реа цій но го при зна чен ня 
та на за плав них лу ках, де бере участь у фор му ван ні 
біо то пу I2.241 «Ру де раль ні біо то пи пе ре ло гів на ба-
га тих ґрун тах», до сить ши ро ко роз по всю дже но го в 
лі со вій і лі состе по вій зо нах Ук ра ї ни. 

Зав дя ки ви со кій адап та цій ній здат ності до різ-
но ма ніт них ґрун тів, ін тен сив но му ве ге та тив но му 
роз мно жен ню та ран ньо му пло до но шен ню рос-
ли на спри чи няє до ко рін ну транс фор ма цію ви-
до во го скла ду і струк ту ри ви хід них це но зів, які 
не по нов лю ю ть ся че рез три ва ле іс ну ван ня кло-
нів S.  canadensis.  У ре гіо ні вид за се ляє ру де раль-
ні та вто рин ні уг ру по ван ня кла сів Chenopodietea, 
Artemisietea  vulgaris, Agropyretea  intermedio-repentis, 
Molinio-Arrhenatheretea. В ході де му та цій ної сук це-
сії він пос ту по во ви па дає на ста дії за ліс нен ня, хоча 
може впро довж де ся ти літь ут ри му ва ти ся в умо вах 
рід ко ліс них ді ля нок. У ре гіо ні пе ре бу ває у ста ні ек-
спан сії, швид ко за хо п лює транс фор мо ва ні ді лян ки, 
фор мую чи щіль ні по пу ля ції. Ви яв ляє кон ку рент ну 
спро мож ність у про це сі адап та ції до умов ре гіо ну.

Xanthium albinum (Widder) H. Scholz — вид се-
ред ньо єв ро пейсь ко го по хо джен ня, у пер вин но му 
ареа лі по ши ре ний по бе ре гах рі чок, на лу ках й ан-
тро по ген но транс фор мо ва них ді лян ках [5, 18]. 

Вид спро мож ний транс фор му ва ти при род-
ні рос лин ні уг ру по ван ня шля хом змі ни вод но го 
та світ ло во го ре жи мів як їх над мір ний спо жи вач. 
Зав дя ки швид ко му рос ту, ве ли ко му об’єму ве ге-
та тив ної маси, то ле рант ності до не знач но го за со-
лен ня він при гні чує рос ли ни ко рін них це но зів, а для 
дея ких ви дів ство рює не спри ят ли ві умо ви рос ту [18]. 

У ре гіо ні по ши рю є ть ся зде біль шо го по бе ре гах 
рі чок, ство рюю чи кай мо ві щіль ні за рос ті, у скла-
ді рос лин них уг ру по вань кла су Bidentetea tripartiti, 
а та кож по во ло гих транс фор мо ва них міс цях на 
лу ках, на в ко ло во дойм, особ ли во на па со ви щах, 
у скла ді рос лин них уг ру по вань кла су Plantaginetea 
majoris. За умов фі то це но зів кла су Isoёto-
Nanojuncetea його по каз ни ки про дук тив ності зни-
жу ю ть ся, хоча тут він має дос тат ньо ви со ку пос-
тій ність. Є ха рак тер ним ви дом біо то пу D1.222 
«Уг ру по ван ня те ро фі тів зі стеб ла ми ор то троп но го 
типу на пі ща них чи га леч ни ко вих від кла дах» і вхо-
дить до скла ду роз рі дже них піо нер них уг ру по вань 
ніт ро філь них се ред ньо ви со ких од но річ ни ків, що 
фор му ю ть ся в дру гій по ло ви ні літа.

За да ни ми гер ба рію KW, у ре гіо ні вид упер-
ше зі бра ний Д.К. Зе ро вим у 1950 р. (sub nom. 

X.  californicum Greene) при до ро зі на те ри то рії 
Ка нівсь ко го ПЗ. У цей же час він був ві до мий і з 
око лиць Киє ва, де ви ник знач ний його осе ре док. 
Пі сля 1962 р. по ча ло ся ак тив не роз по всю джен ня 
X. albinum, зок ре ма по Дніп ру [15]. У гер ба рії KWU 
збе рі га ю ть ся зраз ки X. albinum, зі бра ні в 1970-х ро-
ках в м. Киє ві (на бе ре зі Дніп ра біля приста ні; при-
ру сло ва час ти на лі во го бе ре га ниж ньої те чії Дес ни; 
по низ зя Дес ни при її впа дін ні в Дніп ро; Ки ївській 
(Киє во-Свя то шинський р-н, с. Гу ров щи на, про ти 
в’їзду на Жу ків ху тір, с. Ми кільська Бор ща гів ка, 
с. Хо до сів ка; Ба ри шівський р-н, ст. Кор жі, на за-
ліз нич но му на си пі; Бро варський р-н, с. Ка ли нів-
ка; Бо рис пільський р-н, с. Борт ни чі; м. Ва силь-
ків, на луці в за пла ві р. Стуг ни) Чер каській (Ка-
нівський р-н, ниж ня час ти на схи лу пра во го бе ре га 
Дніп ра в на прям ку до с. Пе ка рі; Ми хай лівське ліс-
ництво; сте по вий схил Ка нівсь ко го ПЗ) об лас тях. 
Те пер X. albinum у ре гіо ні по ши ре ний по всюд но на 
ан тро по ген них еко то пах: по за ліз ни цях, уз біч чях 
до ріг, пус ти рях, ру де раль них міс цях тощо у скла-
ді рос лин них уг ру по вань кла су Artemisietea vulgaris. 

Висновки

Се ред ад вен тив ної фрак ції фло ри Се ред ньо го 
При дніп ров’я про ана лі зо ва но 10 ви дів-транс фор-
ме рів, які най більш не га тив но впли ва ють на дов-
кіл ля, при гні чую чи роз ви ток або ри ген них ви дів 
рос лин, змі нюю чи струк ту ру різ них еко систем. У 
ре гіо ні прак тич но не за ли ши ло ся при род них фло-
ристич них ком плек сів, які б не за зна ва ли їх ньо-
го негативного впли ву, зок ре ма й на те ри то рі ях 
об’єктів при род но-за по від но го фон ду. 

За спе ци фі кою участі в сук це сій них ря дах рос-
лин них уг ру по вань ре гіо ну се ред них є: 
а) види, це но по пу ля ції яких ма ють си не ко ло гіч-

ний оп ти мум у не три ва лих се рій них біо це но зах, 
по ши ре ність кот рих най біль шою мі рою ви зна-
че на пос тій ністю пря мих гос по дарських впли-
вів (Ambrosia  artemisiifolia, Arrhenatherum  elatius, 
Conyza canadensis, Solidago canadensis); 

б) види з три ва лим он то ге не зом, це но по пу ля ції 
яких охо п лю ють кіль ка ста дій сук це сій (Acer 
negundo, Amorpha fruticosa, Robinia pseudoacacia); 

в) види, це но по пу ля ції кот рих ма ють си не ко ло гіч-
ний оп ти мум у біо це но зах, де рів но ва га най час-
ті ше під три му є ть ся внас лі док пря мо го впли ву 
при род них і, рід ше, не пря мої дії гос по дарських 
фак то рів (Bidens  frondosa, Impatiens  parviflora, 
Xanthium albinum).
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Pedicularis L. є од ним із так со но міч но склад них ро-
дів, до яко го на ле жать на пів па ра зит ні рос ли ни з 
ро ди ни Orobanchaceae Vent. У сві то вій фло рі цей рід 
на лі чує від 600 до 800 ви дів, що рос туть зде біль шо-
го в по за тро піч них об лас тях Пів ніч ної пів ку лі — від 
Арк ти ки до Гі ма ла їв, не знач на кіль кість ви дів — у 
Пів ден ній пів ку лі: в Ан дах, від Ко лум бії до Ек ва-
до ру. Най біль шим різ но ма ніт тям ви дів цьо го роду 
від зна ча ю ть ся гори Цен траль ної Азії (Иванинa, 
1981; Wang et al., 2003; Хан, 2012).

У фло рі Ук ра ї ни рід  Pedicularis представ ле ний 
10 ви да ми (Ко тов, 1960; Иванинa, 1981; Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999), се ред яких на сьо го дні 4 
види (P.  exaltata Besser, P.  oederi Vahl,  P.  sceptrum-
carolinum L.,  P.  sylvatica L.) за не се ні до «Чер во ної 
кни ги Ук ра ї ни» (2009). П’ять ви дів є ре гіо наль но 
рід кіс ни ми, а саме P. kaufmannii Pinzger охо ро ня ють 
у 9-ти об лас тях (Він ни цькій, Дніп ро пет ровській, 
Ки ївській, Львівській, Пол тавській, Сумській, 
Тер но пільській, Хар ківській та Хмель ни цькій); 
P. palustris L. — та кож у 9-ти об лас тях (Він ни цькій, 
За кар патській, Іва но-Фран ківській, Ки ївській, 
Львівській, Сумській, Хар ківській, Хмель ни цькій та 
Чер ні ве цькій); P. dasystachys Schrenk — у 4-х (Дніп-
ро пет ровській, До не цькій, Пол тавській, Сумській); 
P.  sylvatica — у 2-х об лас тях (За кар патській та Іва-
но-Фран ківській); P. hacquetii охо ро ня є ть ся лише у 
Чер ні ве цькій обл. (Офі цій ні ..., 2012). Не зва жаю чи 
на та кий ви со кий со зо ло гіч ний ста тус ви дів роду, 
де таль но їх по ши рен ня в ме жах кра ї ни фак тич но 
не вив ча ло ся, за ви нят ком чо ти рьох зга да них ви дів 
з «Чер во ної кни ги Ук ра ї ни» (2009), а та кож дея ких 
фраг мен тар них ві до мостей щодо роз по всю джен ня 
ін ших ви дів в ок ре мих ре гіо нах.

Тому, без пе реч но, не об хід но уза галь ни ти ві до-
мості щодо по ши рен ня ви дів роду Pedicularis в Ук-
ра ї ні.

Ма те ріа ли та ме то ди до слі джень

Хо ро ло гію ви дів роду Pedicularis  в Ук ра ї ні до слі-
джу ва ли про тя гом 2011—2013 рр. шля хом ек спе-
ди цій них ви їз дів з ви ко ристан ням мар шрут них та 
на півста ціо нар них ме то дів, які охо пи ли всі бо та-
ні ко-гео гра фіч ні зони кра ї ни (Іва но-Фран ківська, 
За кар патська, Чер ні ве цька, Сумська, Ки ївська, 
Він ни цька, Рів ненська, Львівська, Лу ганська об-
лас ті та АР Крим), а та кож за гер бар ни ми і лі те-
ра тур ни ми ма те ріа ла ми (Ге лю та та ін., 2001; Ку-
че ревський, 2001; Не чи тай ло та ін., 2002; Чер во на 
кни га Лу ганської об лас ті, 2003; Бай рак, Сте цюк, 
2005; Та ра сов, 2005; Чер во на кни га Ук ра ї ни, 2009; 
Чер во на кни га Дніп ро пет ровської об лас ті, 2010; 
Чер во на кни га До не цької об лас ті, 2010; Чор ней 
та ін., 2010; Да ни люк, 2011; Да ни люк, Бор су ке-
вич, 2011; Бур ла ка, Ка зе мірська, 2012). Кри тич но 
оп ра цьо ва но ко лек ції роду Pedicularis у  гер ба рі ях: 
CHER,  CWU,  KW, KWU, KWHA, KWHU, LE, LW, 
LWS, LWKS, UU, YALT.

Кар то схе ми по ши рен ня ви дів на те ри то рії Ук-
ра ї ни скла де но з ви ко ристан ням про гра ми DIVA-
GIS. Ко ор ди на ти міс це зна хо джень ви дів роду 
Pedicularis фік су ва ли у при ро ді за до по мо гою пор-
та тив но го GPS-на ві га то ра «Garmin-eTrex», а ко ор-
ди на ти ло ка лі те тів з гер бар них ма те ріа лів ви зна ча-
ли ся про гра мою «Google Earth».

Об сяг та но менк ла ту ру ви дів роду Pedicularis 
при ймає мо від по від но до кри тич ної об роб ки, 
здій сне ної для те ри то рії Ро сії та су між них дер жав 
(Иванинa, 1981).
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Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

Роз гля не мо док лад ні ше аре ал кож но го виду й оха-
рак те ри зує мо су час не гео гра фіч не по ши рен ня ви-
дів роду Pedicularis в Ук ра ї ні.

Pedicularis dasystachys Schrenk — азійсько-єв ро-
пейський вид, аре ал яко го охо п лює Схід ну Єв ро пу, 
За хід ний Си бір, Се ред ню Азію та Мон го лію (Ко тов, 
1960; Mayer, 1978; Ива ни на, 1981). Нині в Ук ра ї ні 
вид по ши ре ний умов ним кли ном у ме жах Лі во бе-
реж но го Лі состе пу та Сте пу, в ме жах Пол тавської, 
Дніп ро пет ровської, Хар ківської, До не цької та Лу-
ганської об лас тей (рис. 1). Тут P. dasystachys пе ре бу-
ває на пів ден но-за хід ній межі сво го ареа лу, яка ут-
во ре на до ли ною р. Псел до впа дін ня її у р. Дніп ро, 
і далі на пів ден ний схід до ли ною р. Дніп ра до гир ла 
р. Вов чої, а по тім до ли ною ос тан ньої до її се ред-
ньої те чії та на схід до се ред ньої те чії до ли ни Сі-
версь ко го Дін ця. Ра ні ше на во ди ло ся міс це зна хо-
джен ня виду на Пра во бе реж жі Ук ра ї ни в око ли цях 
су час но го м. Дніп ро пет ровська (ліс Не гре ску ла) 
(Акин фи ев, 1888), од нак за ус ним по ві дом лен ням 
В. Ма ню ка цей ло ка лі тет втра че но че рез роз рос-
тан ня міс та й за бу до ву те ри то рії. Мі гра ція виду на 
за хід та пів день, імо вір но, об ме же на по ши рен ням 
його міс цез ростань, за плав них, по мір но за со ле них 
лу ків, та біо ло гіч ним бар’єром — Дніп ром.

Pedicularis exaltata Besser — се ред ньо єв ро-
пейський вид, який роз по всю дже ний у Че хії, 
Сло вач чи ні, Поль щі, Бі ло ру сі, Ру му нії та Ук ра ї ні 

(Ко тов, 1960; Mayer, 1978; Ива ни на, 1981). Про-
те ос тан нім ча сом за фік со ва ні сут тє ві рег ре сив-
ні змі ни в ареа лі виду, зок ре ма, він зник у Поль-
щі, а та кож зву зи ло ся його по ши рен ня в Ук ра ї ні 
(Distribution …, 2001; Чер во на кни га Ук ра ї ни, 2009; 
Бур ла ка, Ка зе мірська, 2012). Вза га лі P. exaltata в Ук-
ра ї ні ви яв ле ний у чо ти рьох ізо льо ва них міс це зна-
хо джен нях, які утво рю ють пів ніч но-схід ну межу 
його по ши рен ня (рис. 1) (Ко тов, 1960; Чер во на 
кни га Ук ра ї ни, 2009; Чор ней та ін., 2010; Бур ла ка, 
Ка зе мірська, 2012): 1) око ли ці с. Блісто ва Менсь-
ко го р-ну Чер ні гівської обл.; 2) око ли ці с. Сті жок 
по бли зу м. Кре мен ця Тер но пільської обл.; 3) око-
ли ці с. Спаська Сто ро жи не цько го р-ну Чер ні ве-
цької обл.; 4) гора Гнє тє са у Вер хо винсь ко му р-ні 
Іва но-Фран ківської обл. Щодо ос тан ньо го ло ка лі-
те ту виду, то ра ні ше він у лі те ра ту рі не зга ду вав ся, а 
ми його вста нов и ли за збо ром В.І. Чо пи ка, да то ва-
ним 29.07.1963 р., який збе рі га є ть ся в KWHA. Про те 
су час ний стан цьо го міс це зна хо джен ня пот ре бує 
до дат ко вих до слі джень. Ок ре мо від зна чи мо, що 
ос тан ні по шу ки виду на те ри то рії Тер но пільської 
та Чер ні гівської об лас тей не мали ус пі ху (Чер во-
на кни га Ук ра ї ни, 2009), і тому ми вва жає мо ці 
ло ка лі те ти зник ли ми. Та ким чи ном, на те пе ріш-
ній час в кра ї ні дос то вір но ві до мо одне міс це зна-
хо джен ня P. exaltata та ще одне пот ре бує під твер-
джен ня.

Роз гля даю чи фак то ри, які об ме жу ють по ши-
рен ня виду на схід, ми схи ляє мо ся до дум ки, що 

Рис. 1. Поширення видів ■ — P. dasystachys ▲ — P. exaltata в Україні
Fig. 1. Distribution of ■ — P. dasystachys ▲ — P. exaltata in Ukraine
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го лов ним із них є збіль шен ня кон ти нен таль ності 
клі ма ту. А ос нов на при чи на рег ре сив них змін у по-
ши рен ні P. exaltata — зник нен ня і транс фор ма ція 
місць іс ну ван ня виду під впли вом ан тро по ген но го 
тис ку — осу шу ван ня та ро зо рю ван ня лук, а та кож 
над мір не ви па сан ня ху до би (Чер во на кни га Ук ра ї-
ни, 2009; Бур ла ка, Ка зе мірська, 2012).

Pedicularis hacquetii Graf — гірсь ко цен траль но єв-
ро пейський вид, по ши ре ний в Іта лії, Авст рії, Сло-
ве нії, Хор ва тії, Поль щі, Сло вач чи ні, Ру му нії та Ук-
ра ї ні (Ко тов, 1960; Mayer, 1978; Ива ни на, 1981). У 
на шій кра ї ні ви яв ле ний у При кар пат ті та Кар па тах 
(Ґор ґа ни, Сви до вець, Чор но го ра, Чив чи ни, Мар-
ма роські Аль пи) (Да ни люк, 2011) — це най більш 
схід ний фраг мент ареа лу виду. Ад мі ніст ра тив но 
він в Ук ра ї ні за фік со ва ний у ме жах Іва но-Фран-
ківської, За кар патської та Чер ні ве цької об лас тей 
(рис. 2). Роз по всю джен ня виду лі мі тує його ву зька 
еко ло гіч на ам п лі ту да та об ме же ність по ши рен ня 
ви со ко гір них лук.

Pedicularis kaufmannii Pinzger — схід но єв ро-
пейсько-за хід но си бірський вид, по ши ре ний у 
При бал ти ці, Схід ній Єв ро пі, Пе ред кав каз зі, За-
хід но му Си бі ру та Се ред ній Азії (Пів ніч ний Ка-
захстан) (Ко тов, 1960; Mayer, 1978; Ива ни на, 
1981). На пів ніч ній межі ареа лу виду за фік со ва ні 
рег ре сив ні змі ни: він вва жа є ть ся зник лим у Лит-
ві та Лат вії (Крас ная …, 2005; Red …, 2007). В Ук-
ра ї ні ви яв ле ний на пів ден но-за хід ній межі ареа-

лу. P. kaufmannii по ши ре ний тут умов ною сму гою, 
біль ша час ти на якої зна хо дить ся в ме жах фак тич но 
всі єї лі состе по вої зони, а та кож знач ною пло щею 
охо п лює лі во бе реж ну час ти ну сте по вої зони, за ви-
нят ком смуг тип ча ко во-ко ви ло вих та по ли но во-
зла ко вих сте пів (рис. 2). Од нак ві до мий ві до крем-
ле ний ло ка лі тет для Жи то мирсь ко го По ліс ся (око-
ли ці м. Ко рости ше ва). Ад мі ніст ра тив но це Тер но-
пільська, Хмель ни цька, Він ни цька, Жи то мирська, 
Ки ївська, Чер каська, Одеська, Кі ро во градська, 
Дніп ро пет ровська, Чер ні гівська, Сумська, Пол-
тавська, За по рі зька, Хар ківська, До не цька та Лу-
ганська об лас ті.

Роз по всю джен ня виду в Ук ра ї ні, ймо вір но, об-
ме же не по ши рен ням су хо діль них ос теп не них лу-
ків, справж ніх і луч них сте пів. За зна чи мо, що ос-
тан нім ча сом дея кі міс це зна хо джен ня P. kaufmannii 
у пів ден ній час ти ні його по ши рен ня в Ук ра ї ні не 
під твер джу ю ть ся, що пов’язано з ан тро по ген ною 
транс фор ма ці єю або пов ним зни щен ням біо то пів, 
де зростає вид.

Pedicularis oederi Vahl — диз’юнктивний арк то-
аль пійський вид, по ши ре ний в арк тич ній час ти ні 
Єв ра зії та Пів ніч ної Аме ри ки, а та кож на ви со-
ко гір’ях Єв ро пи й Азії (Ко тов, 1960; Mayer, 1978; 
Ива ни на, 1981). Для Ук ра ї ни на во див ся лише на 
те ри то рії Кар пат (Чер во на кни га Ук ра ї ни, 1996, 
2009; Kobiv, Nesteruk, 2001) з ма си вів Чор но го-
ра (вер ши ни Го вер ла, Бре скул, Піп-Іван, уро чи-
ще Кізі Уло ги та ін.) і Мар ма рось ко го (г. Піп-Іван 

Рис. 2. Поширення видів ▲ — P. hacquetii ● — P. kaufmannii в Україні
Fig. 2. Distribution of ▲ — P. hacquetii ● — P. kaufmannii in Ukraine
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Мар ма роський). На сьо го дні тут ві до ма лише одна 
по пу ля ція в Іва но-Фран ківській обл. у Чор но го рі, 
на ви со ті 1600—2000 м н.р.м., у ма си ві гір Бре бе не-
скул-Мун чел (уро чи ще Кізі Уло ги та по бли зу вер-
ши ни г. Бре бе не скул біля ви то ку дже рел) (Kobiv, 
Nesteruk, 2001; Чер во на кни га Ук ра ї ни, 2009), 
інші міс це зна хо джен ня вва жа ю ть ся втра че ни ми 
(рис. 3). Ра зом з тим ми вия ви ли гер бар ний зра-
зок P.  oederi з г. Гу тин, зі бра ний С.С. Хар ке ви чем 
21.07.1962 р., який збе рі га є ть ся у KWHA та ра ні ше 
не ци ту вав ся в лі те ра ту рі. Су час ний стан цьо го ло-
ка лі те ту пот ре бує до дат ко вих до слі джень.

Зро зу мі ло, що роз по всю джен ня виду об ме же не 
по ши рен ням спе ци фіч них ви со ко гір них бо лот них 
уг ру по вань. Згід но з «Чер во ною кни гою Ук ра ї ни» 
(2009) пос ту по ве ви ми ран ня виду зу мов ле не як ан-
тро по ген ним впли вом (особ ли во ви па сан ням), так 
і при род ни ми чин ни ка ми, пов’язаними з біо ло гіч-
ни ми особ ли востя ми P.  oederi, зок ре ма його ни-
зькою на сін нє вою про дук тив ністю.

Pedicularis palustris L. — го ларк тич ний вид, аре-
ал яко го охо п лює бо ре аль ну, по мір ну та част ко во 
суб тро піч ну зони, Пів ніч ну Аме ри ку та Єв ра зію 
(Ко тов, 1960; Mayer, 1978; Ива ни на, 1981). В Ук-
ра ї ні вид зна хо дить ся на пів ден ній межі сво го по-
ши рен ня, в ад мі ніст ра тив них ме жах Во линської, 
Рів ненської, Львівської, Тер но пільської, Хмель ни-
цької, Іва но-Фран ківської, Чер ні ве цької, Жи то-
мирської, Ки ївської, Чер каської, Ми ко ла ївської, 
Чер ні гівської, Сумської та Хар ківської об лас тей 

(рис. 3). Мож на про вес ти умов ну су ціль ну лі нію 
по ши рен ня P.  palustris у кра ї ні: Чер ні ве цька обл., 
Ви жни цький р-н, с. Ви жни ця — Іва но-Фран-
ківська обл., Сня тинський р-н, с. Вовч ків ці — 
Хмель ни цька обл., Кам’янець-По дільський р-н, 
с. Ро гоз на — Він ни цька обл., Жме ринський р-н, 
с. Но во се ли ця — Жи то мирська обл., Ба ра-
нівський р-н, c. Мар’янівка — Ки ївська обл., Обу-
хівський р-н, с. Під гір ці — Чер ні гівська обл., Іч-
нянський р-н, с. Виш нев ка — Сумська обл., Ко-
но топський р-н, с. Оза ри чі — Сумська обл., Глу-
хівський р-н, с. Пе ре мо га — Хар ківська обл., Дер га-
чівський р-н, смт Со ло ни ців ка — Хар ківська обл., 
Но во во до ла зький р-н, с. Бор ки, с. Ро кит не — Змі-
ївський р-н, с. Во дя не — Ізюмський р-н, с. Ко ма-
рів ка — м. Куп’янськ та далі на пів ніч до ли ною 
р. Ос ко лу на те ри то рію Ро сії. Крім того, на пів день 
від с. Під гір ці Обу хівсь ко го р-ну Ки ївської обл. у 
сис те мі р. Дніп ро ві до мі три ізо льо ва ні міс це зна-
хо джен ня виду (Чер каська обл., око ли ці м. Смі ла 
та око ли ці м. Чи ги рин; Ми ко ла ївська обл.; Сні гу-
рівський р-н, око ли ці м. Сні гу рів ка).

Роз по всю джен ня виду в Ук ра ї ні об ме жу є ть ся по-
ши рен ням бо лот них уг ру по вань, що фор му ю ть ся 
в умо вах пос тій но го зво ло жен ня на торф’янистих 
ґрун тах і торф’яниках. Ско ро чен ня ареа лу виду в 
Ук ра ї ні спос те рі га є ть ся як на слі док ан тро по ген ної 
транс фор ма ції або пов но го зни щен ня еко систем у 
ре зуль та ті осу шу ван ня, ви до бу ван ня тор фу, за галь-
но го зни жен ня рів ня ґрун то вих вод.

Рис. 3. Поширення видів ▲ — P. oederi; ● — P. palustris в Україні
Fig. 3. Distribution of ▲ — P. oederi; ● — P. palustris in Ukraine
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Pedicularis sceptrum-carolinum L.— єв ра зійський 
вид, який по ши ре ний на Скан ди навсь ко му п-ві, у 
Цен траль ній та Схід ній Єв ро пі, За хід но му та Схід-
но му Си бі ру, Цен траль ній Азії (го ри Мон го лії та 
Ки таю), на Да ле ко му Схо ді і Японських ост ро вах 
(Ко тов, 1960; Mayer, 1978; Ива ни на, 1981). В Ук ра-
ї ні вид зна хо дить ся на пів ден но-схід ній межі ареа-
лу, його ло ка лі те ти ві до мі з Во линської, Львівської, 
Рів ненської, Тер но пільської, Хмель ни цької, Іва но-
Фран ківської, Чер ні ве цької, Жи то мирської, Він ни-
цької, Ки ївської, Чер ні гівської та Сумської об лас тей. 
Межа по ши рен ня P. sceptrum-carolinum у кра ї ні про-
хо дить умов ною лі ні єю: від польсько-ук ра їн сько-
го кор до ну по бли зу с. Бо бер ка Тур ківсь ко го р-ну 
Львівської обл. (Atlas …, 2001) — Львівська обл., 
Сам бірський р-н, с. Ве ли ка Бі ли на — Іва но-Фран-
ківська обл., Над вір нянський р-н, с. Чор ні Ос ла-
ви — Чер ні ве цька обл., по до ли ні р. Прут від с. Кло-
кіч ка Кіц мансь ко го р-ну до м. Но во се ли ця — Чер ні-
ве цька обл., Хо тинський р-н, с. За ро жа ни — м. Він-
ни ця — м. Жи то мир — Ки ївська обл., Киє во-Свя то-
шинський р-н, м. Бо яр ка — м. Київ — Ки ївська обл., 
м. Бро ва ри — Чер ні гівська обл., Боб ро ви цький р-н, 
с. Сви до вець — Сумська обл., Ко но топський р-н, 
с. Сар нав щи на — Сумська обл., м. Ле бе дин — і далі 
на те ри то рію Ро сійської Фе де ра ції (рис. 4). Про те, 
згід но з «Чер во ною кни гою Ук ра ї ни» (2009), знач на 
кіль кість міс це зна хо джень виду в Пра во бе реж но му 
Лі состе пу та по бли зу пів ден ної межі Єв ро пейської 
ши ро ко лис тя ної об лас ті втра че на, а за галь на межа 

його ареа лу по части по су ну ла ся на пів ніч до 200—
300 км. Тому най ближ чим ча сом не об хід но про-
вес ти ін вен та ри за цію всіх ло ка лі те тів P.  sceptrum-
carolinum в Ук ра ї ні та ви зна чи ти су час ну межу його 
по ши рен ня.

При род ним фак то ром, що об ме жує роз по всю-
джен ня виду в Ук ра ї ні, є від нос но ву зьке по ши-
рен ня ни зин них (ев троф них) та пе ре хід них (ме-
зо троф них) бо літ. Од нак ви зна чаль ним чин ни ком 
для су час но го іс ну ван ня виду є сту пінь ан тро по-
ген но го впли ву (осу шен ня та ос во єн ня бо літ) на 
при род ні біо то пи, в яких він бере участь.

Pedicularis sibthorpii Boiss. — кримсько-кав-
казько-ма ло азійський вид, роз по всю джен ня яко-
го пов’язане з гірсь ки ми сис те ма ми вка за них ре-
гіо нів (Ко тов, 1960; Mayer, 1978; Ива ни на, 1981). 
На те ри то рії Ук ра ї ни в ме жах Гірсь ко го Кри му 
ви яв ле но один із фраг мен тів ареа лу виду (рис. 5). 
Тут P.  sibthorpii до во лі по ши ре ний на яй лах і їх ніх 
трав’янистих схи лах, вище сму ги лі сів, – від м. Сі-
ме їз на за хо ді до с. Во рон Меж рі ченської сіль ра ди 
Су дакської міськ ра ди на схо ді.

Фак то ра ми, що лі мі ту ють роз по всю джен ня 
виду, є його від нос но ву зька еко ло гіч на ам п лі ту да 
та об ме же ність по ши рен ня яйл.

Pedicularis sylvatica L. — го ларк тич ний вид, ос-
нов на су ціль на час ти на ареа лу яко го при уро че на 
до те ри то рії, що простя га є ть ся від Ат лан тич но го 
й Се ред зем но морсь ко го уз бе реж та Скан ди на вії 
до ба сей нів пра вих при ток верх ньої та се ред ньої 

Рис. 4. Поширення виду ● — P. sceptrum-carolinum L. в Україні
Fig. 4. Distribution of ● P. sceptrum-carolinum L. in Ukraine
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те чії Дніп ра, вер хів’я ба сей ну Дніст ра і ба сей нів 
при ток ниж ньої те чії Ду наю (Ко тов, 1960; Mayer, 
1978; Ива ни на, 1981; Крас ная …, 2005). Не що-
дав но з’явилися ві до мості щодо при род них по-
оди но ких ло ка лі те тів виду в Пів ніч ній Аме ри ці 
(Ка на да, о. Нью фа унд ленд) та Пів ніч ній Аф ри-
ці (Ма рок ко) (http://tropicos.org/Name/29204135; 
http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/PTaxon-
Detail.asp?NameCache=Pedicularis%20sylvatica&-
PTRefFk=7200000). В Ук ра ї ні P.  sylvatica по ши ре-
ний у Роз точ чі-Опіл лі, При кар пат ті та Кар па тах, 
та кож ві до мі по оди но кі ізо льо ва ні його міс це-
зна хо джен ня на Во линсь ко му По ліс сі (рис. 6). 
Ад мі ніст ра тив но це Во линська, Жи то мирська, 
Львівська, Іва но-Фран ківська, Тер но пільська та 
За кар патська об лас ті. Крім того, в KW збе рі га єть-
ся гер бар ний зра зок з Жи то мирсь ко го По ліс ся 
(Жи то мирська обл., Ко рости шівський р-н, при-
близ но 200 м пів ніч ні ше с. Ку ле шів ка, ве ре со-
ви ще. 24.06.2006, Д. Яку шен ко), ви зна че ний як 
P.  sylvatica. Це під твер дже но О.О. Ка га лом (Notae 
critіcae, 10.01.2014). Але ми пе ре ви зна чи ли ці рос-
ли ни як P. palustris (Notae critіcae, 20.01.2014), ос-
кіль ки вони ма ють дво ло па те ву ча шеч ку з над рі-
за но-зуб части ми ло па тя ми та верх ню губу ві ноч ка 
з дво ма зуб ця ми, що є ді аг ностич ни ми оз на ка ми 
саме цьо го виду.

На ве де на кар то схе ма (рис. 6) сут тє во до пов нює 
ві до мості щодо по ши рен ня виду в кра ї ні по рів ня но 

з кар то схе мою з «Чер во ної кни ги Ук ра ї ни» (2009), 
а та кож част ко во під твер джує тезу К.М. Да ни люк 
(2011) про не об хід ність об го во рен ня до ціль ності 
вне сен ня P. sylvatica в нові ре дак ції цьо го ви дан ня. 
Вра хо вую чи ос нов ні при чи ни змі ни чи сель ності 
по пу ля цій виду (ву зька еко ло го-це но тич на ам п лі-
ту да, від сут ність еко то пів від по від но го типу, змі на 
гід ро ло гіч но го ре жи му й осу шен ня бо літ) (Чер во-
на кни га Ук ра ї ни, 2009), ло гіч ні ше за без пе чи ти 
P.  sylvatica осе лищ ною охо ро ною. Од нак поки на 
за ко но дав чо му рів ні це пи тан ня не вре гу льо ва не, 
вва жає мо, що вид не об хід но за ли ши ти на сто рін-
ках «Чер во ної кни ги Ук ра ї ни».

Pedicularis verticillata L. — арк то-аль пійський 
вид, по ши ре ний у Єв ра зії (Скан ди на вія, За хід на і 
Схід на Єв ро па, За хід ний і Схід ний Си бір, Арк тич-
на Єв ро па, Мон го лія, Гі ма лаї, Да ле кий Схід, Пів-
ніч ний Ки тай і Япо нія) та Пів ніч ній Аме ри ці (на 
пів день до 55° півн. ши ро ти) (Ко тов, 1960; Mayer, 
1978; Ива ни на, 1981). В Ук ра ї ні іс нує фраг мент 
ареа лу виду у ви со ко гір’ї Кар пат (Чор но го ра, Сви-
до вець та Мар ма роські Аль пи) (рис. 6). Ад мі ніст-
ра тив но це Іва но-Фран ківська та За кар патська 
об лас ті. Тут вид зростає в зоні суб аль пійських лук. 
Нині в Ук ра ї ні ві до мо бли зько 10 його ло ка лі те тів.

Фак то ра ми, що лі мі ту ють роз по всю джен ня виду, 
є його ву зька еко ло гіч на ам п лі ту да та об ме же ність 
по ши рен ня ви со ко гір них лук.

Рис. 5. Поширення виду ● — P. sibthorpii Boiss. в Україні
Fig. 5. Distribution of ●  — P. sibthorpii Boiss. in Ukraine
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Ви снов ки

За ре зуль та та ми до слі джень нами уза галь не но ві-
до мості щодо по ши рен ня 10 ви дів роду Pedicularis 
фло ри Ук ра ї ни, оха рак те ри зо ва но за галь ний аре ал 
й опи са но особ ли вості роз по всю джен ня кож но го 
виду на те ри то рії кра ї ни. Вста нов ле но, що 6 ви дів 
роду Pedicularis пе ре бу ва ють на межі сво го су ціль-
но го по ши рен ня в Ук ра ї ні, а реш та ві до мі з ізо льо-
ва них фраг мен тів. Від зна че но тен ден цію до ско ро-
чен ня ареа лів ви дів у ме жах кра ї ни, що пов’язано 
з ви ра же ною сте но топ ністю біль шості ви дів роду, 
які представ ле ні в ук ра їнській фло рі, та знач ним 
ан тро по ген ним впли вом на їхні при род ні міс це-
зростан ня, аж до пов но го руй ну ван ня та зни щен ня.

Най біль шу кон цен тра цію ви дів ви яв ле но у ви-
со ко гір’ї Кар пат, де з ма си ву Чор но го ра ві до мо 4 
види роду Pedicularis, по 3 види — з Мар ма рось ко го 
ма си ву Кар пат, вер хів’їв ба сей ну Дніст ра, дея ких 
ра йо нів Во ли но-По дільської та пів ден но-за хід них 
ра йо нів Пів ден но ро сійської ви со чин. Про те в за-
хід ній і пів ден ній час ти нах cте по вої зони Ук ра ї ни 
рід Pedicularis май же не ре пре зен то ва ний. Та кий 
роз по діл по яс нює мо за леж ністю ви дів від рів ня 
океа ніч ності клі ма ту, а та кож різ но ма ніт тям при-
род них ланд шаф тів.
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Анализируется хорология 10 видов рода Pedicularis L. флоры 
Украины. Рассматривается ареал каждого вида и особен-
ности его географического распространения в стране. На 
территории Украины проведены условные линии границ 
распространения 6 видов.

К л ю ч е в ы е   с л о в а: Pedicularis, ареал, распространение, 
флора Украины. 

O.M. Peregrym, M.M. Peregrym
1 M.G. Kholodny Institute of Botany, National Science of 
Sciences of Ukraine, Kyiv
2 Research Laboratory «Botanical Garden», Educational and 
Scientific Centre «Institute of Biology», Taras Shevchenko 
National University of Kyiv

DISTRIBUTION OF SPECIES OF THE GENUS 
PEDICULARIS (OROBANCHACEAE) IN UKRAINE
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descriptions of geographical distribution in Ukraine are provided. 
For 6 species, their distribution boundaries in Ukraine are 
delineated.
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Iris  L. — один із найбільших за кількістю видів 
родів родини Iridaceae Juss. Це дуже складний з 
таксономічного погляду рід, який налічує понад 
300 видів, поширених у помірній і частково — в 
субтропічній зонах усіх континентів Північної 
півкулі [12]. Найбільше видове і формове 
різноманіття півників припадає на країни 
Середземномор'я, Південно-Західну та Середню 
Азію. Види цьо го роду за зви чай зроста ють на 
відкритих, со няч них ділянках, лише не ве ли ка 
кількість — у затінених або за бо ло че них місцях. 
Це кореневищні багаторічники, зав виш ки від 5 до 
200 см та із за барв лен ням, що охоплює май же всю 
коль о ро ву гаму.

За останніми да ни ми, в Україні рід Iris  налічує 
16 видів [70], з яких до «Червоної кни ги України» 
[14] занесені I.  furcata M. Bieb. (I.  hungarica  auct. 
non Waldst. et. Kit p.p.), I. pineticola Klokov, I. pontica 
Zapał., I. pseudocyperus Schur та I. sibirica L.

Уп ро довж XIX—XXI століть сис те ма ти ки 
про по ну ва ли різні варіанти класифікації роду 
Iris  [12]. Од ни ми з пер ших роз роб ля ли сис те-
му роду Ре мер і Шуль тес [88], Тауш [107], Спаш 
[103]. Зго дом ва го мим вне ском до сис те ма ти-
ки роду Iris  ста ли дослідження Дайк са [28], Ло-
урен са [49], Ме тью [60], а також Родіоненка 
[6, 87]. За класифікацією останнього, рід Iris 
поділений на 6 підродів — Iris, Limniris  (Tausch) 
Spach, Xyridion  (Tausch) Spach, Nephalensis  (Dykes) 
Lawr., Pardanthopsis  (Hance) Baker, Crossiris 
Spach [6]. Згодом Родіоненко запропонував 
нову класифікацію роду Iris, обґрунтовуючи 
це насамперед необхідністю зменшення його 
гетерогенності. Він виділив низку таксонів у 
самостійні роди [6—10] і залишив у складі роду 
Iris 4 підроди — Iris, Arillosae Rodionenko, Crossiris, 
Nepalensis  [11]. Од нак мо ле ку ляр но-генетичні 
дослідження, проведені Вільсоном [120], по ка за ли 
хибність цієї точ ки зору [1].

Більшість класифікацій роду Iris, які ґрунтуються 
на морфології та част ко во доповнені мо ле ку ляр-
но-філогенетичними дослідженнями [36, 85, 109, 
117—120], про по ну ють поділ роду на 6 [36, 60, 61] 
чи більше [87, 120] підродів [65].

Пе ре важ на більшість дослідників до роду 
Iris відносять тільки види з ко ре не ви щем і 
мечоподібною лист ко вою пластин кою. Ба га то 
з цих видів є спірними. Так, I.  pineticola  чи ма ло 
ботаніків вва жа ють синонімом I. arenaria Waldst. et 
Kit., I. graminea — синонімом I. pseudocyperus [12]. 
Дискусійним та кож є віднесення видів до тієї чи 
іншої секції. На території України зроста ють види 
трьох підродів півників — Iris, Limniris та Xyridion.

Зва жаю чи на численні нез’ясовані пи тан-
ня сис те ма ти ки й еволюції роду, по ряд з іншими 
дослідженнями, важ ли вою є каріологічна ха рак те-
ристи ка видів роду Iris. Це одна з прин ци по вих оз-
нак для розв’язання ба гать ох пи тань сис те ма ти ки, 
філогенії, ге не ти ки і прак тич них зав дань селекції. 
Знан ня хро мо сом но го чис ла виду та морфології 
хро мо сом та кож необхідне для ідентифікації виду, 
аналізу його струк ту ри та з’ясування міжвидових 
зв'язків.

У цьо му огляді ми узагальнюємо існуючі на 
сьогодні ре зуль та ти каріологічних досліджень 
видів роду Iris, по ши ре них на території України.

Хро мо сом не чис ло видів роду Iris коливається 
від 2n=16 (I.  attica  Boiss. et Heldr.,  I.  pseudopumila 
Tineo) до 2n=108 (I. verticolor L.). Різні види однієї і 
тієї самої гру пи час то ма ють різні хромосомні чис-
ла. Так, 5 видів, які відносять до серії Laevigata, 
ха рак те ри зу ють ся та ки ми диплоїдними на бо ра-
ми: I.  ensata Thunb. — 2n=24, I.  laevigata Fisch. — 
2n=32, I.  pseudacorus L. — 2n=34, I.  virginica L. — 
2n=70, I. verticolor — 2n=108. У серії Californicae всі 
види ма ють од на ко вий диплоїдний набір — 2n=40 
і відрізняються лише за фор мою та розміром ок ре-
мих хро мо сом.

Для од но го і того са мо го виду час то на во дять 
різні зна чен ня диплоїдного на бо ру. Наявність 
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кількох хро мо сом них рас у дея ких видів може 
зу мов лю ва тись їхньою адаптацією до пев них 
екологічних умов.

Підрід Iris

Iris aphylla L. У ба гать ох країнах Європи, і в 
Україні та кож, цей вид є рідкісним і перебуває під 
за гро зою зник нен ня [121]. За морфологічними оз-
на ка ми ви ок рем лю ють принаймні 2 його підвиди — 
I. aphylla L. subsp. bohemica (F.W. Schmidt) Dostál та 
I.  aphylla  L. subsp.  hungarica (Waldst. et Kit.) Hegi 
[63]. Од нак деякі ав то ри вва жа ють спірним та кий 
поділ виду на зазначені підвиди [26].

Каріологічні дослідження I.  aphylla  з територій 
Польщі, Сло вач чи ни та України по ка за ли, що 
ос нов не хро мо сом не чис ло виду — х=12. Май-
же всі зраз ки мали диплоїдний набір 2n=4х=48, 
лише в од но го зраз ка зі Сло вач чи ни — 2n=2х=24 
[121]. По даль ше вив чен ня I.  aphylla  підтвердило, 
що існують дві цитологічні раси виду з ос нов-
ним хро мо сом ним чис лом х=12 — диплоїдна і 
тетраплоїдна. Тетраплоїдна раса I.  aphylla  (2n=48) 
переважає, вона по ши ре на в північній, центральній 
та південній Європі [26, 66, 75, 76, 82, 97, 108, 113, 
121]. Диплоїдна раса I.  aphylla  (2n=24) ви яв ле на 
лише в Сло ваць ких Карстах [26, 121].

Пер ше повідомлення про наявність 
поліморфізму в каріотипі I. aphylla датується 2010 р. 
[121]. За до по мо гою С-бен дин гу ідентифіковано 
хро мо со ми в диплоїдах і тетраплоїдах. Між 14-ма 
тетраплоїдними популяціями виду не ви яв ле но 
відмінностей за дов жи ною пле чей хро мо сом, а та-
кож за ха рак те ром диференційного С-за барв лен-
ня гомологічних хро мо сом. Лише в диплоїдній 
популяції зафіксовано асиметрію гомологічних 
хро мо сом, відмінності за дов жи ною пле чей хро-
мо сом та по ло жен ням ге те ро хро ма ти но вих блоків. 
При пус ка ють, що та кий аси мет рич ний каріотип є 
наслідком гібридизації або мутації [20, 21].

На основі аналізу морфології хро мо сом 
Дж. Мітра й інші дослідники при пус ти ли, що 
I.  aphylla має автотетраплоїдну при ро ду [66, 121]. 
Вони вва жа ють, що тетраплоїдні популяції утво-
ри ли ся з диплоїдів, більшість з яких або зник ли, 
або є рідкісними. Цілком імовірно, що тетраплоїди 
кра ще адаптовані до екологічних умов, які вия-
ви ли ся не спри ят ли ви ми для існування диплоїдів. 
Цитологічні дані та ре зуль та ти ме то ду полі-
морфізму дов жин ампліфікованих фрагментів 
(AFLP) вка зу ють на те, що тетраплоїди ви ни ка ли 

не од но ра зо во в результаті ге ном них дуплікацій. 
Це свідчить та кож, що різні підвиди I. aphylla слід 
роз гля да ти як один вид. Перевірка таксономічного 
ста ту су I.  aphylla  потребує ви ко ристан ня хло ро-
пласт них ДНК маркерів [121].

Iris fiorentina L. Цей вид викликає чи ма-
ло дискусій. Деякі дослідники вва жа ють його 
підвидом I.  germanica L. [12], але за останнім зве-
ден ням [70], в Україні цей вид виділяють як ок ре-
мий. Для I. florentina в літературі на во дять 2 зна чен-
ня хро мо сом но го чис ла — 2n=44 [22] для зразків з 
Італії та 2n=48 [41] — для досліджених рос лин із 
Японії.

Iris germanica L. (I.  spectabilis Salisb., I.  vulgaris 
Pohl, I.  hybrida Hort.) вва жа ють при род ним 
гібридом двох видів I. pallida Lam. та I. variegatа L., 
які ма ють од на ко вий диплоїдний набір 2n=24.

Більшість дослідників для I. germanica на во дять 
хро мо сом не чис ло 2n=44 [22, 40, 43, 56, 66, 92, 93, 
97, 101, 111]. Та кож виявлені клітини з 48, 45, 38, 
36, 33, 29 хро мо со ма ми [41, 45, 73, 81, 93, 95]. Мітра 
припускає, що каріотипи, які ма ють 44 хро мо со ми, 
утво ри ли ся внаслідок гібридизації низь ко рос лих 
видів Iris із 2n=40 та ви со ко рос лих із 2n=48 [66].

Для I.  germanica на во дять й інші зна чен ня хро-
мо сом них чи сел: 2n=24, 28, 32, 34, 40 і навіть 60 
[17, 55, 59, 78, 89, 95, 97, 122]. Дослідники ствер-
джують, що зі збільшенням рівня плоїдності 
зростає асиметрія каріотипу виду [17].

Iris hungarica Wadlst. et Kit. (I. aphylla L. subsp. 
hungarica  (Waldst. et Kit.) Hegi,  I.  aphylla  subsp. 
dacica  (Beldie) Soó), I.  furcata Janka, non M. Bieb., 
I.  sambucina Baumg.). У літературі є лише одне 
повідомлення про каріологічний аналіз I.  furcata. 
Хро мо сом не чис ло 2n=24 ви зна че но під час 
дослідження зразків виду з території Кав ка зу [84].

Iris pallida Lam. (I. junonia Schott ex Kotschy). Вид 
близь кий до I. germanica. У результаті каріологічно-
го аналізу зразків I. pallida з Піденно-Східних Альп, 
Італії, колишньої Югославії, Кашміру та інших 
територій вста нов ле но диплоїдний набір 2n=24 
[22—24, 39, 55, 64, 66, 68, 92, 96]. У літературі та кож 
натрапляємо на хро мо сом не чис ло 2n=20 для цьо-
го виду [38]. I. pallida є диплоїдом.

Iris pumila L. (I. taurica Lodd.). Перші цитологічні 
дослідження, проведені на клітинах пилку I. pumila, 
датуються ще 1900 р. [104]. Хро мо сом не чис ло для 
виду ви зна че не лише в 1932 р. і ста но вить 2n=32 
[96]. Та кий са мий диплоїдний набір на во дять 
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й інші ав то ри, досліджуючи зраз ки з територій 
Австрії, колишньої Югославії та Північного Кав-
ка зу [66, 83, 84, 97, 96].

Каріологічний аналіз допоміг з’ясувати 
амфідиплоїдну при ро ду I.  pumila [66, 95]. 
Дослідження зразків виду по ка за ли, що він є 
алотетраплоїдом і складається з комбінації геномів 
I. pseudopumila (2n=16) та I. attica (2n=16).

М. Сімоне при пус кав, що каріотип I.  pumila 
містить два на бо ри хро мо сом диплоїда I.  attica і 
вва жав його автотетраплоїдною фор мою виду. Од-
нак ці два види ма ють різні таксономічні ха рак те-
ристи ки, тому було би нелогічним вва жа ти I. pumila 
автотетраплоїдною фор мою I. attica [83].

Амфідиплоїдну при ро ду вста нов ле но і для 
інших півників, зок ре ма для I. italica Parl. (2n=40) 
та I. balkana Janka (2n=48) [66].

У літературі для I.  pumila  на во дять та кож зна-
чен ня диплоїдного на бо ру 2n=30 [3, 76, 83], упер-
ше ви зна че не Л. Рен доль фом [82]. У зразків із 5 
досліджених популяцій I.  pumila  (2n=30) відсутня 
дру га хро мо со ма, власти ва каріотипу (2n=32). У 
каріотипі рос лин I. pumila (2n=32) є 6 пар хро мо сом 
із су пут ни ка ми, тоді як у каріотипі (2n=30) — лише 
4 пари та ких хро мо сом [83].

Дослідження струк ту ри каріотипу зразків 
I.  pumila  із трьох кримсь ких популяцій дало змо-
гу вста но ви ти у них пару дов гих поліморфних 
суб ме та цен трич них хро мо сом. Морфологія хро-
мо со ми другої пари, яка в нор маль них рос лин 
I.  pumila  має пер вин ну пе ре тяж ку посередині, 
була змінена, ймовірно, че рез обмін сег мен та-
ми або нерівноплечеві інверсії. Це може свідчити 
про існування різних географічних рас од но го і 
того са мо го виду з од на ко вим чис лом хро мо сом 
[83]. Подібні зміни морфології хро мо сом у різних 
географічних ра сах ви яв ле но й для I. pseudopumila, 
I. mellita Janka, I. pallida, I. variegatа L. [66, 67].

Дослідники при пус ка ють, що редукція чис ла 
хро мо сом з 32 до 30 у каріотипах рос лин  I. pumila 
з території Росії пов’язана з нерівномірними ре ци-
прок ни ми транслокаціями, внаслідок яких утво-
ри ла ся ма лень ка хро мо со ма, яка, ймовірно, була 
втра че на і тому відбулася редукція чис ла хро мо-
сом у гаплоїдному наборі з 16 до 15, відповідно, і в 
диплоїдному — з 32 до 30 [83]. Подібне міркування 
ви слов лю вав Д. Сато для виду Scilla permixta s. l., в 
яко го спостерігається редукція чис ла хро мо сом від 
2n=16 до 2n=15 і 2n=14 [90].

Диплоїдний набір 2n=30 для I. pumila вста но ви-
ли та кож інші дослідники в результаті ци то ге не тич-
но го аналізу клітин апікальної ме ристе ми корінців 
рос лин-донорів та от ри ма них від них куль тур тка-
нин [3]. По ка за но, що I. pumila та I. pseudacorus L. 
власти ва міксоплоїдія. Част ка диплоїдних клітин 
у клітинних популяціях апікальної ме ристе-
ми корінців I.  pumila  ста но ви ла 43 %, тоді як 
анеуплоїдних — 51 %. Відомо, що ви со кий рівень 
анеуплоїдії спостерігається у видів, які розм но жу-
ють ся ве ге та тив но або шля хом апоміксису [3].

Деякі дослідники на во дять для I. pumila й інше 
зна чен ня диплоїдного на бо ру (2n=36) [44]. Подібні 
ре зуль та ти от ри мав М. Сімоне [96] внаслідок схре-
щу ван ня I.  pumila  (n=16) з I.  chamaeiris Bertol. 
(n=20). Гібриди мали хро мо сом не чис ло 2n=36, як 
і I. pumila var. azurea Hort. Ці ре зуль та ти спо ну ка ли 
до вис нов ку, що проаналізовані зраз ки I. pumila var. 
azurea  є при род ни ми гібридами двох кар ли ко вих 
видів секції Pogoniris Spach [43].

Iris variegata (cиноніми I. sambucina auct. non. L., 
I. squalens L.). Для цьо го виду ав то ри на во дять два 
зна чен ня диплоїдного на бо ру — 2n=24 [39, 40, 54, 
56, 72, 78, 79, 101] та 2n=48 [94].

Підрід Limniris

Iris brandzae Prodan (I.  sintenisii Janka subsp. 
brandzae (Prodan) Prodan). Для цьо го виду в 
літературі є лише повідомлення про хро мо сом не 
чис ло 2n=20 [50, 51, 106].

Iris pineticola (синоніми I.  flavissima Pall. subsp. 
stolonifera f. orientalis Ugr., I. arenaria Waldst. et Kit. 
subsp. orientalis (Ugr.) Lavrenko, I.  humilis M. Bieb. 
subsp. orientalis (Ugr.) Soó). Вид є доволі спірним. 
Для нього наводять диплоїдний набір 2n=22 [2, 46, 
58, 76].

Iris pontica Zapał. (I.  humilis  M. Bieb. 1808, non 
Georgi, 1775, I. marschalliana Bobrov). Ци то ге не тич-
ний аналіз зразків I.  humilis  M. Bieb.  по ка зав, що 
хро мо сом не чис ло виду — 2n=72 [97].

Iris pseudacorus L. (I. acoroides Spach var. bastardii 
(Spach) Dykes, I.  acoroides  var. mandschurica Hort.). 
Каріологічні дослідження зразків виду з території 
Європи виявили варіабельність числа хромосом. 
Найчастіше в літературі для I.  pseudacorus на во-
дить ся 2n=34 [22, 27, 29—32, 48, 53, 69, 81, 102, 105, 
112]. Знай де но та кож рос ли ни з 24, 30 і 32 хро мо со-
ма ми [3, 22, 29, 55, 57, 62, 76, 91, 99, 100, 113]. Деякі 
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дослідники на во дять для виду гаплоїдний набір 
n=12 [68, 104]. 17 бівалентів у мейозі, виявлені ав-
то ра ми [96, 102], свідчать, що цей вид є диплоїдом 
або амфідиплоїдом. Для секції Apogon  Benth., до 
якої на ле жить I.  pseudacorus [49], відомі основні 
хромосомні чис ла від х=7 до х=19 [97]. Це вказує 
на дисплоїдні зміни хро мо сом них чи сел у процесі 
еволюції видів даної секції [27]. Рос ли ни з 32 хро-
мо со ма ми мо жуть бути ге те ро зи гот ни ми гібридами 
форм із 30 і 34 хро мо со ма ми. Відсутність форм 
із 27, 28, 29 і 33 хро мо со ма ми засвідчує низь ку 
ймовірність гібридизації між рос ли на ми з різним 
каріотипом. Це означає, що девіантні ци то ти пи 
на зав жди зберігають здатність до са мо за пи лен ня 
чи неста те во го кло наль но го розм но жен ня за до по-
мо гою ко ре не вищ [27]. Аналіз зразків I. pseudacorus 
з території Угор щи ни та Польщі по ка зав поя ву 
цитотипів із мен шим чис лом хро мо сом у рос лин, 
які зроста ють у місцях, по ру ше них діяльністю лю-
ди ни [76, 113].

Iris pseudacorus власти ве кло наль не розм но жен-
ня, а та кож ге не ра тив не по нов лен ня з пе ре хрес-
ним за пи лен ням. Те пер дос те мен но не мож на 
ска за ти, як ви ник домінантний каріотип (шля-
хом поліплоїдизації чи дисплоїдії) і яким чи ном 
зберігаються та розм но жу ють ся ци то ти пи, що тра-
п ля ють ся доволі рідко [27]? Відповісти на ці за пи-
тан ня мож на буде лише після де таль но го аналізу 
рос лин із девіантними каріотипами.

Iris pseudocyperus Schur (I.  graminea L. subsp. 
pseudocyperus (Schur) Soó; I.  graminea  var. latifolia 
Spach). У літературі відсутні повідомлення про 
хромосомне число цього виду.

Iris sibirica L. (I. maritima Mill.). Це один із видів 
роду, для яко го вка зу ють лише одне зна чен ня 
диплоїдного на бо ру — 2n=28 [5, 41, 42, 71, 78, 79, 
83, 92, 94, 96, 97, 113, 115].

Підрід Xyridion

Iris halophila Pall. (I. spuria L. subsp. guldenstaedtiana 
(Lepech.) Soldano). Хромосомні чис ла 2n=44, 
48, 66 на во дять для зразків цьо го виду з різних 
місцезростань [50, 51, 95, 106].

Iris graminea L. (I.  colchica Kem.-Nath. var. 
achtaroffii Prodan). Більшість авторів для цьо го виду 
ви зна чи ли диплоїдний набір 2n=34 [22, 50, 51, 56, 
78, 79, 86, 94, 96, 97, 110], хоча в літературі на во-
дять ся і 2n=28 та 2n=36 [56].

Iris musulmanica Fomin (I.  spuria  L. subsp. 
musulmanica  (Fomin) Takht.). Для виду вка зу ють 
хро мо сом не чис ло 2n=44 [2, 94]. Окрім того, є одне 
повідомлення про диплоїдний набір 2n=40 для 
I. musulmanica [13].

Механізми фор му ван ня каріотипу видів роду Iris. 
Од ним із механізмів еволюції но вих видів є ало- 
або амфіплоїдія, яка веде до подвоєння кількості 
хро мо сом у міжвидових гібридів. Природні гібриди 
час то стерильні, оскільки під час фор му ван ня га-
мет виникає про бле ма з редукцією хро мо сом у 
мейозі. Од нак у разі подвоєння хро мо сом но го на-
бо ру утво рен ня га мет може відбуватися нор маль но 
і гібриди ста ють фер тиль ни ми. Вони відрізняються 
за морфологією від батьківських форм і їх виз на-
ють ок ре ми ми ви да ми.

Се ред видів роду Iris мало диплоїдів, ра-
зом з тим, ба га то видів алополіплоїдного по-
ход жен ня. Саме так ви ник ли тетраплоїдний 
I.  pumila, який є амфідиплоїдом, що утво рив ся 
в процесі гібридизації I.  pseudopumila  (2n=16) та 
I.  attica  (2n=16), а та кож I.  verticolor  (2n=108) — 
амфідиплоїд I.  virginica (2n=70) та I.  setosa Pall. 
(2n=38). Гіпотезу алополіплоїдного по ход жен ня 
I.  verticolor ви су нув Е. Ан дер сон [16]. Зго дом це 
при пу щен ня підтвердили й інші дослідники [52]. 
Ре зуль та ти GISH аналізу по ка за ли, що I. verticolor 
ус пад ку вав суму хро мо сом них наборів I.  virginica 
та I.  setosa. У геномі I.  verticolor  ви яв ле но 2 ло ку-
си 5S рДНК — по од но му від кож но го з пред ко-
вих видів. По ка за но та кож, що всі 3 ло ку си 18-
26S рДНК  I.  verticolor  ус пад ку вав від I.  virginica, 
оскільки подібні ло ку си відсутні в I.  setosa.  Це 
вказує на те, що виявлені зміни не є сто хас тич-
ни ми і торк ну ли ся здебільшого час ти ни ге но-
му, кот ра раніше на ле жа ла I.  setosa. Подібно до 
цьо го різні генетичні та епігенетичні зміни в од-
но му із субгеномів виявлені в алополіплоїдів 
Nicotiana [98], Brassica [35] та пшениці [34]. У 
I. verticolor елімінація рДНК суб ге но му I. setosa не 
супроводжується збільшенням рДНК суб ге но му 
I.  virginica. Мож ли во, в по даль шо му рДНК суб ге-
но му I. setosa за зна ла транскрипційної інактивації 
та гетерохроматинізації в геномі I. verticolor, а потім 
була посту по во втра че на [52].

Втра ту локусів 18-26S рДНК і 5S рДНК мож-
на роз гля да ти як по каз ник диплоїдизації ге но-
му в поліплоїдів. Але виникає за пи тан ня: чому 
зни ка ють ло ку си рДНК у I.  verticolor та в інших 
поліплоїдних видів, на прик лад, Aegilops [18], 
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Hepatica [114]? Поліплоїдія час то пов’язана з 
епігенетичним пригніченням експресії локусів 
рДНК [47, 74]. Мож ли во, ці ло ку си є не ак тив ни-
ми й найбільш схиль ни ми до зник нен ня, оскільки 
їхня втра та не ма ти ме се лек тив них наслідків. Од-
нак є поліплоїди, в яких кількість локусів навіть 
збільшується. Такі ре зуль та ти відзначені для штуч-
но ство ре них алополіплоїдів Arabidopsis [77], у при-
род них поліплоїдів Helianthus [116]. Мож на при-
пус ти ти, що збільшення кількості локусів може 
ви ни ка ти внаслідок поліплоїдії, тоді як тенденція 
до втра ти локусів є дов гот ри ва лим про це сом 
диплоїдизації ге но му [52].

Деякі ав то ри вва жа ють, що дуже мінлива гру па 
видів у підроді Iris (I. lutescens Lam., I. relicta Colas., 
I.  sabina Terr.,  I.  setina Colas.) із диплоїдним на бо-
ром 2n=40 утво ри ла ся шля хом алоплоїдії. Мож ли во, 
вони ви ник ли внаслідок гібридизації виду I. pallida 
(2n=24) та I. pseudopumila (2n=16): 24 + 16 = 40 [22].

Рос ли ни з подвоєним хро мо сом ним чис-
лом (автотетраплоїди) за зви чай ма ють більші 
розміри. Є деякі види, для яких відомі три зна чен-
ня диплоїдного на бо ру. Так, для I. korolkowii Regel 
на во дять 2n=22, 33, 44 [96]. Автотриплоїдні фор-
ми, ймовірно, ви ник ли в результаті гібридизації 
диплоїдних і тетраплоїдних форм. Усі триплоїдні 
рос ли ни, зви чай но, є сте риль ни ми.

У процесі ви до у тво рен ня й еволюції представни-
ків Iridaceae важ ли ву роль відіграють поліплоїдія, 
анеуплоїдія та структурні пе ре бу до ви хро мо сом 
[93]. Більшість цитологічно вив че них видів роду 
Iris є поліплоїдами. Тра п ля ють ся та кож осо би ни з 
анеуплоїдним на бо ром хро мо сом. Різну кількість 
хро мо сом у клітинах дея ких видів роду пов’язують 
із наявністю до дат ко вих В-хро мо сом. Цілком 
імовірно, що існує по ро го ва кількість та ких хро мо-
сом, вище якої організм стає нежиттєздатним [4]. 
Ви до у тво рен ня відбувається лише тоді, коли варіації 
сто су ють ся нор маль них хро мо сом та В-хро мо сом 
[93]. У літературі повідомляється, що в каріотипі 
півників В-хро мо со ми зна хо дять лише зрідка [37].

Поліплоїдія може су про вод жу ва ти ся та кож 
змен шен ням дов жи ни хро мо сом. Це при та ман но 
I.  pallida  (2n=24), який має довгі хро мо со ми (8—
10 мкм), та I. montana Nutt. ex Dykes (2n=88) — із 
знач но ко рот ши ми хро мо со ма ми (3—4 мкм) [25]. 
Цитогенетичні дослідження, проведені на I.  meda 
Stapf., по ка за ли, що рос ли ни з гірських зон мали 
більші хро мо со ми, ніж рос ли ни, які зроста ли в те-
п лих кліматичних умо вах [19, 80].

Ба га то родів ро ди ни Iridaceae, вклю чаю чи рід 
Iris, ха рак те ри зу ють ся ве ли ки ми поліплоїдними 
серіями [33]. Ав то ри при пус ка ють, що на по чат ку 
еволюції Iridaceae спостерігався ви бух поліплоїдії 
з по даль шою дисплоїдією в ок ре мих ро дах. 
Деякі дослідники спросто ву ють дум ку про те, що 
дисплоїдія відіграла знач ну роль в еволюції рос-
лин [33], інші ж, на впа ки, вва жа ють дисплоїдію 
од ним із го лов них механізмів фор му ван ня ос нов-
но го чис ла хро мо сом у су час них рос лин [15]. Лише 
подальші каріологічні дослідження видів роду Iris 
із засто су ван ням су час них методів мо ле ку ляр но-
ци то ге не тич но го аналізу да дуть змо гу на бли зи-
ти ся до розуміння особ ли востей еволюції роду та 
розв’язання про бле ми класифікації його ок ре мих 
таксонів.
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КАРИОТИПЫ ВИДОВ РОДА IRIS ФЛОРЫ УКРАИНЫ

Обобщены литературные данные о хромосомных числах 16 
видов рода Iris L. флоры Украины. Число хромосом у пред-
ставителей рода варьирует от 2n=16 до 2n=108. Большин-
ство цитологически изученных видов имеет полиплоид-
ное происхождение. Рассмотрены особенности кариотипа 
отдельных представителей рода. Отмечена необходимость 
дальнейших исследований с применением современных 
методов молекулярно-цитогенетического анализа, которые 
позволят приблизиться к пониманию особенностей эволю-
ции рода Iris и решению проблем классификации его так-
сонов.

К   л   ю   ч   е   в   ы   е     с   л   о   в   а : род Iris, кариологический 
анализ, хромосомное число, полиплоидия, дисплоидия.

M.O. Twardovska, I.O. Andreev, V.A. Kunakh
Institute of Molecular Biology and Genetics, National Academy 
of Sciences of Ukraine, Kyiv

KARYOTYPES OF SPECIES OF THE GENUS IRIS FROM 
THE FLORA OF UKRAINE

The published data on the chromosome numbers of 16 species of 
the genus Iris L. from the Ukrainian flora are reviewed. Chromo-
some numbers of these species are ranged from 2n=16 to 2n=108. 
Most of the species thus far studied cytologically are of polyploid 
origin. The features of the karyotype of individual species of the 
genus are examined. The need is discussed for further research 
using modern methods of molecular cytogenetic analysis, which 
allow to come close to understanding features of evolution of the 
genus Iris, as well as to shed light on the problems of classification 
of its taxa.

K   e   y     w   o   r   d   s :  genus Iris, karyological analysis, chromosome 
number, polyploidy, disploidy.

В.М. Мінарченко. Ресурсознавство. Лікарські рослини. Навчальний посібник. — К.: Фітосоціоцентр, 2014. — 
215 с.

У посібнику вміщено інформаційні матеріали, які висвітлюють сучасні тенденції обліку, використання 
й охорони ресурсів лікарських рослин, лишайників і грибів на міжнародному та національному рівнях. 
Викладено основні поняття національного та міжнародного законодавства щодо використання й охорони 
лікарських рослин; визначено стан природних ресурсів цих видів в Україні, особливості накопичення 
ними біологічно активних речовин; проведено аналіз використання лікарських рослин у різних регіонах 
земної кулі в науковій і традиційній медицині, а також лікарських рослин України, біологічно активні 
речовини з яких входять до складу препаратів вітчизняного та іноземного виробництва. Посібник містить 
методичні матеріали щодо обліку ресурсів рослин. Наведено приклади обліку запасів сировини. Значну 
частину інформаційного матеріалу, в тому числі розрахункові таблиці для визначення щільності запасів 
рослинної сировини, виділено в додаток.

Посібник буде корисним для викладачів ресурсознавства у вищих навчальних закладах біологічних дисциплін 
природоохоронного спрямування, учителів середної школи, а також необхідний для обліку рослинних ресурсів.

НОВІ ВИДАННЯ
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Вступ

Від жит тє здат ності пил ку рос лин за ле жить їхня 
на сін нє ва про дук тив ність і якість са мо го на сін-
ня. Особ ли во це важ ли во для не чис лен них на са-
джень ін тро ду цен тів, кот рі ство рю ють у сте по вій 
зоні Ук ра ї ни. Де рев ні рос ли ни в цій зоні ви три му-
ють вплив не спри ят ли вих при род но-клі ма тич них 
умов, а у ве ли ких про ми сло вих міс тах ще й за зна-
ють не га тив ної дії ае ро по лю тан тів. Ток сич ні ви ки-
ди про ми сло вих під при ємств впли ва ють на ге не ра-
тив ну сфе ру рос лин, що при зво дить до зни жен ня 
жит тє здат ності пил ку. Як на слі док — у хвой них у 
ра йо нах гос трої дії ае ро по лю тан тів змен шу є ть ся 
кіль кість пов но цін но го на сін ня в шиш ках (Кор-
ши ков, 1996; Треть я ко ва, Нос ко ва, 2004; Нос ко-
ва, Треть я ко ва, 2006). Хоча дея кі до слід ни ки при-
пус ка ють, що не спри ят ли ві при род но-клі ма тич ні 
умо ви є до мі ную чим чин ни ком і за не га тив ним 
впли вом пе ре кри ва ють дію по лю тан тів на про це си 
роз ви тку та фор му ван ня пил ку хвой них (Нос ко ва, 
2005; Вла ди ми ро ва и др., 2008). Од нак здат ність 
пил ку про рос та ти й утво рю ва ти пил ко ві труб ки у 
хвой них рос лин з на са джень тех но ген но за бруд-
не них те ри то рій знач но ниж ча по рів ня но з рос ли-
на ми еко ло гіч но без печ них місць зростан ня (Ос-
кол ков, 1998; Pepponi, 2005; Ма ко гон, Кор ши ков, 
2010).

Якіс ні по каз ни ки пил ку ок ре мих чут ли вих ви-
дів хвой них про по ну ють ви ко ристо ву ва ти як тест-
об’єкти для оці ню ван ня ста ну за бруд не ності нав-
ко лиш ньо го се ре до ви ща та са мих рос лин (Рож-
дест вен ский, 1974; Еф ре мов с со авт., 2010; Ту пи цин 
с со авт., 2012). Сто сов но со сни кримської — Pinus 
pallasiana D. Don — од но го з най по ши ре них ви-

дів-ін тро ду цен тів у сте по вій зоні Ук ра ї ни — да них 
щодо дії не спри ят ли вих при род но-клі ма тич них 
фак то рів і тех но ген но го за бруд нен ня на якість її 
пил ку не має. Док лад но опи са ні роз мір но-кіль кіс ні 
по каз ни ки пил ку цьо го виду в при род них по пу ля-
ці ях Кри му (Боб ров с со авт., 1983), а та кож особ-
ли вості мор фо ге не зу і про ро щу ван ня пил ку (Ко ба, 
2004). Слід за зна чи ти, що в цьо го виду з ін тро ду ко-
ва них ра йо нів не до слі дже на і жит тє здат ність пил-
ку, не опи са ні й ано ма лії пил ко вих зе рен і тру бок, 
які утво рю ю ть ся під час про рос тан ня пил ку. Такі 
до слі джен ня важ ли ві для ви зна чен ня адап тив них 
мож ли востей функ ціо ну ван ня ста те вої ре про дук-
тив ної сфе ри, на сам пе ред чо ло ві чої, за не спри ят-
ли вих, а не рід ко — екст ре маль них умов іс ну ван ня 
виду.

Мета ро бо ти — по рів няль ний ана ліз якості й 
ано ма лій пил ку Pinus  pallasiana  зі штуч них на са-
джень еко ло гіч но без печ них і тех но ген но за бруд-
не них те ри то рій сте по вої зони Ук ра ї ни.

Об’єкти та ме то ди до слі джень

Об'єктами до слі джень був пи лок, зі бра ний з де рев 
P. pallasiana в чо ти рьох штуч них на са джен нях. Це 
25 де рев 70-річ но го віку з ден д ро пар ку Біо сфер но-
го за по від ни ка «Ас ка нія-Но ва» іме ні Ф.Е. Фальц-
Фей на (БЗ), і по 10 де рев 30-річ но го віку з трьох 
на са джень м. Кри во го Рогу. Одне з них — з ден д-
ра рію Кри во рі зько го бо та ніч но го саду НАН Ук-
ра ї ни (КБС), дру ге до слі джу ва не на са джен ня ло-
ка лі зо ва не по бли зу Кри во рі зько го ме та лур гій но го 
ком бі на ту (КМК), тре тє — на Пер шо трав не во му 
від ва лі за лі зо руд но го кар'єру (ПВЗК). Рос ли ни з 
біо сфер но го за по від ни ка роз гля да ли як умов но 
фо но во кон троль ні, ос кіль ки на них по зна ча ли ся 
лише не спри ят ли ві при род но-клі ма тич ні умо ви 
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ЯКІСТЬ ПИЛКУ PINUS PALLASIANA (PINACEAE) З НАСАДЖЕНЬ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ І 
ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

К   л   ю   ч   о   в   і     с   л   о   в   а :  Pinus pallasiana, життєздатність пилку, аномалії, пилкові трубки, 
Криворіжжя, Асканія-Нова

© І.І. КОРШИКОВ, О.В. ЛАПТЄВА, 2014



591ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 5

сте по вої зони. На са джен ня P. pallasiana у Кри во му 
Розі так чи інак ше за зна ва ли впли ву ае ро по лю тан-
тів, а най біль шо го — те, що зна хо дить ся по бли зу 
ме та лур гій но го ком бі на ту. На віть на рос ли ни КБС 
пев ною мі рою дія ли ви ки ди по туж но го Пів ніч но-
го гір ни чоз ба га чу валь но го ком бі на ту, адже ден д-
ра рій усьо го лише за три кі ло мет ри від цьо го під-
при ємст ва. З рос лин чо ти рьох до слі джу ва них на-
са джень зби ра ли пи лок у пе рі од ма со во го цві тін ня 
P. pallasiana у 2013 р. По го да в ті дні була те п лою, 
без дощу. Зі бра ний пи лок кож но го де ре ва по мі ща-
ли в па ке ти з каль ки і збе рі га ли в ек си ка то рі в хо-
ло диль ни ку.

Пи лок кип’ятили 10 хви лин у 10 % роз чи ні 
NaOH, від ми ва ли від лугу і го ту ва ли мік ро пре па-

ра ти (Мо но сзон-Смо лі на, 1949), які фар бу ва ли 
аце то кар мі ном (Пау ше ува, 1988). За мі ри пил ко вих 
зе рен і їх ніх еле мен тів про во ди ли у по ляр но му або 
бо ко во му по ло жен ні за схе мою, на ве де ною у ро бо-
ті М.Х. Мо но сзон-Смо лі ної (1949). Ви зна ча ли па-
ра мет ри пил ко во го зер на, дов жи ну і ши ри ну його 
тіла, а та кож дов жи ну і ши ри ну по віт ря них міш ків 
(рис. 1).

На мікропрепаратах пилку визначали 
морфометричні параметри тіла пилкового зерна 
і повітряного мішка, окуляром-мікрометром 
вимірювали їхню ширину і довжину, виявляли 
спектр і кількість аномальних пилкових зерен. 
Виконали заміри параметрів 100 штук пилкових 
зерен (далі — п. з.). Вміст крохмалю у пилку і 
його фертильність визначали в розчині Люголя 
за інтенсивністю забарвлення. Життєздатність 
пилку (в трьох повторностях) встановлювали, 
пророщуючи його в 15 %-вому розчині сахарози 
за температури 26º С, і через 7 днів підраховували 
кількість зерен, що утворювали трубки (%). У 
100 шт. пророслих п. з. вимірювали довжину 
пилкових трубок (мкм). Дослідження проводили 
з використанням мікроскопа Carl Zeis Primo 
Staz (збільшення 40 × 10). Фотографували 
мікропрепарати п. з. і заносили до бази даних у 
комп’ютер.

Результати досліджень та їх обговорення

Використання гістохімічної реакції Люголя на 
крохмаль дало змогу виявити у P.  pallasiana три 
групи п. з.: ті, що зовсім не забарвлювались (їх 
відносять до стерильних), і такі, забарвлення яких 
можна оцінити як середнє або сильне. Частка 
останніх була найбільшою серед пилку дерев 
дендропарку БЗ і сягала 57,2 % (табл. 1).

Рис. 1. Схема вимірів пилку і повітряних мішків у нормально 
розвиненого пилкового зерна (п.з.)  Pinus  pallasiana у 
боковому положенні: a — довжина п.з.; b — довжина і c — 
висота тіла п.з.; d — довжина і e — висота повітряного мішка

Fig. 1. Scheme of measurements of pollen and air bags in normally 
developed pollen grains (PZ) Pinus pallasiana in lateral position: 
a — length PZ; b — length and c — the height of the body PZ; 
d — the length and e — the height of the air bag

Таблиця 1. Фертильність і життєздатність пилкових зерен Pinus pallasiana з дендропарку біосферного заповідника «Асканія-Нова» 
та трьох насаджень з Кривого Рогу

Місцезростання 
рослин

Всього переглянуто 
пилкових зерен, шт.

Кількість 
стерильних 

пилкових зерен

Кількість фертильних пилкових 
зерен за ступенем забарвлення

Кількість життєздатних пилкових 
зерен

Середнє сильне всього переглянуто 
пилкових зерен, шт.

життєздатні 
пилкові зерна

шт. % шт. % шт. % шт. %

Дендропарк БЗ 
«Асканія-Нова»

3842 519 13,51 824 21,45 2197 57,18 10077 8784 87,17

Дендрарій 
Криворізького 
ботанічного саду

4166 611 14,67 1089 26,14 1918 46,04 11213 9340 83,30

Першотравневий 
залізорудний відвал

4900 906 18,49 1205 24,59 1985 40,51 11523 9528 82,69

Кривий Ріг, біля КМК 4114 701 17,04 914 22,22 1480 35,97 12669 10339 81,61
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На 11,1—21,2 % та ких п. з. було мен ше в де рев 
трьох на са джень P. pallasiana з м. Кри вий Ріг. Де-
ре ва цих на са джень про ду ку ва ли 14,6—18,5 % сте-
риль них п. з. Жит тє здат но го пил ку, що про рос тав 
на са ха ро зі, у де рев ден д ро пар ку БЗ було 87,2 %, а в 
рос лин на са джень з Кри во го Рогу — на 3,9—5,6 % 
мен ше. У по діб них до слі джен нях з пил ком рос-
лин со сни зви чай ної (Pinus sylvestris L.), які за зна-
ють різ но го впли ву про ми сло вих під при ємств у 
м. Крас но ярськ, в один із ро ків спос те ре жень крох-
маль був від сут нім у 50—80 % п. з., до того ж вста-
нов ле но пов ну сте риль ність чо ло ві чо го га ме то фі ту. 
В інші роки спос те ре жень у рос лин зони ви со ко го 
рів ня за бруд нен ня по віт ря част ка пил ку, що про-

рос тав, була сут тє во мен шою по рів ня но з пил ком 
рос лин фо но вої зони (Треть я ко ва, Нос ко ва, 2004).

За мор фо мет рич ни ми по каз ни ка ми част ка 
нор маль но роз ви не но го пил ку (рис. 2) най біль-
шою була в де рев P.  pallasiana з ден д ро пар ку БЗ 
(табл. 2).

По рів ня но з пил ком рос лин ден д ра рію КБС 
дов жи на його, дов жи на та ви со та тіла п. з. у се-
ред ньо му були біль ши ми на 2,3 %, 2,3 %, 1,2 % 
від по від но. Най мен ши ми вия ви лися п.з. у рос-
лин, що рос ли не да ле ко від КМК, у цен траль ній 
час ти ні м. Кри вий Ріг. Змен шен ня за зна че них 
роз мі рів пил ку в на са джен нях по бли зу КМК, по-
рів ня но з де ре ва ми ден д ро пар ку БЗ, ста но ви ло 

Рис. 2. Нормальний і з аномаліями пилок Pinus pallasiana з дендропарку біосферного заповідника «Асканія-Нова» і трьох 
насаджень м. Кривий Ріг: 1 — загальний вигляд пилку на дистильованій воді з наявністю аномального пилку з чотирма 
повітряними мішками; 2, а — фертильне п.з., визначене йодним методом, в екваторіальному положенні; 2, b — стерильне 
п.з., 2, с  — недорозвинене п.з.; 3, а  — пилок з аномально великими до тіла та 3, b  — аномально малими за розміром 
повітряними мішками; 4 — нерівні краї п.з.; 5 — різні розміри повітряних мішків в одного п.з.; 6, а — аномально мале — 
«карлик» та 6, b — аномально велике — «гігант» п.з.; 7, а — п.з. з одним та 7, b — з двома мішками, що зрослися; 8, а — п.з. із 
трьома повітряними мішками, 8, b — два п.з., які зрослися з одним і двома повітряними мішками

Fig. 2. Normal and abnormal pollen of Pinus pallasiana from the Arboretum of Biosphere Reserve «Askania-Nova» and three plantings 
in Kryvyi Rig: 1 — general view of pollen in distilled water with the presence of abnormal pollen with four air sacs; 2, a — of fertile pollen 
grains (PG) is determined by iodine method in the equatorial position, 2, b — sterile PG, 2, c — underdeveloped PG; 3, a — pollen 
with abnormally large and 3, b — abnormally small air sacs, 4 — deformed edges of PG, 5 — differently-sized air sacs in one PG; 6, 
a — abnormally small — «dwarf», and 6, b — abnormally large — «giant» PG, 7, a — PG with one, and 7, b — with two fused sacs, and 
8, а — PG with three air sacs, 8, b — two PG, fused with one and two air sacs
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6,6—5,3 %. Слід за зна чи ти, що за на ве де ни ми роз-
мі ра ми пи лок чо ти рьох ін тро дук цій них на са джень 
P. pallasiana у біль шості ви пад ків вкла дав ся в межі, 
ра ні ше ви зна че ні А.Е. Боб ро вим зі спів ав то ра-
ми (1983) для пил ку рос лин при род них по пу ля цій 
Кри му. В рос лин усіх чо ти рьох на са джень ви со та 
тіла (h) п.з. вия ви ла ся мен шою від його дов жи ни 
(l), а тому спів від но шен ня l/h було біль шим оди-
ни ці і ва рію ва ло за на са джен ня ми в дуже бли зько-
му діа па зо ні: 1,23—1,26. У по діб них до слі джен нях з 
пил ком P. sylvestris різ них за рів нем за бруд не ності 
ра йо нів Крас но ярська за се ред ні ми по каз ни ка ми 
l/h ви ді ле но три гру пи пил ку за фор мою тіла пил-
ко во го зер на: l/h > 1, l/h = 1, l/h < 1 (Треть я ко ва, 
Но со ва, 2004). Най біль ші по віт ря ні міш ки п. з. 
у P.  pallasiana за фік со ва ні та кож у рос лин з ден д-
ро пар ку БЗ. Дов жи на і ви со та міш ків, від по від но, 
були біль ши ми на 4,6—13,1 % і 1,5—9,3 %, по рів ня-
но з та ки ми па ра мет ра ми рос лин трьох на са джень 
Кри во го Рогу. Слід під крес ли ти, що роз мі ри по віт-
ря них міш ків пил ку чо ти рьох ін тро дук цій них на-
са джень P. pallasiana вия ви ли ся знач но мен ши ми, 
ніж в опи сах пил ку при род них по пу ля цій Кри му 
(Боб ров и др., 1983). Спів від но шен ня дов жи ни до 
ви со ти міш ків п. з. рос лин чо ти рьох до слі джу ва-
них на са джень P.  pallasiana ва рію ва ло від 0,73 до 
0,77. У P.  sylvestris з на са джень Крас но ярська цей 
по каз ник не зав жди був мен шим оди ни ці. Крім 
того, для пил ку P. sylvestris зна чен ня CV для дов жи-
ни тіла і міш ка змі ню ва ло ся, від по від но, в ме жах 
3,7—15,9 % і 4,8—49,2 %, а для ви со ти тіла і міш-
ка — 3,0—70 % і 3,3—20,1 % (Треть я ко ва, Но со ва, 

2004). Та кої ви со кої ва ріа бель ності мор фо мет рич-
них па ра мет рів пил ку P.  pallasiana в чо ти рьох до-
слі джу ва них на са джен нях не ви яв ле но. Зна чен ня 
CV дов жи ни са мо го пил ку не пе ре ви щу ва ли 4,7 %, 
дов жи ни тіла — 8,5 % і ви со ти тіла — 11,4 %. Ва-
ріа бель ність дов жи ни і ви со ти міш ків була та кож 
не ви со кою, змі нюю чись, від по від но, в ме жах 
7,8—10,4 % і 7,3—9,6 %. Тоб то мор фо мет рич ні па-
ра мет ри пил ку і по віт ря них міш ків у P.  pallasiana 
ма ють ста біль но ни зький рі вень ва ріа бель ності як 
у рос лин з ден д ро пар ку БЗ, так і з різ них на са джень 
Кри во го Рогу.

Се ред пил ку P. pallasiana з усіх до слі дже них чо-
ти рьох на са джень ви яв ле но де ге не рую чий, не-
зрі лий і де фор мо ва ний пи лок, а та кож пи лок з 
різ ни ми ано ма лія ми. Част ка пил ку з ано ма лія ми 
роз ви тку най мен ша в рос лин ден д ро пар ку БЗ — 
7,9 % (табл. 3). Це, від по від но, в 1,7, 2,1 і 3,1 раза 
мен ше, ніж у де рев на са джень КБС, ПВЗК і по бли-
зу КМК. У рос лин ден д ро пар ку БЗ і КМК май же 
на од но му ви со ко му рів ні (36,76—39,16 %) ви яв-
ле но не до роз ви не ний, де фор мо ва ний і де ге не-
рую чий пи лок. Та кий пи лок у рос лин двох ін ших 
на са джень P.  pallasiana в Кри во му Розі тра п ляв ся 
у 6,9—9,6 раза рід ше. Се ред ано ма лій роз ви тку п. 
з. у трьох на са джен нях (БЗ, КБС, ПВЗК) до мі ну-
вав «кар ли ко вий» пи лок (37,24—40,06 %). Роз мі ри 
«кар ли ко вих» і «гі гантських» п. з. у де рев чо ти рьох 
на са джень, які ви мі рю ва лись ок ре мо, змі ню ва-
ли ся, від по від но, в та ких ме жах (мкм): дов жи-
на п. з. — 41,0—59,4 і 70,0—80,0; дов жи на тіла — 
25,8—43,6 і 45,9—56,5; ви со та тіла —25,5—34,3 і 

Таблиця 2. Морфометрична мінливість пилкових зерен та повітряних мішків Pinus pallasiana з дендропарку біосферного заповідника 
«Асканія-Нова» і трьох насаджень м. Кривий Ріг

Місцезростання рослин
Статистичні 
показники

Пилок, мкм Повітряний мішок, мкм

довжина п.з.
довжина тіла 

п.з. 
висота тіла

п.з.
довжина висота

Дендропарк БЗ  
«Асканія-Нова»

Межі 62,4-73,9 39,9-57,0 33,6-46,9 18,6-28,7 26,8-36,7

M±m 68,1±0,3 48,6±0,3 39,0±0,3 24,1±0,2 31,2±0,2

CV, % 4,4 6,8 6,9 9,2 7,3

Дендрарій Криворізького 
ботанічного саду

Межі 56,8-73,3 38,4-55,7 30,3-44,7 16,9-27,5 22,1-34,9

M±m 66,6±0,3 47,5±0,4 38,6±0,3 23,0±0,2 30,8±0,3

CV, % 4,7 8,4 8,7 10,4 8,6

Першотравневий 
залізорудний відвал

Межі 57,4-70,8 37,4-56,1 27,3-50,9 16,0-27,1 24,2-33,9

M±m 65,8±0,3 46,5±0,3 37,6±0,4 21,9±0,2 30,0±0,2

CV, % 4,7 7,2 11,4 7,8 8,0

Кривий Ріг,
поблизу КМК

Межі 63,8-71,0 36,6-55,3 28,5-42,9 15,5-24,7 22,1-35,2

M±m 63,7±0,3 45,7±0,4 37,0±0,3 20,9±0,2 28,3±0,3

CV, % 5,4 8,5 8,8 9,1 9,6

П р и м і т к а : М±m — середнє значення ± похибка. 
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35,7—54,1; по віт ря ні міш ки: дов жи на —13,2—19,2 
і 20,1—29,1; ви со та — 17,7—25,6 і 26,2—44,3. За 
цими по каз ни ка ми обид ва типи п. з. від різ няю ть ся 
від се ред ніх зна чень нор маль но го пил ку кон троль-
но го на са джен ня БЗ (див. табл. 2). Се ред по ру-
шень, пов’язаних із роз ви тком по віт ря них міш ків, 
до мі ну ва ли ано ма лії з ма ли ми по віт ря ни ми міш ка-
ми сто сов но тіла — 5,09—15,31 % і п.з. із різ ни ми 
роз мі ра ми міш ків — 5,32—20,44 %. Як пра ви ло, 
знач но рід ше в рос лин біль шості на са джень трап-
ля ли ся п.з. із ано маль но ве ли ки ми по віт ря ни ми 
міш ка ми або з од ним, трьо ма і чо тир ма міш ка ми. 
Пи лок, який має чо ти ри по віт ря них міш ки, на ле-
жить до ди п ло їд но го. Ут во рен ня гі пер тро фо ва но го 
пил ку з не ре ду ко ва ним на бо ром хро мо сом ви яв-
ле но у P.  sylvestris з на са джень м. Крас но ярська в 
один із ро ків спос те ре жень (Нос ко ва, Треть я ко ва, 
2006). У рос лин P. pallasiana при род них по пу ля цій 
Гірсь ко го Кри му зна йде но под вій ні п.з. із внут ріш-
ньою пе ре го род кою, а та кож пи лок з на рос та ми на 
ек зи ні (Ко ба, 2004). Знач но біль ший рі вень ано-
ма лій пил ку в рос лин P. pallasiana на са джень Кри-
во го Рогу пов’язаний із за галь ним не спри ят ли вим 
впли вом тех но ген но за бруд не но го се ре до ви ща.

При чо му це спри чи ню ють як за бруд ню ва чі по-
віт ря, так і ком плекс не спри ят ли вих еда фіч них 
умов зростан ня рос лин, що спос те рі гає мо, на-
прик лад, на за лі зо руд но му від ва лі. Тоб то еко ло гіч-
ні умо ви зростан ня P.  pallasiana в різ них ра йо нах 
Кри во го Рогу знач но «на пру же ні ші», ніж у ден д ро-
пар ку БЗ, че рез ви со кий рі вень за бруд не ності нав-
ко лиш ньо го се ре до ви ща.

Отже, до слі джен ня жит тє вості і мор фо ло гіч-
них особ ли востей пил ко вих зе рен P.  pallasiana в 
на са джен нях про ми сло вих ре гіо нів сте по вої зони 
Ук ра ї ни да ють мож ли вість ви зна чи ти на яв ність 
га ме то па то ген них спо лук й оці ни ти сту пінь за-
бруд не ності дов кіл ля. Для мо ні то рин гу еко ло гіч но 
не бла го по луч них ре гіо нів О.Ф. Дзю ба (2007) про-
по нує ви ко ристо ву ва ти пи лок 40 ви дів де рев них і 
ку що вих рос лин. У всіх ви дів рос лин за дії про мис-
ло вих емі сій змі ню ю ть ся роз мі ри і фор ми пил ко-
вих зе рен, тип апер тур, їхні роз мі ри і роз мі щен ня 
сто сов но один од но го. Про по ну ють ви ко ристо ву-
ва ти на віть оз на ки най більш ста біль них струк тур 
пил ко вих зе рен — скульп ту ра по верх ні спо ро дер-
ми, а та кож кіль кість і тов щи на її ша рів.

Ано ма лії про яв ляю ть ся в разі про ро щу ван ня 
пил ку P.  pallasiana на 15 % роз чи ні са ха ро зи. Ви-
яв ле но п’ять ти пів ано ма лій рос ту пил ко вих тру-
бок: це їхнє по тов щен ня (рис. 2, а), ви крив лен ня 
та роз га лу жен ня (рис. 2, б—г), за ти пом «оле ня чі 
роги» (рис. 2, д,  е), ут во рен ня двох тру бок у дор-
саль ній час ти ні пил ку (рис. 2, ж,  з), дор со вен т-
раль не про рос тан ня пил ку (рис. 2, и, к). Про рос тає 
та кож пи лок, що мав три по віт ря ні міш ки (рис. 2, 
л). Пил ко ве зер но вва жа є ть ся про рос лим, якщо 
дов жи на пил ко вої труб ки від по ві дає ви со ті пил-
ку або пе ре ви щує її (Роз мо ло гов, 1964). Чо ти ри з 
п’яти ано ма лій, за ви нят ком ут во рен ня двох тру бок 
у дор саль ній час ти ні пил ко во го зер на, зна йде но в 
пил ку рос лин ден д ро пар ку БЗ і ден д ра рію КБС. 
Усі опи са ні ано ма лії ви яв ле но у пил ку рос лин, що 
зроста ли на за лі зо руд но му від ва лі та по бли зу КМК. 

Таблиця 3. Кількість аномального пилку в дерев Pinus pallasiana з насаджень екологічно безпечного і техногенно забруднених місце 
зростань

Місцезростання рослин

Всього аномалій Структура типових аномалій, % від їхньої загальної кількості
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за розміром 

повітряні мішки 
стосовно тіла

пилкові зерна

«карлик» «гігант» великі малі
з різними 
розмірами 

мішків

з одним 
мішком

з трьома 
і чотирма 
мішками

Дендропарк БЗ «Асканія-
Нова»

302 7,9 36,76 40,06 4,31 0,00 0,37 10,28 5,32 2,28 0,62

Дендрарій Криворізького 
ботанічного саду

548 13,2 5,30 37,24 9,63 3,49 5,32 14,59 20,44 3,10 0,89

Першотравневий 
залізорудний відвал

804 16,4 4,09 37,55 9,21 7,98 0,99 15,31 18,54 6,09 0,24

Кривий Ріг, біля КМК 1019 24,8 39,16 18,45 5,09 9,53 4,32 5,09 13,04 3,35 1,97
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Рис. 2. Аномалії росту пилкових трубок Pinus pallasiana з 
дендропарку біосферного заповідника «Асканія-Нова» 
та трьох насаджень м. Кривий Ріг: а — потовщення; б, 
в — викривлення; г — розгалуження; д, е — розгалуження 
за типом «оленячі роги»; ж,  з — утворення двох трубок 
у дор сальній частині пилку; і, к — дорсовентральне про-
ростання пилку; л — три повітряні мішки

Fig. 2. Growth anomalies of pollen tubes in Pinus pallasiana 
from the Arboretum of Biosphere Reserve «Askania-Nova» 
and three plantations from Krivoy Rog: a  — thickening; б, 
в — deformation; г — branching; д, е — «stag-horn» branching 
type; ж, з —formation of two tubes in the dorsal part of the 
pollen; і, к — dorsal and ventral pollen germination; л — three 
air sacs
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Най час ті ше ано ма лії пил ко вих тру бок від зна че ні 
саме в пил ку рос лин біля КМК — 47,13 % (табл. 4). 
Це в 14,3 раза біль ше по рів ня но з пил ком рос лин 
ден д ро пар ку БЗ. Ра зом з тим пи лок рос лин цьо-
го ден д ро пар ку в про це сі про ро щу ван ня мав у 2,8 
раза мен ше ано ма лій пил ко вих тру бок, по рів ня но 
з пил ком рос лин ден д ра рію КБС. Ви со ким рів нем 
ано ма лій тру бок ви різ няв ся та кож пи лок рос лин із 
за лі зо руд но го від ва лу.

Най по ши ре ні ши ми ано ма лія ми пил ко вих тру-
бок є роз га лу жен ня за ти пом «оле ня чі роги» та 
дор со вен траль не про рос тан ня. Част ка ано ма лій 
пер шо го типу ва рію ва ла від 1,16 % пил ку рос лин 
ден д ро пар ку БЗ до 23,81 % — у рос лин по бли зу 
КМК, що в 20,5 раза біль ше. Дор со вен траль не про-
рос тан ня пил ку в рос лин ден д ро пар ку БЗ ста но ви-
ло 1,22 %, ден д ра рію КБС — 4,01 % (> 3,3 раза), 
за лі зо руд но го від ва лу — 12,64 % (> 10,4 раза) і біля 
КМК — 19,65 % (> 16,1 раза). «Кар ли ко вий» пи лок, 
як пра ви ло, не утво рю вав двох пил ко вих тру бок. 
Рі вень ін ших ано ма лій пил ко вих тру бок ста но вив 
для пил ку рос лин з ден д ро пар ку БЗ 0,27—0,54 %, 
а в рос лин, що зроста ли по бли зу КМК, — 0,58—
2,03 %. На яв ність тру бок із двох бо ків, фор му ван-
ня ано ма лій типу «оле ня чі роги» — не рід кіс ні для 
пил ку P.  pallasiana при род них по пу ля цій Кри му, 
про ро ще но го на 10 %-вій са ха ро зі та дис ти льо ва-
ній воді (Ко ба, 2004). Дор саль ний ріст пил ко вих 
тру бок може по яс ню ва ти ся впли вом куль ту раль но-
го се ре до ви ща (Ко тел ко ва, 1956; Треть я ко ва, 1990). 
Про те, як би там не було, не га тив ний вплив тех но-
ген но за бруд не но го дов кіл ля Кри во ріж жя на пи лок 
рос лин P. pallasiana оче вид ний, що просте жу є ть ся в 
сут тє во біль шій час то ті ано ма лій пил ко вих тру бок.

Пил ко ва труб ка утво рю є ть ся з ве ге та тив ної клі-
ти ни пил ко во го зер на (Роз мо ло гов, 1964). Під час 
про рос тан ня пил ку на на сін нє во му за чат ку фор му-
є ть ся тіль ки одна пил ко ва труб ка, а на штуч но му 
жи виль но му се ре до ви щі мо жуть утво рю ва ти ся дві 
труб ки. Про те кож не пил ко ве зер но знач но час ті-
ше фор мує тіль ки одну пил ко ву труб ку, яка рос те 
у про ти леж но му на прям ку дис таль но го боку цьо-
го зер на. Для P. sylvestris ха рак тер ною особ ли вістю 
є роз га лу жен ня пил ко вих тру бок, яке від бу ва є ть ся 
не тіль ки на жи виль но му се ре до ви щі, а й у при род-
них умо вах (Ко тел ко ва, 1956).

Пи лок у де рев P. pallasiana ден д ро пар ку БЗ, що 
про ро щу ва ли на штуч но му се ре до ви щі, мав у се-
ред ньо му най біль шу дов жи ну пил ко вих тру бок — 
132,3 мкм. Цей по каз ник для пил ку де рев КБС, 
від по від но, ста но вив 123,3 мкм, за лі зо руд но го від-
ва лу — 115,2 мкм і КМК — 111,0 мкм. У де ся ти-
річ них до слі джен нях пил ку з чо ти рьох на са джень 
P. sylvestris м. Крас но ярська по ка за но, що в ок ре мі 
роки пи лок з усіх де ре воста нів не про рос тав. В інші 
роки, коли пи лок був жит тє здат ним, дов жи на пил-
ко вих тру бок знач но ва рію ва ла — від 21,5 мкм до 
294,2 мкм. Ко рот кі пил ко ві труб ки, які не пе ре ви-
щу ва ли 1,0—1,5 діа мет ра пил ко во го зер на, не рід ко 
були за би ті ка люс ни ми проб ка ми, що є пе ре по ною 
для пе ре мі щен ня ядра ве ге та тив ної та ге не ра тив ної 
клі тин до труб ки. Такі труб ки фор му ють п. з., які на 
мо мент ви льо ту зі спо ран гію не за вер ши ли га ме то-
ге нез. Од но клі тин ний пи лок не може утво рю ва ти 
пил ко ві труб ки (Нос ко ва, Треть я ко ва, 2011). Дов-
жи на і швид кість рос ту пил ко вої труб ки знач ною 
мі рою зу мов лю ють за плід ню валь ну здат ність пил-
ку (Ни ко лае ва, 1974).

Таблиця  4.  Кількість аномалій пилкових трубок життєздатного пилку Pinus pallasiana з насаджень екологічно безпечного і 
техногенно забруднених місць зростання
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Структура аномалій (% від їхньої загальної кількості)

потовщення 
пилкових 

трубок

дорсовентральне 
проростання 

пилкових зерен

викривлення 
пилкових 

трубок

розгалуження, 
зокрема за типом 

«оленячі роги» 

утворення двох 
трубок у дорсаль-
ній частині пил-

кового зерна

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. %

Дендропарк БЗ «Асканія-
Нова»

1470 3,19 8 0,54 18 1,22 4 0,27 17 1,16 - -

Дендрарій Криворізького 
ботанічного саду

1869 9,07 13 0,69 75 4,01 6 0,3 76 4,07 - -

Першотравневий 
залізорудний відвал

1416 26,96 15 1,06 179 12,64 9 0,63 177 12,5 2 0,14

Кривий Ріг, поблизу КМК 1033 47,13 21 2,03 203 19,65 11 1,06 246 23,81 6 0,58
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Та ким чи ном, на про це си фор му ван ня і роз ви тку 
пил ку P. pallasiana не га тив но впли ва ють еко ло гіч-
ні фак то ри не спри ят ли вих умов ін тро дук ції у сте-
по вій зоні Ук ра ї ни. Це про яв ля є ть ся в змен шен ні 
роз мі рів по віт ря них міш ків, кіль кості фер тиль них 
п.з., збіль шен ні те ра то морф них форм пил ку і пил-
ко вих тру бок у про це сі його про ро щу ван ня. Най-
біль ший рі вень цих змін ви яв ле но в рос лин, що 
за зна ють пря мо го впли ву про ми сло вих емі сій або 
зроста ють на за лі зо руд но му від ва лі кар’єру з ви до-
бут ку руди.

Ви снов ки

Отже, P.  pallasiana має дос тат ньо не об хід них 
присто су валь них ме ха ніз мів, які за без пе чу ють 
функ ціо ну ван ня чо ло ві чих ре про дук тив них ор га-
нів з про хо джен ням ме йо зу з фор му ван ням жит тє-
здат но го пил ку і, від по від но, на сін ня в умо вах тех-
но ген но за бруд не но го нав ко лиш ньо го се ре до ви ща 
Кри во ріж жя. Для оці ню ван ня не га тив но го впли ву 
фак то рів дов кіл ля, особ ли во його за бруд нен ня, ін-
фор ма тив ним є не стіль ки рі вень фер тиль ності і 
жит тє здат ності пил ку, скіль ки час то та про я ву ано-
ма лій у за галь но му пулі пил ко вих зе рен і пил ко вих 
тру бок під час про рос тан ня пил ку. Саме ці по каз-
ни ки ма ють ре аль ну пер спек ти ву ви ко ристан ня 
для оцін ки якості се ре до ви ща у про ми сло во роз ви-
не них ре гіо нах сте по вої зони Ук ра ї ни.
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КАЧЕСТВО ПЫЛЬЦЫ PINUS PALLASIANA (PINACEAE) 
ИЗ НАСАЖДЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ 
И ТЕХНОГЕННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
СТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ

Изучены фертильность, жизнеспособность, морфоме-
трическая вариабельность пыльцы, встречаемость ее ано-
малий и отклонений в росте пыльцевых трубок у деревь-
ев Pinus  pallasiana D. Don из биосферного заповедника 
« Аскания-Нова» и трех насаждений г. Кривого Рога, произ-
растающих в зонах выбросов металлургических произ-
водств, а также на железорудном отвале. Жизнеспособность 
пыльцы во всех насаждениях была высокой, изменяясь в 
пределах 81,6—87,2 %. Более всего растения насаждений 
отличались по доле аномальной пыльцы и отклонениям в 
росте пыльцевых трубок при проращивании ее на 15 %-ной 
сахарозе. У деревьев заповедника этих аномалий было, со-
ответственно, 7,9 % и 3,2 %, а у растений трех насаждений 
г. Кривого Рога — 13,2—24,8 % и 9,1—47,1 %.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Pinus pallasiana, жизнеспособность 
пыльцы, аномалии, пыльцевые трубки, Криворожье, Аскания-
Нова.

I.I. Korshikov1, E.V. Lapteva2

1 Donetsk Botanical Garden, National Academy of Sciences of 
Ukraine
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POLLEN OF PINUS PALLASIANA (PINACEAE) FROM 
PLANTINGS OF ENVIRONMENTALLY SAFE AND 
TECHNOGENICALLY CONTAMINATED LANDS OF 
THE STEPPE ZONE OF UKRAINE

Fertility, viability, morphometric variability of pollen, occurrence 
of its anomalies and growth deviations of pollen tubes were studied 
in Pinus pallasiana D. Don of Biosphere Reserve «Askania-Nova» 
and three plantings from Kryvyi Rig, growing within the areas of 
emissions of metallurgical works (smolters), and also on the iron 
ore dump. The pollen viability was high in all of the plantations, 
being ranged from 81.6 to 87.2%. Trees from the plantations were 
mostly distinguished by their abnormal pollen percentages and 
deviating pollen tubes growth when germinated on 15 % saccha-
rose. The rates of these anomalies were, respectively, 7.9 % and 
3.2% in trees from the reserve, whereas they made 13.2 to 24.8 % 
and 9.1 to 47.1 % in trees from three Kryvyi Rig plantations.

K e y  w o r d s: Pinus pallasiana, viable pollen, anomalies, pollen 
tube, Kryvyi Rig, Askania-Nova.

З.М. Цимбалюк, С.Л. Мосякін. Атлас пилкових зерен представників родин Plantaginaceae та 
Scrophulariaceae. – К., 2013. – 276 c.

Наводяться результати дослідження морфологічних особливостей пилкових зерен 52 родів, 195 видів 
(більше 300 зразків) родин Plantaginaceae і Scrophulariaceae (Lamiales s.l.): Gratiola, Scoparia, Ourisia, Chelone, 
Collinsia, Penstemon, Uroskinnera, Russelia, Antirrhinum, Chaenorhinum, Cymbalaria, Kickxia, Misopates, Linaria, 
Callitriche, Hippuris, Ellisiophyllum, Sibthorpia, Globularia, Campylanthus, Hemiphragma, Digitalis, Erinus, Hebe, 
Lagotis, Veronica, Wulfenia, Plantago, Alonsoa, Colpias, Diascia, Diclis, Hemimeris, Nemesia, Anthicharis, Aptosimum, 
Peliostomum, Eremophila, Myoporum, Scrophularia, Verbascum, Celsia, Limosella, Sutera, Zaluzianskya, Freylinia, 
Oftia, Phygelius, Teedia, Buddleja, Emorya, Gomphostigma.

Паліноморфологічні характеристики складені з використанням світлової та сканувальної електронної 
мікроскопії. Кожний опис супроводжується оригіналами етикеток досліджених зразків. Атлас містить 
більше 1000 авторських мікрофотографій пилкових зерен і являє собою довідниковий посібник для 
вивчення морфології пилкових зерен сучасних рослин і їх визначення у викопному стані. 

Атлас призначений для паліноморфологів, палеопалінологів, систематиків рослин, викладачів та студентів 
біологічних, екологічних і геологічних факультетів вищих навчальних закладів.

НОВІ ВИДАННЯ
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A NEW RECORD OF ARCEUTHOBIUM OXYCEDRI (SANTALACEAE s. l.) ON PLATYCLADUS 
ORIENTALIS (CUPRESSACEAE) IN CRIMEA 

K   e   y     w   o   r   d   s :    Arceuthobium oxycedri, Platycladus orientalis, Crimea, Sevastopol

© YU.A. KRASYLENKO, 2014

Abstract
The location of massive Arceuthobium  oxycedri  invasion on 
(Platycladus  orientalis) within the Sevastopol city boundaries is 
reported.

The range of the dioecious evergreen hemiparasitic 
perennial juniper dwarf mistletoe Arceuthobium oxycedri 
(DC.) M. Bieb. (= Razoumofskya  oxycedri (DC.) 
F.W. Sсhultz ex Nyman) extends from west to east to 
more than 10 000 km — from Spain and Morocco to 
Tibet and Western China (Ciesla et al., 2004), being 
restricted mainly within the boundaries of the An-
cient Mediterranean floristic province of the Holarctis 
as delimited by A. Takhtajan (1978). Whithin its vast 
geo rgaphic range, A. oxycedri parasitize various repre-
sentatives of the family Cupressaceae S.F. Gray, mainly 
species of Juniperus L. In the European Mediterranean 
region, Anatolia, and Middle East the species affects 
two related junipers: sharp cedar, or cade (Juniperus 
oxycedrus L.), and Eastern prickly juniper (J. deltoides 
R.P. Adams) (Ciesla et al., 2004). The last one, accor-
ding to the current taxonomic concepts (Adams, 2004; 
Adams et al., 2005; Yena, 2012), occurs in the moun-
tan part of the Crimean Peninsula, reaching elevations 

of 700—800 m above sea level (a.s. l.). J.  deltoides, a 
typical element of shyblyak-like plant communities, 
usualy comprises underwood of broadleaf and conifer 
forests, and in some sites forms light sparse forests in 
all natural areas of the Crimean Mountains, excuding 
non-forested uplands (so-called yaylas); however, the 
distribution of its hemiparasite A. oxycedri seems to be 
rather irreguar. The juniper dwarf mistletoe infection 
of various juniper populations varies in a broad range: 
from its complete absence in the isolated populations 
of the Main Ridge (Glavnaya Gryada) to 90.6 % of the 
infestation rate in some localities of the Crimean South 
Coast (Ruguzova, 2002). According to our observa-
tions in 2012—2013, the most invaded populations of 
J. deltoides are those in the South Cost (specifically be-
tween Simeiz and Goluboy Zaliv settlements, Yalta City 
Council), as well as in adjacent coastal plots of the Main 
Ridge of the Crimean Mountains (vicinity of Balaklava) 
and the South-Western Crimean Foothills (Fig. 1, а, b).

Aside from its main host, A.  oxycedri also 
occasionally occurs on other native Juniperus  species, 
on Greek juniper (J.  excelsa M. Bieb.) inter  alia 
(Isikov, 1986; Lazarev, Grygorov, 1989), and on some 
exotic representatives of Cupressaceae cultivated in 
the peninsula (Isikov, Zakharenko, 1988). Among the 

Флористичні знахідки
УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ
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18 species and ornamental forms of Cupressaceae in-
vaded by juniper dwarf mistletoe in Crimea, these au-
thors mention Oriental thuja (Platycladus orientalis (L.) 
Franco) that naturally occurs mainly beyond the native 
range of A. oxycedri, in Nothern China (including Inner 
Mongolia), Korean Peninsula, Russian Far East, and 
some Central Asian republics (Farjon, 2013). 

In the course of surveying the area of the Fraternal 
(Bratskoe) Cemetary at the North Side of Sevastopol 
(44о38`10.61``N, 33о33`30.17`E), on March 8, 2014 an 
interesting case of massive invasion of A.  oxycedri on 
old-growing stands of P. orientalis was revealed. The lo-
cality is the slightly slopping (5—10º incidence angle of 
different areas) southern slope of the hill (up to 60 m 
a.s. l.) facing Sevastopol Bay. The native flora of the lo-
cality, rather well preserved in considerably large areas, 
is represented by Sub-Mediterranean woodland formed 
by Pistacia mutica Fisch. et C.A. Mey. and J. deltoides, 
with shrubby underwood with  Jasminum  fruticans L. 

and Ligustrum vulgare L.; old trees of J. excelsa solely 
occur as well. We have investigated the top of the hill 
and the adjacent areas of 7.13 ha on March 8 and 14, 
2014. Hundreds of P.  orientalis trees grew in the Fra-
ternal Cemetary area, and old individuals attain 5—7 
m in height and 0.45—0.55 m of trunk diameter. It has 
to be noted that Oriental tsuga occurs here as a natu-
ralized alien species actively invading the native plant 
community, since the multiple young trees of 0.7—1.5 
m in height not affacted by A. oxycedri vegetate under 
the woodland canopy. At the same time, almost 100 % 
of mature specimens of P. orientalis growing in the Fra-
ternal Cemetary area, from the base to the top of the 
hill, bear  A.  oxycedri. Generally, A.  oxycedri localizes 
at the upper 2/3 of the host crown of P. orientalis, and 
the infestation rate runs to 5—9 points (of 12 maximum 
possible) in accordance with the Hawksworth (1977) 
six-class dwarf mistletoe rating system modified by 
D. Gajšek et al. (2013) (Fig. 2, a).

Fig. 2.  Arceuthobium 
oxycedri on Platycladus 
orientalis  (Sevastopol, 
Fraternal Cemetary): 
а  — massive infestation 
on an old specimen; b — 
close up: harp-shaped 
incurvation and terminal 
thinning of the host plant 
branch

Fig.1. Arceuthobium 
oxycedri on Juniperus 
deltoides in the South-
Western Crimean 
Foothills: a — 
Sevastopol, Fraternal 
(Bratskoe) Cemetary; 
b — Mount Zybuk-
Tepe between Ternovka 
and Rodnoye villages, 
Balaklava District of 
Sevastopol
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Separate  A.  oxycedri specimens could exceed 25—
30 cm in diameter. Our data suggest that the observed 
case of such a massive invasion of P. orientalis by juni-
per dwarf mistletoe is unique for Crimea. In the Nikita 
(Nikitsky) Botanical Garden (Yalta City Council) and 
Novyi Svet settlement (Sudak City Council) A. oxyce-
dri was found on single P. orientalis specimens; 40 % of 
Oriental tsuga trees in the Foros Park were invaded by 
the hemiparasite, but less than a half of the trees were 
severely damaged (Isikov, Zakharenko, 1988). Here-
with, P.  orientalis in those localities occupies smaller 
areas than in the Fraternal Cemetary Park, where it is 
the prevailing species. 

The  infestation rate of  J.  deltoides in the Fraternal 
Cemetary population is high as well: approximately 
70—80 %. Therefore, the infection of the alien spe-
cies (P. orientalis) occurs under the direct contact with 
this representative of the native dendroflora, but not by 
the scheme suggesting that one more exotic Cupressa-
ceae species, Monterey cypress (Cupressus macrocarpa 
Hartw. et Gordon), is required as an "intermediate link" 
(Isikov, Zakharenko, 1988). At the North Side of Sev-
astopol, juniper and Oriental tsuga trees often grow 
close to each other, touching by their branches. Cer-
tainly, close planting of P.  orientalis in the alleys near 
St. Nikolas Church on the top of the hill also favoured 
the hemiparasite spread. A.  oxycedri  seed dispersal in 
the populations of the host plants is provided by the 
viscin-mediated ballistic mechanism that allows to dis-
seminate the seeds to the distance comparable to the 
infected tree height; ornithochory occurs rarely as well 
(Isikov, Zakharenko, 1988; Hawksworth, Wiens, 1996).

Arceuthobium  oxycedri  has not been found on two 
other species growing in the Fraternal Cemetary area 
(J. excelsa and Cupressus  sempervirens L.), which sug-
gests their higher resistance to this hemiparasite, as it 
has been supposed earlier (Isikov, Zakharenko, 1988). 

Juniper dwarf mistletoe infection can be easily re-
vealed due to the typical morphological changes: name-
ly, cylindrical thickening (muft-like swellings) in sites of 
shoots germination, and harp-shaped incurvations and 
terminal thinning of the host plant branches (Fig. 2, 
b). In comparison, on the invaded J. deltoides branches 
only the "muft" formation occurs.

Parasitizing by  A.  oxycedri causes photoassimilates 
outflow, inhibits host plant growth, lowers its drought 
resistance, and enhances viral, bacterial and fungal 
invasions (Hawksworth, Wiens, 1996). In compliance 
with this statement, we have found many died and dying 
stag-headed J. deltoides and P. orientalis at the Fraternal 
Cemetary. 

Oriental tsuga is cultivated in Crimea from the begin-
ning of the 19th century. Almost all findings of A. oxyce-
dri on P. orientalis are restricted to Crimea (Ciesla et al., 
2004). Despite the fact that this species in widely used 
for landscape design, all cases of its invasion by A. oxy-
cedri have been described for old parks and dendrologi-
cal collections 130—200 years of age, such as those of 
the Nikita Botanical Garden arboretum, and parks in 
Foros and Novyi Svet settlements. It has to be men-
tioned in this respect that the Fraternal Cemetary Park 
has been planted in the second half of the 19th century 
(probably not later than 1870), and the Oriental tsuga 
planting stocks were delivered from the Nikita Botani-
cal Garden and Odessa nursery. However, there are 
stands of younger age here also invaded by A. oxycedri 
that could have been growing in the Fraternal Cemetary 
area since the mid-20th century. Besides the prolonged 
contact of the exotic species with A. oxycedri, one more 
condition that increse the probability of P. orientalis in-
vasion might be its proximity of artificial stands to juni-
per forests (both at present and in the past). 

Specimens of  A.  oxycedri samples on branches of 
P. orientalis collected on March 8 and 14, 2014, are de-
posited at the herbaria of the M.G. Kholodny Institute 
of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine 
(KW), and Karadag Nature Reserve (PHEO).

The  author  expresses  her  gratitude  to  O.V.  Kukush-
kin  (Karadag  Nature  Reserve,  Theodosia,  Autonomous 
Republic of Crimea)  for his guidance of  field research in 
Crimea and critical comments of the manuscript; A.I. Ru-
guzova and V.P. Isikov (Nikita Botanical Garden, Yalta, 
Autonomous  Republic  of  Crimea)  for  valuable  remarks 
and suggestions; An.V. Yena (Crimean Agrotechnological 
University, Simferopol, Autonomous Republic of Crimea) 
and  S.L.Mosyakin  (M.G.  Kholodny  Institute  of  Botany, 
NAS of Ukraine, Kyiv) for various editorial comments.
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НОВА ЗНАХІДКА ARCEUTHOBIUM OXYCEDRI 
(SANTALACEAE) НА PLATYCLADUS ORIENTALIS 
(CUPRESSACEAE) У КРИМУ 

У повідомленні міститься інформація про виявлення на те-
риторії м. Севастополя випадку масового ураження арцеу-
тобієм ялівцевим (Arceuthobium  oxycedri) насаджень біоти 
східної (Platycladus orientalis).

К  л  ю  ч  о  в  і      с  л  о  в  а: Arceuthobium oxycedri, Platycladus 
orientalis, Крим, Севастополь. 

Ю.А. Красиленко
Государственное учреждение «Институт пищевой 
биотехнологии и геномики Национальной Академии наук 
Украины», г. Киев, Украина 

НОВАЯ НАХОДКА МОЖЖЕВЕЛОЯДНИКА 
ARCEUTHOBIUM OXYCEDRI  (SANTALACEAE) НА 
PLATYCLADUS ORIENTALIS (CUPRESSACEAE) В КРЫМУ 

Сообщается о выявлении на территории г. Севастополя 
случая массивного поражения можжевелоядником (Arceu-
thobium  oxycedri) насаждений плосковеточника восточного 
(Platycladus orientalis).

К л ю ч е в ы е    с л о в а: Arceuthobium oxycedri, Platycladus 
orientalis, Крым, Севастополь.
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МОРФОЛОГО-КУЛЬТУРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛІКАРСЬКОГО ГРИБА PIPTOPORUS 
BETULINUS (BASIDIOMYCETES) НА АГАРИЗОВАНИХ ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

К   л   ю   ч   о   в   і     с   л   о   в   а :  Piptoporus betulinus, сканувальна електронна мікроскопія,    морфологія, 
культуральні ознаки

© О.Б. МИХАЙЛОВА, 2014

Вступ

Знач на ува га до пі знан ня різ них ас пек тів біо ло гії 
та біо син те тич ної ак тив ності ба зи діє вих гри бів, 
що спос те рі га є ть ся ос тан ні ми ро ка ми, обу мов ле-
на на сам пе ред роз ши рен ням сфе ри їх прак тич но-
го ви ко ристан ня (Wasser et al., 1999; Chang, Miles, 
2004; Бу ха ло и др., 2012). Саме тому до слі джен ня 
біо ло гіч них власти востей чис тих куль тур мак ро мі-
це тів, які, за су час ни ми да ни ми, ма ють ши ро кий 
лі ку валь ний спектр, вкрай важ ли ві й ак ту аль ні. 

Piptoporus  betulinus (Bull.) P. Karst. (губ ка бе ре-
зо ва) поширений у зонах із по мір ним кліматом, 
у природі трапляється за зви чай на відмерлих, 
зрідка — на жи вих березах з черв ня по гру день, 
спри чи нюю чи жовто-буру або червоно-коричневу 
гниль деструктивного типу (Бондарцев, 1953; 
Рипачек, 1967; Дудка, Вассер, 1987). Цей вид 
добре відомий, має тривалу історію використання 
(Денисова, 1991; Бухало и др., 2012). 

Су час ні до слід ни ки (Bryce et al., 1991; Kandefer-
Szerszen, Kawecki, 1991; Schlegel et al., 2000; 

Kawagishi et al., 2002; Keller  et al., 2002; Kamo et 
al., 2003) де таль но ана лі зу ва ли біо ло гіч но ак тив ні 
ре чо ви ни, що вхо дять до скла ду як пло до вих тіл, 
так і мі це лію P. betulinus і ви зна ча ють його фар ма-
ко ло гіч ні власти вості. Од нак, як за свід чив ана ліз 
да них лі те ра ту ри, досі за ли ша ю ть ся не дос тат ньо 
до слі дже ни ми біо ло гіч ні власти вості P.  betulinus у 
куль ту рі. На да ний час ві до мості про особ ли вості 
рос ту шта мів  P.  betulinus, мор фо ло гію мі це лі аль-
них ко ло ній на ага ри зо ва них жи виль них се ре до ви-
щах, реа гу ван ня куль тур на тем пе ра ту ру ін ку ба ції 
є фраг мен тар ни ми або вза га лі від сут ні. З ог ля ду на 
це ме тою ро бо ти було вста нов лен ня мор фо ло го-
куль ту раль них ха рак те ристик ве ге та тив но го мі це-
лію шта мів P.  betulinus із ко лек ції Інсти ту ту бо та-
ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни за умо ви 
ви ро щу ван ня на ага ри зо ва них жи виль них се ре до-
ви щах. Таке до слі джен ня дасть мож ли вість вия ви-
ти до дат ко ві оз на ки виду, не об хід ні для ко рект ної 
ве ри фі ка ції куль тур у ве ге та тив ній ста дії роз ви тку, 
а та кож пі діб ра ти оп ти маль ні жи виль ні се ре до ви-
ща для куль ти ву ван ня та збе ре жен ня шта мів у на-
леж но му фі зіо ло гіч но му ста ні. 
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Об’єкти та ме то ди до слі джень

Об'єктом до слі джень ста ли куль ту ри P. betulinus (11 
шта мів),  які збе рі га ю ть ся у Ко лек ції куль тур ша-
пин ко вих гри бів Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо-
лод но го НАН Ук ра ї ни (ІБК). Мор фо ло гію і ріст 
куль тур до слі джу ва ли в чаш ках Пет рі на стан дарт-
них і мо ди фі ко ва них ага ри зо ва них жи виль них се-
ре до ви щах різ но го скла ду: мальц екст ракт агар 
(МЕА), сус ло-агар (4° за Ба лін гом) (СА), кар то п-
ля но-декст роз ний агар (DIFCO) (КДА), глю ко зо-
пеп тон-дріж джо вий агар (ГПДА; г/л: глю ко за — 
25,0; пеп тон — 5,0; дріж джо вий екст ракт — 3,0; 
агар-агар — 20; рН 6,5). Поверхневе культивування 
проводили за температур: 4±0.1, 22±0.1, 26±0.1, 
28±0.1. Пі сля пов ної ко ло ні за ції ча шок Пет рі мі це-
лі єм їх ут ри му ва ли за умов ден но го ос віт лен ня. Куль-
ту ри, для перевірки життєздатності, інкубували на 
ГПДА за температур 30—36° С з кроком 1° С. Після 
третьої доби інкубації враховували наявність чи 
відсутність росту міцелію. Збереження або втрата 
життєздатності міцелію культур перевірялась при 
подальшому інкубуванні за температури 26° С. 
Радіальну швидкість росту розраховували за 
стандартною методикою (Со лом ко и др., 2000). 
Мік рострук ту ри ве ге та тив но го мі це лію P. betulinus 
до слі джу ва ли в світ ло во му мік ро ско пі МБИ—15, 
а та кож у ска ну валь но му елек трон но му мік ро ско-
пі JSM-35C (Япо нія), ви ко ристо вую чи мо ди фі ко-
ва ний ме тод Е. Ква тель бау ма і Г. Кар не ра (Бу ха ло, 
1988). На яв ність на ве ге та тив но му мі це лії до слі-
джу ва них шта мів гри бів ок си даз (ла ка зи, ти ро зи-
на зи, пе рок си да зи) вста нов лю ва ли за до по мо гою 
якіс них ен зи ма тич них ре ак цій (Бу ха ло, 1988), на-
яв ність 8 фер мен тів, які ха рак те ри зу ють ме та бо-
лізм азот них спо лук (про те ї на за, уреа за, ніт рат-ре-
дук та за), вуг ле во дів (амі ла за, це лю ла за, кси ла на-
за, β-глю ко зи да за), лі пі дів (лі па за), ви зна ча ли за 
відомою ме то ди кою (Бу ха ло и др., 2012). 

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

Мік ро мор фо ло гіч на ха рак те ристи ка куль тур вра-
хо вує су куп ність мік ро ско піч них оз нак: на яв ність 
пря жок або псев до пря жок; ши ри ну гіф; типи гіф 
за тра ди цій ною кла си фі ка ці єю Стал пер са (ге не-
ра тив ні, ске лет ні або зв’язні); на яв ність анасто-
мо зів і різ но ма ніт них струк тур, які утво рю ю ть-
ся під час ди фе рен ціа ції гіф у куль ту рі (гі фаль ні 
кіль ця, гі фаль ні тяжі та ри зо мор фи, ін крусто ва ні 

гіфи, криста ли на гі фах тощо); на яв ність струк тур 
неста те во го роз мно жен ня (Псур це ва, 2008). Од ні-
єю з най важ ли ві ших так со но міч них оз нак під час 
іден ти фі ка ції ба зи діє вих мак ро мі це тів у куль ту рі є 
на яв ність уні каль ної струк ту ри — пря жок, які тра-
п ляю ть ся на мі це лії ба га тьох представ ни ків цьо го 
кла су (Stalpers, 1978; Бу ха ло, 1988). Різ ні види ха-
рак те ри зу ю ть ся пев ни ми від мін ностя ми в роз та-
шу ван ні пря жок на мі це лії, час то ті їх ут во рен ня, 
роз мі рах тощо (Buchalo et al., 2009). 

Ве ге та тив ний мі це лій до слі дже них шта мів 
P.  betulinus пе ре важ но скла дав ся з тон костін них, 
по мір но роз га лу же них, ре гу ляр но сеп то ва них, не-
за барв ле них ге не ра тив них гіф діа мет ром 2—4 мкм, 
які утво рю ва ли анасто мо зи, мі це лі аль ні тяжі. Всі 
штами мали численні пряжки на вегетативному 
міцелії. Особливості вегетативної системи, зок ре-
ма наявність пряжок, ми досліджували в світловому 
мікроскопі, тоді як про форму та структурні 
особливості цьо го утво ру можна роз мір ко ву ва ти 
лише з використанням ска ну валь но го елек трон-
но го мік ро ско па (СЕМ). За даними А.С. Бухало зі 
спів ав то ра ми (Buchalo et al., 2009), для P. betulinus, 
окрім поодиноких пряжок, характерні численні, 
мутовчасті та парні пряжки. Вони можуть значно 
варіювати за формою: великі та маленькі, короткі 
та довгі, слабо- та крутозігнуті, медальйонні та 
практично без шпа ри ни між пряжкою і гіфою. 
Спостерігаються також пряжки, які переходять 
одна в іншу (рис. 1, А, Б). На яв ність на ве ге та тив-
но му мі це лії P.  betulinus різ них за фор мою, роз та-
шу ван ням на гіфі та кіль кістю пря жок є од ні єю із 
мік ромор фо ло гіч них ха рак те ристик цього виду на 
ве ге та тив ній ста дії роз ви тку.

За да ни ми лі те ра ту ри (Stalpers,1978; Petre, 
Tănase, 2013), на се ре до ви щі пев но го скла ду шта ми 
P. betulinus здат ні утво рю ва ти струк ту ри неста те во-
го спо ро но шен ня — бласто ко ні дїї. В умо вах на шо-
го ек спе ри мен ту ми не спос те рі га ли цих струк тур. 
Мож ли во, це пов’язано з тим, що склад жи виль них 
се ре до вищ, з яки ми ми пра цю ва ли, не сти му лю вав 
ут во рен ня бласто ко ні дій. 

Та ким чи ном, для P.  betulinus вста нов ле но мік-
ромор фо ло гіч ну ха рак те ристи ку ве ге та тив но го 
мі це лію, а саме: на яв ність різ но ма ніт них за сво єю 
фор мою та струк ту рою пря жок, роз та шу ван ня їх на 
ве ге та тив но му мі це лії (по оди но кі, пар ні, му тов час-
ті), знач на кіль кість пря жок, ши ри на ге не ра тив них 
гіф (1,5—2,0 мкм), ут во рен ня мі це лі аль них тя жів 
та анасто мо зів. Су куп ність та ких оз нак, ра зом з ін-
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ши ми ха рак те ристи ка ми, не об хід но вра хо ву ва ти 
для ве ри фі ка ції цьо го виду в ко лек ці ях куль тур. 

Вив чен ня мор фо ло го-куль ту раль них особ ли-
востей шта мів на ага ри зо ва них жи виль них се ре до-
ви щах дає мож ли вість вия ви ти до дат ко ві так со но-
міч ні ха рак те ристи ки гриб ної куль ту ри, а та кож пі-
діб ра ти оп ти маль ні жи виль ні се ре до ви ща для куль-
ти ву ван ня та збе ре жен ня шта мів у на леж но му фі зіо-
ло гіч но му ста ні. Вибираючи живильні середовища 
для дослідження, ми керувалися тим, що всі вони 
традиційно використовуються в культивуванні 
широкого спектра видів макроміцетів. Ми 
дослідили ріст 11 штамів P. betulinus на 4 різних за 
складом агаризованих живильних середовищах: 
сусло-агар (СА), мальц-екстракт агар (МЕА), 
картопляно-декстрозний агар (КДА), глюкозо-
пептон-дріжджовий агар (ГПДА). Враховували 
морфологію колоній на певному середовищі, 
інтенсивність розвитку вегетативного міцелію, 
визначали радіальну швидкість росту, фізіологічну 
активність культур, проводили фотофіксацію 
морфології міцеліальних колоній. Особливу увагу 
приділяли чиннику, що впливає на збереження 
життєздатності культур, — температурі інкубації. 

Ріст мі це лію до слі дже них шта мів P.  betulinus 
за фік со ва но на всіх се ре до ви щах. Фор му ва лися 
роз рі дже ні по встисті ко ло нії бі ло го ко льо ру з не-

знач ною кіль кістю ко рот ких, сплу та них, по віт-
ря них гіф, край ко ло нії рів ний, злег ка під ня тий, 
ко лір ре вер зу му збі гав ся із за барв лен ням се ре до ви-
ща, ек су дат від сут ній. Після 20 діб культивування 
за наявності світла з’являлися примордії на всіх 
використаних середовищах (рис. 2).

Рис. 1. Piptoporus betulinus: А — пряжки на гіфі, анастомози (СЕМ, × 4000), Б — пряжка (СЕМ, × 5000)
Fig.1. Piptoporus betulinus: А — clamps connections on a hyphae, anastamoses (SЕМ, × 4000), Б — clamp on a hyphae (SЕМ, × 5000)

А Б

Рис. 2. Piptoporus  betulinus:  міцеліальні колонії на агаризо-
ваних живильних середовищах (СА; МЕА; ГПДА; КДА) за 
температури інкубації 26±1° С

Fig. 2. Piptoporus betulinus: mycelium colonies on agar mediums: 
beer wort agar (BWA), malt extract agar (MEA), glucose-pepton-
yaest agar (GPYA), potato-dextrose agar (PDA) (t=26±1° С)
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Cлід зазначити, що утворення примордіїв та 
генеративної стадії в чистій культурі є одним із 
найважливіших критеріїв для підтвердження 
видової приналежності культури (Псурцева, 2008). 
Саме тому, коли культури збе рі га ю ть ся в умовах 
колекції, фор му ван ню плодових тіл приділяється 
особлива увага. Кожний штам має свою здатність 
за певних умов утворювати генеративну стадію. 
Легко фор му ють плодові тіла в чистій культурі на 
агаризованих живильних середовищах такі види: 
Pleurotus  ostreatus  (Jacq.) P. Kumm., Schizophyllum 
commune  Fr.: Fr., Hericium  erinaceus (Bull.) Pers., 
Flammulina  velutipes  (Curtis) Singer, Ganoderma 
lucidum  (Curtis) P. Karst., Lentinus  edodes  (Berk.) 
Singer, L. tigrinus (Bull.) Fr. Деяким видам необхідно 
створювати сприятливі умови для пе ре хо ду до 
генеративної стадії.

Усі досліджені нами штами P. betulinus утворюва-
ли примордії не лише під час культивування на 
агаризованих живильних середовищах, а й на 
рідкому середовищі в стаціонарних умовах (рис. 3). 

За да ни ми лі те ра ту ри (Petre, Tănase, 2013), куль-
ти ву ван ня шта му губ ки бе ре зо вої, ви ді ле но го з 
пло до вих тіл, зі бра них на те ри то рії Ру му нії, на ага-
ри зо ва них жи виль них се ре до ви щах (МЕА КДА) й 
адап то ва но му се ре до ви щі не зу мо ви ло ут во рен ня 
ге не ра тив ної ста дії. Мож ли во, це пов’язано з тим, 
що ав то ри ін ку бу ва ли свої куль ту ри в тем ря ві, тоді 
як біль шість гри бів для фор му ван ня пло до вих тіл 
пот ре бує ос віт лен ня (По еди нок, 2013). Саме здат-
ність лег ко утво рю ва ти ге не ра тив ну ста дію в куль-
ту рі мож на ви ко ристо ву ва ти для ве ри фі ка ції шта-
мів да но го виду в ко лек ці ях.

На думку відомого міколога М. Ноблза (Nobles, 
1971), ізоляти одного й того ж виду можуть значно 
різнитися за кольором, текстурою колоній, а більш 
сталими ознаками є мікроскопічні особливості 
гіфальної системи, швидкість росту, реа гу ван ня на 
температуру. Тому швидкість росту вегетативного 
міцелію поряд зі здатністю до біосинтезу тих 
чи інших метаболітів є важливими критеріями 
характеристики штамів. За даними літератури, 
на швидкість росту істотно впливають склад 
живильних середовищ і температура інкубації 
(Соломко, 2000; Ломберг, 2005). 

Ана ліз от ри ма них нами да них свід чить, що 
для 73% до слі дже них шта мів мак си маль ну швид-
кість рос ту за без пе чу вав кар то п ля но-декст роз ний 
агар. Для шта мів 1554, 1555, 1648, 2020 ха рак тер-
ні най ви щі по каз ни ки швид кості рос ту — по над 
7 мм/ до бу (табл. 1). Г.В. Іль ї на і Ю.С. Ликов (Иль-
и на, Лыков, 2010), які до слі джу ва ли ріст 15 ви дів 
ба зи діо мі це тів лі состе пу пра во бе реж но го По вол-

Рис. 3. Piptoporus betulinus: примордії під час культивування 
на рідкому живильному середовищі ГПД у стаціонарних 
умовах (30-а доба культивування)

Fig. 3. Piptoporus betulinus: fruit bodies on liquid media (GPY)

Таблиця  1. Швидкість радіального росту вегетативного 
міцелію штамів Piptoporus betulinus на агаризованих живильних 
середовищах за різних температур інкубації (Vr, мм/доба)

Штам
Температура 
інкубації, °С

Середовище

СА МЕА ГПДА КДА

1 2 3 4 5 6

1554
22±0,1 4,0±0,1 5,7±0,3 5,8±0,1 7,6±0,2

26±0,1 6,5±0,32 6,3±0,3 5,9±0,1 9,4±0,2

1555
22±0,1 3,7±0,1 5,3±0,3 5,0±0,2 6,3±0,1

26±0,1 6,2±0,1 6,3±0,2 5,5±0,5 6,8±0,3

1556
22±0,1 3,0±0,1 6,8±0,1 5,3±0,2 6,0±0,2

26±0,1 6,8±0,1 7,5±0,1  7,2±0,1 6,8±0,2

1647
22±0,1 3,0±0,2 4,0±0,1 6,6±0,2 5,7±0,2

26±0,1 7,0±0,2 6,6±0,3 6,4±0,1 7,7±0,1

1648
22±0,1 3,6±0,2 5,9±0,2 3,07±0,1 4,8±0,2

26±0,1 7,5±0,1 7,8±0,2 5,3±0,1 8,9±0,1 

1650
22±0,1 5,3±0,1 6,3±0,1 5,0±0,4 6,6±0,1

26±0,1 6,1±0,1 6,2±0,1 5,3±0,2 7,5±0,2

1651
22±0,1 4,7 ± 0,3 4,8 ± 4,2 0,3 5,1±

26±0,1 6,7 ± 0,2 6,5 ± 5,9 0,3 7,0±

1652
22±0,1 3,5 0,3 3,2 ± 3,0 ± 3,9±

26±0,1 5,8 ± 5,4 ± 4,2 ± 6,1±

1653
22±0,1 3,2 ± 2,5 ± 2,0 ± 3,3 ±

26±0,1 4,6 ± 4,8 ± 4,1 ± 5,0 ±

1654
22±0,1 3,4 ± 3,2± 3,1± 3,6±

26±0,1 5,5 ± 6,6 ± 5,1 0,3 6,2 ±

2020
22±0,1 6,6±0,1 7,5±0,3 4,8±0,1 7,0±0,2

26±0,1 7,4±0,4 7,1±0,3 6,1±0, 1 9,5±0,4

П р и м і т к а: жирним шрифтом відзначено максимальну 
швидкість радіального росту культури.
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жя, на во дять по каз ни ки рос ту куль тур P.  betulinus 
на КДА в ме жах 8—9 мм/до бу. Таку швид кість 
рос ту на КДА по ка за ли лише 4 з 11 шта мів, ви ді-
ле них із пло до вих тіл, зі бра них на те ри то рії Ук ра ї-
ни. У 27 % до слі дже них нами штамів максимальні 
показники росту за фік со ва но на МЕА. Слід 
зазначити, що СА, який широко застосовується 
дослідниками як універсальне середовище для 
зберігання культур у колекціях та характеристики 
морфолого-культуральних ознак базидіоміцетів, 
забезпечував хоч і не максимальну, але доволі 
високу середню швидкість росту всіх без винятку 
культур. Співробітники нашого відділу проводять 
ба га то річ ні дослідження ростових характеристик 
штамів колекції. Ана ліз опуб лі ко ва них ре зуль та-
тів за свід чує, що до слі дже ні нами куль ту ри за по-
каз ни ком ра ді аль ної швид кості рос ту на бли же ні 
до та ких ви дів, як Polyporus  squamosus  (Huds.) Fr., 
Lentinus edodes і L. tigrinus (Со лом ко, 2000; Дзи гун, 
2005). 

Та ким чи ном, ком плекс не вив чен ня дало змо гу 
вста но ви ти, що шта ми P. betulinus мож на від нести 
до куль тур, які рос туть із се ред ньою швид кістю 
(5—9 мм/добу), оптимальна температура — 26° С, 
максимальна швидкість росту колоній біль шості 
шта мів спостерігалася на КДА. Найактивнішими 
виявилися штами 1554, 1555, 1648 та 2020. Здатність 
культур легко утворювати ге не ра тив ну ста дію на 
агаризованих живильних середовищах можна 
використовувати як одну з до дат ко вих так со но міч-
них оз нак для верифікації штамів даного виду в ко-
лек ці ях куль тур.

Загальновідомо, що міцелій грибів розвивається 
у природних і штучних умовах лише за певного 
діапазону температур. Визначення цього 
важливого чинника необхідне для створення 
оп ти маль них умов культивування і зберігання 
грибів. Ми дослідили ріст і морфологію культур 
за температур 4±0,1° С, 22±0,1° С, 26±0,1° С, 30—
36° С з кроком 1±0,1° С. Ріст міцелію всіх вив че них 
штамів P.  betulinus відбувався у температурному 
діапазоні 4—30° С, отож їх мож на віднести до 
групи мезофільних грибів, оптимум росту яких 
ко ли ва є ть ся в межах 20—30° С. Слід зазначити, 
що вплив температури на морфологію колоній не 
був іс тот ним і найбільше позначався на радіальній 
швидкості росту. Температура 26±0,1° С — 
оптимальна для росту міцелію P.  betulinus на 
всіх досліджених середовищах, і це є важливою 
характеристикою конкретних штамів, що має 

враховуватися у подальшому використанні культур. 
Одержані нами дані щодо значень оптимальної 
температури інкубації для росту культур P. betulinus 
збігаються з ві до мостя ми, наведеними в працях 
інших дослідників (Рипачек, 1967).

За результатами дослідження впливу низьких 
і високих температур на ріст і життєздатність 
міцелію P. betulinus визначено, що за умов низьких 
температур (4±0,1° С), незалежно від складу 
середовища, спостерігався слабкий вегетативний 
ріст (менше 0,5 мм/добу), міцеліальні колонії 
зберігали свої основні морфологічні ознаки. 
Здатність рости за температури 4° С властива грибам 
помірної кліматичної зони, до яких належить губ-
ка бе ре зо ва. Ця властивість враховується нами у 
підтриманні та збереженні культур в умовах колекції.

Слід зазначити, що досліджені штами P. betulinus 
по га но реа гу ва ли на підвищення температури. За 
температури 32° С ріст міцелію не спостерігався, 
проте культури не втрачали життєздатності і 
відновлювали ріст за 26° С протягом тижня. 
Температура 36±0,1° С з експозицією 3 доби для 
всіх штамів P.  betulinus виявилася критичною. 
За результатами В. Рипачека (1967), критичною 
для культур P.  betulinus була температура 32—
33° С. Отримані нами дані щодо впливу високих 
температур на ріст культур P.  betulinus свідчать, 
що за цим показником вони наближені до видів 
Polyporus  squamosus (Дзигун, 2005), Hypsizygus 
ulmarius  (Bull.) Redhead  і Armillariella  mellea (Vahl) 
P. Karst. (Бухало, 1988). 

Вив чен ня фер мен тів гри бів не об хід не для ро зу-
мін ня їх ньої фі зіо ло гії, біо хі мії, еко ло гії, а та кож 
вста нов лен ня оз нак, які мо жуть бути до дат ко ви ми 
так со но міч ни ми кри те рія ми. У сис те ма ти ці ви щих 
ба зи діо мі це тів на ви до во му рів ні має зна чен ня на-
яв ність мо но фе нол-мо но ок си ге наз, пе ре ду сім ла-
ка зи, ти ро зи на зи і пе рок си да зи. Щодо де ре во руй-
нів них ба зи діо мі це тів, то на яв ність тих чи ін ших 
фер мен тів є важ ли вою оз на кою для ви зна чен ня 
куль тур за клю чем (Stalpers, 1978). 

До слі дже но на яв ність 8 фер мен тів, що ха рак те-
ри зу ють окис но-від нов ні про це си (ла ка за, ти ро-
зи на за, пе рок си да за), ме та бо лізм азот них спо лук 
(про теа за), вуг ле во дів (амі ла за, це лю ла за, β-глю-
ко зи да за) та лі пі дів (лі па за). 

Най біль шу по зи тив ну ре ак цію всі до слі дже ні 
шта ми P. betulinus ви яв ля ли на фер мен ти це лю ло-
зо лі тич но го ком плек су (це лю ла зи та β-глю ко зи-
да зи). Активність цих ферментів характерна для 
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дереворуйнівних грибів, які спри чи ня ють гниль 
деструктивного типу (табл. 2).

Сто сов но на яв ності окис ню валь них фер мен-
тів (ла ка зи, ти ро зи на зи та пе рок си да зи) всі шта ми 
P. betulinus не по ка за ли ла каз ної ак тив ності, ак тив-
ність на пе рок си да зу і ти ро зи на зу була надто слаб-
кою. Від сут ність ла каз ної ак тив ності ха рак тер на 
для де ре во руй нів них гри бів, що зу мов лю ють буру 
гниль дест рук тив но го типу. За да ни ми дея ких ав-
то рів (Ри па чек, 1967), по діл де ре во руй нів них гри-
бів на дві ос нов ні фі зіо ло гіч ні гру пи та різ ни ця між 
ними за ха рак те ром роз кла ден ня де ре ви ни (це-
лю ло зо руй нів ні та ліг нін руй нів ні) ґрунтуються на 
від сут ності або на яв ності в гри ба ок си даз у фор мі 
ек зо ен зи мів. Гри би, що спри чи ня ють буру гниль, у 
тому чис лі й P. betulinus, роз кла да ють за до по мо гою 
гід ро лі тич них фер мен тів лише по лі са ха рид ну час ти-
ну і на ле жать до це лю ло зо руй нів них. Від сут ність ла-
ка зи в гри бів, які зу мов лю ють буру гниль, ви ко ристо-
ву ють як екс прес-тест для під твер джен ня так со но-
міч но го ста ту су куль тур у ко лек ці ях (Псур це ва, 2008). 

До слі джен ня вия ви ло, що шта ми P.  betulinus 
мали не од на ко вий сту пінь про я ву ен зи ма тич ної 
ак тив ності лі па зи. Шта ми 1650, 1647 та 1556 від-
зна ча ли ся ін тен сив ні шою ре ак ці єю на да ний фер-
мент, аніж інші. Це мож на по яс ни ти шта мо вою 
спе ци фіч ністю до слі дже них куль тур. 

Про ве де ні якіс ні ен зи ма тич ні тес ти по ка за ли, 
що ці куль ту ри ма ють знач ний на бір гід ро лі тич-
них фер мен тів, які збе рі га ються в умо вах ко лек ції 
і не втра тили сво єї фі зіо ло гіч ної ак тив ності. Від-
сут ність ла ка зи в куль тур бе ре зо вої губ ки мож на 
вва жа ти од ні єю з оз нак, яку не об хід но вра хо ву ва ти 
для ве ри фі ка ції шта мів да но го виду. 

Ви снов ки

От ри ма ні дані про ріст і мор фо ло гію куль тур 
P.  betulinus на ага ри зо ва них жи виль них се ре до ви-
щах різ но го скла ду за різ них тем пе ра тур ін ку ба ції. 

За швид кістю рос ту шта ми P. betulinus мож на від-
нести до куль тур, що рос туть із се ред ньою швид-
кістю (5—9 мм/до бу), мак си маль на швид кість 
спос те рі га ла ся на КДА. 

Вста нов ле но, що ріст мі це лію всіх до слі дже-
них куль тур від бу вав ся у тем пе ра тур но му ін тер ва лі 
4—30° С, оп ти маль ною була тем пе ра ту ра 26° С. За 
36° С із ек спо зи ці єю 3 доби шта ми втра ча ли жит тє-
здат ність. Якіс ні ен зи ма тич ні тес ти по ка за ли, що 
до слі дже ні куль ту ри ма ють знач ний на бір гід ро лі-
тич них фер мен тів та за умов збе ре жен ня в ко лек ції 
не втра ти ли сво єї фі зіо ло гіч ної ак тив ності. 

Про ве де не ком плекс не до слі джен ня дало змо-
гу вста но ви ти куль ту раль ні ха рак те ристи ки, які 
не об хід но вра хо ву ва ти для ве ри фі ка ції куль тур 
P.  betulinus. Особ ли вості мік ро мор фо ло гії ве ге та-
тив но го мі це лію такі: на яв ність пря жок, різ них за 
фор мою та бу до вою, знач на їхня кіль кість, діа метр 
ге не ра тив них гіф, здат ність утво рю ва ти мі це лі аль-
ні тяжі й анасто мо зи; фор му ван ня ге не ра тив ної 
ста дії на жи виль них се ре до ви щах за на яв ності ос-
віт лен ня; мор фо ло гія мі це лі аль них ко ло ній; від-
сут ність ла каз ної ак тив ності; ре ак ція на кри тич ні 
тем пе ра ту ри.
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«2» — помірна; «3» — сильна реакція.



609ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 5

Высшие базидиальные грибы: индивидуумы, популя-
ции, сообщества: Мат-лы юбилейной конф., посвящ. 
110-летию М.В. Горленко. — М.: Изд-во «Восток—За-
пад», 2008. — С. 174—181.

Рипачек  В. Биология дереворазрушающих грибов. — М.: 
Лесная пром., 1967. — 276 с.

Соломко  Е.Ф.,  Ломберг  М.Л.,  Митропольська  Н.Ю. Ріст 
окремих видів лікарських макроміцетів на живильних 
середовищах різного складу // Укр. ботан. журн. — 
2000. — 57, № 2. — С. 119— 126.

Bryce T.A., Campbell I.M., McCorkin N.J. Metabolites of Polypo-
raceae. Novel conjugates of polyporenic acid from Piptopo-
rus betulinus // Tetrahedron. — 1991. — 72. — P. 51—53.

Buchalo  A.S.,  Mykchaylova  O.B.,  Lomberg  M.L.,  Wasser  S.P. 
Microstructures of vegetative mycelium of macromycetes in 
pure cultures / Eds. P.A. Volz, E. Nevo. — K.: Alterpress, 
2009. — 224 p.

Chang  S.T., Miles  Ph.G. Mushrooms. Cultivation, nutritional 
value, medicinal effect, and environmental impact. Sec. 
edit. — London; NY; Washington: D.C. CRC Press, Boca 
Raton, 2004. — 451p.

Kamo T., Asanoma M., Shibata H., Hirota M. Anti-inflammatory 
lanostane-type triterpene acids from Piptoporus betulinus // 
J. Nat. Prod. — 2003. — 66. — P. 65—70. 

Kandefer-Szerszen  M.,  Kawecki  Z. Ether extracts from the 
fruiting body of Piptoporus betulinus as interference inducers 
// Acta. Microbiol. Pol. — 1991. — 72. — Р. 197—200. 

Kawagishi  H.,  Hamajima  K.,  Inoue  Y. Novel hydroquinone as 
a matrix metallo-proteinase inhibitor from the mushroom 
Piptoporus  betulinus // Biotechnol. Biochem. — 2002. — 
66. — Р. 46—50.

Keller C., Maillard M., Keller  J., Hostettmann K. Screening of 
European fungi for antibacterial, antifungal, larvicidal, 
molluscicidal, antioxidant and free-radical scavenging 
activities and subsequent isolation of bioactive compounds 
// Pharm. Biol. — 2002. — 40. — Р. 18—25.

Nobles M. K. Cultural characters as a guide to the taxonomy of 
Polyporaceae // Inter. Sympos. Evolution in Higher Basidio-
mycetes / Eds R. Peterson. — Knoxville: Univ. Tenn. Press, 
1971. — P. 169—192.

Petre  C.V.,  Tănase  C.  Description of the culture characteris-
tics of some lignocolous basidiomycetes species grown on 
three synthetic media // J. Plant Develop. — 2013. — 20. — 
P. 105—114. 

Petre C.V., Tănase C. Culture characteristics of 20 lignocolous 
basidiomycetes species that synthesize volatile organic com-
pounds // Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» 
Iaşi s. II a. Biol. vegetală. — 2013. — 59(2). — P. 37—57.

Schlegel B., Luhmann U., Hartl A. Piptamine, a new antibiotic 
produced by Piptoporus  betulinus Lu 9-1 // J. Antibiot. — 
2000. — 9. — Р. 13—24. 

Stalpers J. A. Identification of wood-inhabiting Aphyllophorales 
in pure culture // Stud. Mycology. — 1978. — 16. — 248 p.

Wasser S.P., Weis A.L. Medicinal properties of substances oc-
curring in higher Basidiomycetes mushrooms: current 
perspectives (review) // Inter. J. Medic. Mushrooms. — 
1999a. — 1(1). — P. 31—62.

Рекомендує до друку Надійшла 23.06.2014 р.
І.О. Дудка

О.Б. Михайлова
Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины, 
г. Киев

МОРФОЛОГО-КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
ЛЕКАРСТВЕННОГО  ГРИБА PIPTOPORUS BETULINUS 
(BASIDIOMYCETES) НА АГАРИЗОВАННЫХ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ

Представлены результаты исследования морфологических 
и культуральных особенностей штаммов базидиального 
лекарственного макромицета Piptoporus betulinus из коллек-
ции культур шляпочных грибов Института ботаники имени 
Н.Г. Холодного НАН Украины. C использованием метода 
сканирующей электронной микроскопии изучены харак-
терные для данного вида микроморфологические структу-
ры, позволяющие идентифицировать его в чистой культуре. 
Культурально-морфологические исследования проводили 
на четырех агаризованных питательных средах. Для всех 
исследованных штаммов наиболее благоприятными для 
вегетативного роста были картофельно-десктрозный агар 
(КДА), температура инкубации 26º С. Критической темпе-
ратурой для штаммов P.  betulinus  является 36° С. Изучено 
наличие 8 ферментов, которые характеризуют: окислитель-
но-восстановительные процессы (лакказа, тирозиназа и 
пероксидаза);  метаболизм азотных соединений (протеаза); 
углеводов: (амилаза, целлюлаза, β-глюкозидаза) и липидов 
(липаза). Установлены культуральные характеристики, по 
которым можно проводить идентификацию и верифика-
цию культур P. betulinus.

К л ю ч е в ы е   с л о в а:   Piptoporus betulinus, сканирующая 
электронная  микроскопия,  морфология,  культуральные 
признаки.

O.B. Mykhaylova
М.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv

MORPHOLOGICAL AND CULTURAL PROPERTIES OF 
A MEDICINAL MUSHROOM, PIPTOPORUS BETULINUS 
(BASIDIOMYCETES), ON NUTRIENT AGAR MEDIA

The article presents results of the research on growth and morpho-
logical peculiarities of a valuable medicinal mushroom, Piptopo-
rus betulinus, from the Culture Collection of Mushrooms of М.G. 
Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of 
Ukraine. Using scanning electron microscopy, the micro-mor-
phological structures specific to this species were studied in order 
to enable its identification in pure culture. Cultural-morpholog-
ical studies were performed on four nutrient agar media. For all 
tested strains, potato-dextrose agar medium (PDA) and incuba-
tion temperature of 26º C were the most favorable for vegetative 
growth. Temperature of 36° C is critical. We have studied the 
presence of eight enzymes characterizing: redox processes (lac-
case, tyrosinase, peroxidase); metabolism of nitrogen compounds 
(protease), carbohydrates (amylase, cellulase, β-glucosidase) and 
lipids (lipase). The established cultural  characteristics can be 
used for verification of P. betulinus cultures.

K e y  w o r d s:  Piptoporus betulinus, scanning electron 
microscopy, morphology, cultural properties.
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ВИДИ РОДУ BROMOPSIS (POACEAE), ОПИСАНІ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (ВІДОМОСТІ ПРО 
ТИПОВИЙ МАТЕРІАЛ)

К   л   ю   ч   о   в   і       с   л   о   в   а : типіфікація, Bromopsis, Bromus, Zerna, голотип, лектотип, ізолектотип, 
неотип, паратип

У цьому короткому повідомленні наведені 
відомості про типовий матеріал видів роду Bromopsis 
(Dumort.) Fourr. (Poaceae), описаних із України та 
деяких суміжних із нею територій, що зберігається 
в Гербарії Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного 
НАН України (KW), Гербарії Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна 
(CWU) та Гербарії Ботанічного інституту 
імені В.Л. Комарова РАН (LE). Для кожного виду 
наведені відомості з протологу, процитовані дані 
етикетки типового зразка та його номер (якщо 
такий є), категорія типу та місце його зберігання. 

1. Bromopsis calcarea Klokov, 1977, Но вости сист. 
высш. и низш. раст. 1977: 41.

За про то ло гом: «Dit. Taurica, distr. Bjelogorskiensis, 
p. Vishnjovoje (olim Mutjash), rupes Ak-Kaja, 
13.05.1955, M. Popov, D. Dobroczajeva, A. Barbarycz 
(Крым ская обл., Бе ло гор ский р-н, с. Виш не вое 
(бывш. Му тяш), ска ла Ак-Кая, 13.05.1955. М. По-
пов, Д. Доб ро чае ва, А. Бар ба рич)».

Тип: «Крым ская обл. УССР, Бе ло гор ский р-н, 
с. Виш не вое (б. Му тяш), ска ла Ак-Кая, 13.05.1955. 
Собр. М.Г. По пов, Д.М. Доброчаєва, А.І. Бар ба-
рич. Опр. М. Кло ков» (KW 000033384 — lectotypus, 
O. Krasniak, hoc loco; 001001874, 001001985 — 
isolectotypi).© О.І. КРАСНЯК 

УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Гербарна справа
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Па ра ти пи:
Крым ская обл., ок рестн. г. Сим фе ро по ля, по 

до ро ге на Бах чи са рай, ка ме нистые мер ге листые 
степ ные скло ны, 11.05.1958. М. Ко тов и Т. Омель-
чук (KW 000033454, 001001866).

Крым. Ок рестн. г. Сим фе ро по ля. Бах чи-Эли-
Аб дал. Ка ме нистый степ ной юж ный склон пер-
вой гря ды, 13.05.1924. Собр. С. Дзе ва нов ский (KW 
000033455, 001001868).

Кримсь ка обл. УРСР. Сімферопольський р-н, 
с. Пар ти зансь ке (к. Саб ли), Хо лод на бал ка, на 
схилі се ред чагарників, 01.06.1955. Зібр. А.І. Бар ба-
рич, М.Г. По пов, Д.М. Доброчаєва (KW 001001867).

Крым, Бе ло горск, мер ге листо-ме ло вые скло ны 
и об на же ния, 04.07.1959. Собр. М. Ко тов, В. Про-
то по по ва, В. Страш ко (KW 001001869, 001001870).

Крым, ме ж ду г. Сим фе ро по лем и г. Бах чи са ра ем, 
ка ме нистая степь на мер ге лях, 11.05.1958. Собр. 
М. Ко тов, Т. Омель чук (KW 001001871, 001001872, 
001001873).

Крым, окр. г. Бе ло гор ска, мер ге листый степ ной 
склон, 19.05.1958. Собр. М. Ко тов, Т. Омель чук 
(KW 001001876, 001001877).

2. Bromopsis cimmerica Klokov, 1977, Но вости 
сист. высш. и низш. раст. 1977: 38.

За протологом: «Tauria, distr. Theodosianus, prope 
p. Planerskoje (Koktebel), fossa littoralis prima, diclivia 
lapidosa, 24.05.1966. M. Klokov (Крым, Фео до сий-
ский р-н, окр. Пла нер ско го, пер вая ба лоч ка по 
бе ре гу, ка ме нистые скло ны, 24.05.1966. Собр. 
M. Кло ков)».

Тип: «Крим, Феодосійський р-н, окол. Пла нерсь-
ко го. Пер ша ба лоч ка по бе ре гу. Кам'янисті схи ли, 
24.05.1966. Зібр. M. Кло ков» (KW 000033385 — 
holotypus; 000033449 — isotypus).

Па ра ти пи: 
Крым ская обл. УССР, Бах чи са рай ский р-н, 

с. От рад ное. До ли на р. Аль мы, 18.05.1955. Собр. 
М.Г. По пов, Д.Н. Доб ро чае ва, А.И. Бар ба рич (KW 
000033445).

Крым, Ба лак лав ский р-н, за 5-м км на вос ток 
от с. Гон чар ное (б. Бар на ут ка). На опуш ке мож-
же ве ло во го леса, 04.06.1955. Собр. А.И. Бар ба рич, 
М.Я. Ку ка ло, Д.Н. Доб ро чае ва (KW 000033446).

При мор ский (Кер чен ский) р-н Крым ской 
обл., с. Просто рное. Степь, 13.06.1955. Собр. 
А.И. Бар ба рич, Д.Н. Доб ро чае ва, М.Я. Ку ка ло (KW 
000033447).

Крым ская обл. УССР, Ба лак лав ский р-н, ок-
рестн. с. Ор ли ное (б. Бай да ры) на Бу зюк-яй ле, 

05.06.1955. Собр. А.И. Бар ба рич, Д.Н. Доб ро чае ва, 
М.Я. Ку ка ло (KW 000033448).

При мор ский (Кер чен ский) р-н Крым ской обл., 
с. Мар фов ка. Степ ные скло ны, 13.06.1955. Собр. 
А.И. Бар ба рич, Д.Н. Доб ро чае ва, М.Я. Ку ка ло (KW 
000033450).

Крым, окр. Пла нер ско го. Ка ра даг. Ска лы, 
17.06.1967. Собр. М. Кло ков (KW 000033451).

Крим, окол. Пла нерсь ко го. Гор би. Кам’янисті 
схи ли, 01.06.1967. Зібр. М. Кло ков (KW 000033452).

Крым. Ялта. В усадь бе ДТП. Ка ме нистые скло-
ны, 22.06.1962. Собр. М. Кло ков (KW 000033453).

Ев па то рий ский р-н, гли нистые скло ны у 
с. Биюк-Ак та ча, 16.09.1931. Собр. П. Коз лов (KW 
001001878).

Крым, г. Су дак, по до ро гам и сор ным мес там, 
07.06.1917. Собр. М. Са вен ков (KW 001001879).

Вос точ ный Крым, Ка ра даг, се вер ный ка ме-
нистый склон Зуба на выс. 250 м. 23.05.1941. Собр. 
М. Ко тов (KW 001001880).

Крым ская обл., Сим фе ро поль ский р-н, склон 
г. Ча тыр да га, на конг ло ме ра тах, 11.07.1956. Собр. 
М. Ко тов (KW 001001881, 001001882).

Крым ская обл. Укр ССР, Бах чи са рай ский р-н, 
с. От рад ное, до ли на р. Аль мы, 18.05.1955. Собр. 
М. По пов, Д. Доб ро чае ва, А. Бар ба рич (KW 
001001884).

Кримсь ка обл. УРСР, Ба лак лавсь кий р-н, ок. 
с. Ор ли не (к. Бай да ри), на Бу зюк-яйлі, 05.06.1955. 
Зібр. А.І. Бар ба рич, Д.М. Доб ро чає ва, М.Я. Ку ка ло 
(KW 001001886).

3. Bromopsis glabrata Klokov, 1977, Но вости сист. 
высш. и низш. раст. 1977: 36.

За про то ло гом: «RSS Ucr., dit. Taurica, territorium 
reservаti naturae, loco Lapis Ruber dicto, ad margines 
silvae (pinetum) superiores et ad jailam, 27.06.1962, 
M. Klokov (УССР, Крым ская обл., тер ри то рия за-
по вед ни ка, уроч. Крас ный Ка мень, верх няя гра ни-
ца леса (со сняк) — яйла, 27.06.1962, M. Кло ков)».

Тип: «УССР, Крым ская обл., тер ри то рия за по-
вед ни ка, уроч. Крас ный ка мень, верх няя гра ни-
ца леса (со сняк) — яйла, 27.06.1962. Собр. и опр. 
М. Кло ков» (KW 000033469 — holotypus).

Примітка. На етикетці цього гер бар но го зраз ка вка за но 
«B.  glabrata × B.  pseudocappadocica». Ре тель не дослідження 
морфологічних оз нак дозволяє вва жа ти його ти пом виду 
B. glabrata Klokov.

Па ра ти пи:
УССР. Крым ская обл., Ялта. Ка ме нистые ниж-

не гор ные скло ны в усадь бе Дома твор чест ва пи са-
те лей, 23.06.1962. Собр. М. Кло ков (KW 000033461).
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Кримсь ка обл. УРСР, Феодосійський р-н, Ка-
ра дагсь ка [sic!] біологічна станція. Гора Ка ра гач, 
рідколісся пух насто го дуба і фісташки, 09.06.1955. 
Зібр. А.І. Бар ба рич, Д.М. Доброчаєва, М.Я. Ку ка ло 
(KW 000033462, 000033463).

УССР, Крым ская обл., ок рестн. Ялты. Ай-Пет-
рин ская яйла. Ка ме нистые скло ны, 20.07.1955. 
Собр. М. Кло ков (KW 000033470).

Крым, Ял тин ский р-н, Ни кит ская яйла, в Гос. 
за по вед ни ке. Ка ме нистая степь, 01.08.1955. Собр. 
М. Кло ков (KW 000033471).

Кримсь ка обл. УРСР, Ба лак лавсь кий р-н, с. Гон-
чар не (к. Бар на ут ка), схи ли гір, 03.06.1955. Зібр. 
А.І. Бар ба рич, М.Я. Ку ка ло, Д.М. Доброчаєва (KW 
001001852).

Крым ская обл., Алуш тин ский р-н, Крым ский 
го су дарст вен ный за по вед ник, Цен траль ная кот-
ло ви на, склон, 08.07.1955. Собр. А.И. Ги зен ко (KW 
001001853).

Крым ская обл., Алуш тин ский р-н, Крым-
ский го су дарст вен ный за по вед ник, гора Ро ман-
Кош, яйла, 16.07.1955. Собр. А.И. Ги зен ко (KW 
001001854).

Крым ская обл., Ни кит ская яйла, на гор ных лу-
гах, 16.07.1956. Собр. М. Ко тов (KW 001001855, 
001001856, 001001857).

Кримсь ка обл. УРСР. Су даксь кий [sic!] р-н, Ка-
ра дазь ка біологічна станція, г. Ка ра гач. Рідколісся 
пух насто го дуба і фісташки, 09.06.1955. Зібр. 
А.І. Бар ба рич, Д.М. Доброчаєва, М.Я. Ку ка ло (KW 
001001858).

Крым ский го су дарст вен ный за по вед ник, Гру-
ше вая по ля на, окр. г. Ялты, из вест ня ки в со сно вом 
лесу, 25.07.1955. Собр. М. Ко тов, А. Ев зе ров, В. Ро-
ма нов (KW 001001859).

Кримсь ка обл., Сімферопольський р-н, Пе ре-
валь не л-во, Дол го ру ковсь ка яйла, 25.05.1972. Зібр. 
С. Мо ро зюк (KW 001001860).

Крим, гори. Нікітська яйла в Дер жав но му 
заповіднику, 01.08.1955. Зібр. і визн. М. Кло ков 
(KW 000033465).

4. Bromopsis pseudocappadocica Klokov, 1977, Но-
вости сист. высш. и низш. раст. 1977: 41.

За протологом: «Tauria, distr. Theodosiensis, in 
viciniis p. Planerskoje (Koktebel), Karadag, diclivia 
superiora, inter rupes, 17.06.1967. M. Klokov (Крым, 
Фео до сий ский р-н, окр. Пла нер ско го. Ка ра-
даг, верх ние скло ны, ме ж ду ска ла ми, 17.06.1967, 
M. Кло ков)».

Тип: «Крим, окол. Пла нерсь ко го. Ка ра-
даг, 17.06.1967. Зібр. і визн. M. Кло ков» (KW 
000033475 — holotypus; 000033483 — isotypus).

Па ра ти пи:
Крим. Ялта. В садибі БТП. Кам’янисті схи ли, 

22.06.1962. Зібр. М. Кло ков (KW 000033474).
Крым. Фео до сий ский р-н, Пла нер ское. Гора 

М. Во ло ши на. Скло ны (ка мен. степь), 02.06.1965. 
Собр. М. Кло ков (KW 000033478, 000033478, 
000033480).

Крым ская обл. УССР, Чер но мор ское. Ка ме-
нистые сте пи, 17.05.1955. Собр. Бар ба рич А.И., Ку-
ка ло М.Я., Доб ро чае ва Д.Н. (KW 000033481).

Крым, Ялта. В усадь бе Дома твор чест ва пи-
са те лей им. А.П. Че хо ва. Ка ме нистые скло ны, 
22.06.1962. Собр. М. Кло ков (KW 000033482).

Крым, Су дак ский р-н, Но вый Свет. По скло нам 
со сно во-мож же ве ло во го леса, 31.05.1959. Собр. 
З.Н. Го ро хо ва (KW 000033484).

Крим, Феодосійський р-н, Кози. Кам’янисті 
схи ли, 31.05.1969. Зібр. М. Кло ков (KW 001001842, 
001001894).

Крым ская обл., Ял тин ский р-н, Ни кит ская 
яйла, на гор ных лу гах в за по вед ни ке, 16.07.1956. 
Собр. М. Ко тов (KW 001001843, 001001844).

Кримсь ка обл. Укр. РСР. Сімферопольський 
р-н, окол. Чер во них пе чер, 22.05.1955. Зібр. М. По-
пов, Д. Доброчаєва, А. Бар ба рич (KW 001001845).

Кримсь ка обл. УРСР, При морсь кий (Кер ченсь-
кий) р-н, с. Юр ко ве (к. Юрків Кут). Степові схи ли, 
12.06.1955. Зібр. Д.М. Доброчаєва, А.І. Бар ба рич, 
М.Я. Ку ка ло (KW 001001846).

Кримсь ка обл. УРСР, Чор но морсь кий р-н, 
с. Чор но морсь ке. Кам’янисті сте пи, 17.05.1955. 
Зібр. А.І. Бар ба рич, Д.М. Доброчаєва, М.Я. Ку ка ло 
(KW 001001847, 001001848, 001001849, 001001850).

Кримсь ка обл., Ба лак лавсь кий р-н, околиці 
с. Ор ли не (к. Бай да ри), на Бу зюк-яйлі, 05.06.1955. 
Зібр. А.І. Бар ба рич, Д.М. Доброчаєва, М.Я. Ку ка ло 
(KW 001001851).

Крим. Ялта. Схи ли в садибі БТП, 23.06.1962. 
Зібр. М. Кло ков (KW 000033464).

5. Zerna heterophylla Klokov, 1950, Бо тан. мат-лы. 
Герб. Бо тан. ин-та (Ле нин град): 59.

За про то ло гом: «RSS Ucr., dit. Stalinensis, distr. 
Budenovskiensis, steppa virginea Chomutovskaja dicta, 
6 VI 1939, legernt M. Kotov et E. Karnauch; in Herbario 
Instituti botanicae Ac. Sc. RSS Ucr. conservatur».

Тип: «Ста лин ская обл., Тель ма нов ский р-н, окр. 
с. Сам со но во и Бу де нов ки, Хо му тов ская степь, 
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09.06.1939. Собр. М. Ко тов, Е. Кар на ух. Опр. Е. 
Кар на ух» (KW 001001888 — holotypus). 

Примітка. У протолозі, ймовірно, до пу ще на по мил ка в 
зазначені дати (дня) збо ру гер бар но го зраз ка. В Гербарії LE 
ти по вий матеріал не знай де ний.

6. Bromopsis dolichophylla Klokov, 1977, Но вости 
сист. высш. и низш. раст. 1977: 33.

Примітка. Bromopsis  dolichophylla опи са ний із Кав ка зу, 
про те на ле жить до низ ки близькоспоріднених видів, опи са-
них М.В. Кло ко вим із України, внаслідок чого дані сто сов но 
ти по во го матеріалу про цей вид вміщено в нашій статті. 

За про то ло гом: «Се ве ро-За пад ный Кав каз, Крас-
но дар ский край, Крым ское лес ни чест во, по се-
вер ным скло нам Кав ка за, над г. Ге ленд жи ком, 
22.06.1959. Собр. М. Ко тов, В. Про то по по ва, В. 
Страш но». 

Тип: «Се ве ро-За пад ный Кав каз, Крас но дар-
ский край, Крым ское лес ни чест во, по се вер ным 
скло нам Кав ка за, над г. Ге ленд жи ком, 22.06.1959. 
Собр. М. Ко тов, В. Про то по по ва, В. Страш ко. 
Опр. М. Кло ков» (KW 000033460 — lectotypus, 
O. Krasniak, hoc loco; 000033456 — isolectotypus). 

Па ра ти пи:
Вы гон к югу от Ана пы, ме ж ду кус та ми Pinus 

и Paliurus,  15.06.1896. Ex herbario L. Reinhard 
(KW 00111823, 00111824).

Ку бан ская обл., Ба тал па шин ский окр. Ме ж-
ду Ко зин ским ху то ром и ст. Не вин но мыс ской. 
Скло ны хол мов, 10.06.1921. Собр. Н. Вве ден ский 
(KW 000033458, 00111819, 00111821). 

Ку бан ская обл., Ба тал па шин ский ок руг, ле вый 
бе рег Боль шо го Зе лен чу ка, близ кол хо за «Соз-
на тель ность», скло ны хол мов, 23.05.1921. Собр. 
Н. Вве ден ский (KW 00111825).

Ку бан ская обл., Ба тал па шин ский ок руг, близ 
Род ни ков ско го ху то ра, скло ны хол мов, 07.06.1921. 
Собр. Н. Вве ден ский (KW 00111818).

Чер но мор ский ок руг, близ ст. Тон нель ной, по 
скло нам на по ля нах в мел ком лесу, 18.06.1924. 
Собр. Н. Вве ден ский (KW 00111820).

Пя ти горск, г. Ма шук, от кры тые тра вя нистые 
мес та, 07.06.1914. Собр. Г. Ши ря ев (KW 00111822).

7. Bromopsis × taurica Sljussar. 1977, в Прокуд., 
Злаки Укр. 1977: 146.

За протологом: «Tauricum reservatum publicum, 
Sedun, 700 m. Campus magnus, bene caespitiosis. 
2.VI.1969. Sljussarenko».

Тип: «Крым ское за по вед но-охот ни чье хо зяйст-
во, юж ный склон в за пад ной час ти Ба бу ган яйлы, 

17.06.1969. Собр. и опр. Ю.Н. Про ку дин» (CWU, s. 
n. — neotypus, O. Krasniak, hoc loco).

Примітка. Ти по вий матеріал за губ ле ний. За не отип об ра-
но зра зок, зібраний Ю.М. Прокудіним у locus classicus, що 
зберігається в Гербарії Харківського університету (CWU). 

8. Bromus riparius Rehm. 1872, Notiz. Veg. Gest. 
Schwarz. Meer: 83.

Тип: Exs. init. Cherson., Granitfelsen der Bohinsel 
Konstantinovka, A. Rehmann (LE, 184(b) — 
lectotypus) (Цвелев, 1976).

За  кон суль та тив ну  до по мо гу  під  час  роботи 
з  ти по вим  матеріалом  ав тор  висловлює  по дя ку   чл.-
кор.  НАН  України,  д-ру  біол.  наук,  про фе со ру 
С.Л.  Мосякіну,  ст.  наук.  співроб.,  канд.  біол.  наук 
Н.М.  Шиян  і  мол.  наук.  співроб.  О.М.  Корнієнко,  а 
та кож  співробітникам  Харківського  університету 
імені  В.Н.  Каразіна  канд.  біол.  наук  Ю.Г.  Гамулі  й 
асистен ту  ка фед ри  ботаніки  К.О.  Звягінцевій  за 
спри ян ня в роботі з гербарієм CWU.
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Вступ

З ог ля ду на знач ний рі вень ан тро по ген но го впли-
ву, зок ре ма в про ми сло вих цен трах Пра во бе реж-
но го сте по во го При дніп ров’я Ук ра ї ни, ак ту аль ним 
є вив чен ня ре ак цій присто су ван ня рос лин, що 
впро ва джу ю ть ся для зба га чен ня фі то різ но ма ніт тя 
те ри то рій із пев ним рів нем тех но ген но го на ван-
та жен ня. До слі джен ня впли ву абіо тич них чин ни-
ків на рос лин ний ор га нізм до во дять, що адап та-
цій ні ре ак ції реа лі зу ю ть ся зав дя ки пластич ності 
ме та бо ліч них про це сів. Вони ви яв ляю ть ся в змі ні 
функ ціо наль но го ста ну фо то син те тич но го апа ра ту, 
кіль кіс них та якіс них оз нак мор фо ло гії та ана то-
мії ве ге та тив них ор га нів, біо ло гії роз ви тку (Глу хов, 
2007; Ко са ківська, 2007; Кош кин, 2010; Кор дюм, 
2012). Сьо го дні пот ре бу ють по даль шо го по глиб-
ле но го вив чен ня фі зіо ло гіч ні ме ха ніз ми, які є ос-
но вою пластич ності рос лин, різ них за стій кістю до 
стрес-фак то рів.

Най більш вда лою мо дел лю для та ких до слі джень 
мо жуть бути трав’яні рос ли ни, ос кіль ки їм власти-
во ви яв ля ти знач но шир ші адап тив ні мож ли вості 

по рів ня но з де ре ва ми та ку ща ми (Без со но ва та ін., 
2003; Іван чен ко, 2005; Ли хо лат та ін., 2007). Не об-
хід но вра хо ву ва ти, що ефек тив ним дже ре лом зба-
га чен ня та вдо ско на лен ня асор ти мен ту куль тур ної 
фло ри за різ но го рів ня тех но ген но го за бруд нен ня 
мо жуть бути представ ни ки ро до вих ком плек сів, 
яким при та ман ні як ши ро кий спектр де ко ра тив-
них якостей, так і пластич ність на фі зіо ло го-біо хі-
міч но му рів ні (Без со но ва, 1991; Пель ти хи на и др., 
2005; Гриш ко, Чи пи ляк, 2011). Тому ак ту аль ним 
є до слі джен ня пи тань пластич ності і ста біль ності 
он то ге не зу рос лин та присто су ван ня рос лин но го 
ор га ніз му до но вих еко ло гіч них умов зростан ня, а 
саме — за бруд нен ня дов кіл ля по лю тан та ми, тоб то 
ре чо ви на ми тех но ген но го по хо джен ня, вміст яких 
у нав ко лиш ньо му се ре до ви щі пе ре ви щує гра нич-
ні кон цен тра ції (Він ни чен ко, Дол го ва, 2001; Му-
сі єн ко та ін., 2002; Ані сі мо ва, 2006; Глу хов та ін., 
2006). Так, в ат мо сфер не по віт ря від про ми сло вих 
під при ємств м. Кри вий Ріг у 2010 р. пот ра пи ло 
39% від за галь них об ся гів ви ки дів по Дніп ро пет-
ровській обл., у тому чис лі ме та лів і їх ніх спо лук 
11,3 тис. т (Гриш ко та ін., 2012б).
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Ме тою на ших до слі джень було з’ясування особ-
ли востей фі зіо ло гіч ної адап та ції до дії важ ких ме-
та лів ви дів роду Hemerocallis L. (Hemerocallidaceae). 
Це дасть змо гу ви зна чи ти до ціль ність їх ви ко-
ристан ня для зба га чен ня біо тич но го різ но ма ніт тя 
ланд шаф тів про ми сло вих міст.

Об’єкти та ме то ди до слі джень

Для ви рі шен ня цьо го зав дан ня ми за кла ли три мо-
ні то рин го ві ді лян ки в ме жах од но го те ри то рі аль-
но го ра йо ну м. Кри вий Ріг, які роз різ ня ли ся лише 
рів нем та якіс ним скла дом ае ро ген но го за бруд нен-
ня. Пер ша ді лян ка (умов ний кон троль) роз мі ще на 
на те ри то рії Кри во рі зько го бо та ніч но го саду НАН 
Ук ра ї ни. Дру га — в зоні ви ки дів ру доз ба га чу валь-
ної фаб ри ки ПАТ «Пів ніч ний гір ни чо-зба га чу-
валь ний ком бі нат» (ПівнГЗК), на те ри то рії яко го 
на лі чу є ть ся 247 ста ціо нар них дже ре л ви ки дів із ве-
ли ким су мар ним по каз ни ком за бруд нен ня спо лу-
ка ми важ ких ме та лів. Наші по пе ред ні до слі джен ня 
свід чать, що на за зна че ній ді лян ці се ред ній рі вень 
пи ло вих опа дів за добу май же в 7 ра зів пе ре ви-
щує зна чен ня для умов но го кон тро лю, а в твер дих 
опа дах міс тить ся вп’ятеро біль ше фе ру му та вдві-
чі — ні ке лю (Маш та лер та ін., 2009). Тре тя мо ні-
то рин го ва ді лян ка роз та шо ва на в місь ко му скве рі, 
по бли зу ав то ма гіст ра лі з ін тен сив ним ру хом (1025 
ма шин за год). Для неї ха рак тер не за бруд нен ня 
ви ки да ми ав то транс пор ту, які від зна ча ю ть ся пе ре-
ви щен ням у по віт рі гра нич но до пус ти мих кон цен-
тра цій для спо лук плюм бу му в 3—4 рази (Лысый и 
др., 2002). На кож ній до слід ній ді лян ці було ви са-
дже но по 10 рос лин Hemerocallis lilioasphodelus L. та 
H. middendorffii Trautv. еt C.A. Mey., які ви ро щу ва-
ли з дот ри ман ням за галь них аг ро тех ніч них за хо дів. 
На всіх мо ні то рин го вих ді лян ках умо ви зво ло жен-
ня та рі вень за без пе че ності ґрун ту ос нов ни ми еле-

мен та ми мі не раль но го жив лен ня сут тє во не від різ-
ня ли ся.

Вміст кад мію, ні ке лю, цин ку, фе ру му, куп ру му 
та плюм бу му в рос лин но му ма те ріа лі та ґрун тах ви-
зна ча ли згід но з ре ко мен да ція ми (Ме то ди че ские 
ука за ния…, 1989). Мі не ра лі за ція рос лин них проб 
здій сню ва ла ся ме то дом су хо го озо лен ня (ГОСТ 
26657-85…, 1986). Кон цен тра цію важ ких ме та лів 
у ґрун ті (ру хо мих та ва ло вих форм) і рос лин но му 
ма те ріа лі вста нов лю ва ли на атом но-аб сорб цій но-
му спек тро фо то мет рі С-115 (Ук ра ї на). Кое фі ці єнт 
транс ло ка ції роз ра хо ву ва ли як спів від но шен ня 
вмісту еле мен та в лист ках рос лин до вмісту його 
ру хо мих форм у ґрун ті (Barman et al., 2000; Gupta 
et al., 2008). По каз ни ки внут ріш ньо тка нин но го за-
бруд нен ня лист ка рос лин роз ра хо ву ва ли за спів від-
но шен ням кіль кості еле мен та у ве ге та тив но му ор-
га ні в умо вах за бруд нен ня до його вмісту у ве ге та-
тив но му ор га ні кон троль них рос лин (Иль ин и др., 
1979). Кіль кість про дук тів, що реа гу ють з тіо бар-
бі ту ро вою кис ло тою (ТБК-ак тив них про дук тів), 
ви зна ча ли за В.С. Ка миш ні ко вим (Камышников, 
2000), су мар но го біл ка — за Ch.S. Greenberg (1982), 
фо то син те тич них піг мен тів в аце то но вих екст рак-
тах — за галь но при йня ти ми ме то да ми (Гав ри лен ко, 
1975).

Ана лі тич на по вто рю ва ність — чо ти ри ра зо-
ва, по вто рю ва ність кож но го до слі ду — три ра зо ва. 
Ста тистич ну об роб ку ек спе ри мен таль них да них 
про во ди ли від по від но до за галь но при йня тих ме то-
дів па ра мет рич ної ста тисти ки на 95 % рів ні зна чу-
щості (Доспехов, 1985).

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

На ве де ні в табл. 1 ре зуль та ти ви зна чен ня вмісту в 
лист ках рос лин кад мію, ні ке лю, цин ку, куп ру му та 
фе ру му свід чать про біль шу здат ність H.middendorffii 

Таблиця 1. Вміст важких металів у листках видів роду Hemerocallis за різних екологічних умов, мкг/г сухої речовини

Елемент

H. lilioasphodelus H. middendorffii

Моніторингові ділянки Моніторингові ділянки

Умовний контроль Біля автомагістралі
Проммайданчик 

ПівнГЗК
Умовний контроль Біля автомагістралі

Проммайданчик 
ПівнГЗК

Pb 8,43 ± 1,09 21,14 ± 4,04* 20,55 ± 0,07 6,41 ± 0,34 12,34 ± 1,49* 19,43 ± 0,33*

Cd 3,03 ± 0,57 4,19 ± 0,09* 6,85 ± 0,27 9,10 ± 0,45 9,80 ± 0,41 15,69 ± 1,08*

Ni 3,28 ± 0,11 3,26 ± 0,33 6,87 ± 0,54 6,70 ± 0,63 6,74 ± 0,15 14,54 ± 0,37*

Zn 14,08 ± 0,08 15,84 ± 3,15 37,03 ± 3,89 25,90 ± 0,68 31,91 ± 0,63* 87,22 ± 7,65*

Cu 5,46 ± 2,18 5,69 ± 0,77 7,76 ± 0,74 14,26 ± 1,17 14,41 ± 0,50 28,79 ± 1,42*

Fe 139,80 ± 2,10 160,10 ± 6,82 3102,81±35,71* 185,03 ± 14,07 186,63 ± 5,87 2554,98±29,15*

П р и м і т к а: * — статистично достовірна різниця до контролю р < 0,05. 
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до їх ньої  аку му ля ції, ніж H.  lilioasphodelus. Так, у 
кон троль них рос лин пер шо го виду вміст кад мію, 
ні ке лю та куп ру му в 2—3 рази пе ре ви щу вав та кий 
у H. lilioasphodelus, а кон цен тра ція фе ру му та цин-
ку — на 45,2 мкг/г і 11,82 мкг/г від по від но.

Роз ра хун ки по каз ни ків внут ріш ньо тка нин но го 
за бруд нен ня рос лин спо лу ка ми важ ких ме та лів по-
ка за ли, що рос ли ни про ми сло во го май дан чи ка ак-
тив но аку му лю ва ли в лист ках усі вив че ні еле мен ти, 
але за аб со лют ним на ко пи чен ням пер ше міс це по-
сів фе рум, рі вень яко го в 13,8—22,2 раза пе ре ви щу-
вав кон троль ні по каз ни ки (рис. 1).

От ри ма ні ре зуль та ти уз го джу ю ть ся з да ни ми 
табл. 2, за яки ми рі вень ру хо мих форм фе ру му в 
ґрун ті про ми сло во го май дан чи ка пе ре ви щу вав 
фо но ві по каз ни ки більш як у 2000 ра зів. В умо вах 
ПівнГЗК ін декс внут ріш ньо тка нин но го за бруд нен-
ня лист ків H. lilioasphodelus фе ру мом був у 1,6 раза 
біль шим за ана ло гіч ні по каз ни ки у H. middendorffii 
(рис. 1).

На мо ні то рин го вій ді лян ці, роз та шо ва ній по-
бли зу ав то ма гіст ра лі, най ви щі зна чен ня по каз ни-
ка внут ріш ньо тка нин но го за бруд нен ня ви яв ле ні 
для плюм бу му. В H.  lilioasphodelus  вміст плюм бу-
му був біль шим, по рів ня но з H. middendorffii, в 1,3 
раза. Ра зом з тим, кон цен тра ція ні ке лю, куп ру му 
та фе ру му в аси мі ля цій них ор га нах рос лин по бли-
зу ав то ма гіст ра лі ста тистич но дос то вір но не від різ-
ня ла ся від та кої в умов но му кон тро лі, а діа па зон 
ко ли вань зна чень ін дек су внут ріш ньо тка нин но го 
за бруд нен ня був не знач ним.

Ана ліз да них щодо на ко пи чен ня спо лук важ ких 
ме та лів у лист ках до слі дже них ви дів і роз по ді лу еле-
мен тів у ґрун тах мо ні то рин го вих ді ля нок по ка зує, 
що в біль шості ви пад ків рі вень їх ньої аку му ля ції в 
лист ках є ви щим за вміст у ґрун ті. На прик лад, якщо 
вміст спо лук плюм бу му в ґрун ті мо ні то рин го вої ді-
лян ки на ПівнГЗК пе ре ви щу вав фо но вий у 1,1 раза, 
то в лист ках H. lilioasphodelus і H. middendorffii — у 
2,4 і 3 рази від по від но; кіль кість спо лук ні ке лю у 
ґрун ті зроста ла в 1,6, тоді як у лист ках обох ви дів — 
у 2,1 раза. От ри ма ні ре зуль та ти свід чать про знач ну 
аку му ля цію іо нів важ ких ме та лів аси мі ля цій ни ми 
ор га на ми лі лій ни ків, що знач ною мі рою пов’язано 
як з під ви ще ним вмістом за зна че них еле мен тів 
у пи ло вих ви ки дах під при ємст ва, так і з пев ни ми 
особ ли востя ми про це сів над хо джен ня іо нів ме та-
лів до рос лин (Gupta et al., 2008; Singh et al., 2010; 
Гриш ко та ін., 2012б). З ог ля ду на це були роз ра-
хо ва ні транс ло ка цій ні кое фі ці єн ти для бар’єрного 
бло ку «ґрунт — лист ки рос лин». У рос лин сис те ми 
«кон тро лю» за над хо джен ням іо нів ме та лів да ють 
змо гу опо се ред ко ва но оці ни ти сту пінь дос туп ності 
еле мен та в се ре до ви щі їх ньо го іс ну ван ня (Глу хов та 
ін., 2006; Алек се ев, 2008).

З рис. 2 вид но, що в до слі дже них ви дів міц ний 
ан ти кон цен тра цій ний бар’єр як у кон тро лі, так і за 
умов за бруд нен ня (транс ло ка цій ні кое фі ці єн ти < 
1,0), до ве де но лише для ні ке лю.
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Рис. 1. Значення показників внутрішньотканинного 
забруднення листків сполуками важких металів у 
H. lilioasphodelus і H. middendorffii за різних екологічних умов

Fig. 1. Indexes of interstitial contamination of leaves by heavy 
metal compounds in H. lilioasphodelus and H. middendorffii under 
different environmental conditions

Таблиця 2. Вміст важких металів у ґрунті моніторингових ділянок, розташованих у різних екологічних умовах, мг/кг ґрунту

Моніторингова ділянка
Елемент

Pb Cd Ni Zn Cu Fe

Амонійно-ацетатна витяжка

Умовний контроль 1,53±0,08 1,04±0,09 1,82±0,17 4,21±0,31 0,63±0,03 0,35±0,03

ПівнГЗК 1,71±0,06 1,74±0,12* 2,97±0,08* 13,15±1,6* 1,2±0,03* 975,60±9,15*

Валовий вміст

Умовний контроль 4,72±0,38 2,61±0,18 36,05±1,05 27,91±1,09 7,78±0,30 2064,89±14,0

ПівнГЗК 10,61±0,56* 5,48±0,26* 57,91±2,63* 37,45±1,25* 8,92±0,2* 2200,01±71,7

П р и м і т к а: глибина відбору проб 5 —15 см; * — різниця достовірна щодо умовного контролю.
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У  H.  lilioasphodelus кон цен тра цій ні бар’єри іс-
ну ють лише в разі на ко пи чен ня ні ке лю, куп ру му і 
цин ку, а в H. middendorffii — для ні ке лю. В умо вах 
за бруд нен ня H. lilioasphodelus не є мак ро кон цен тра-
то ром іо нів жод но го з до слі дже них ме та лів (транс-
ло ка цій ні кое фі ці єн ти < 2,0), згід но зі шка лою, за-
про по но ва ною О.М. Ні ка но ро вим зі спів ав то ра ми 
(Ни ка но ров и др., 1993). Ме та ло кон цен тра то ром 
куп ру му, цин ку та кад мію (транс ло ка цій ний кое фі-
ці єнт > 2,0) мож на вва жа ти H. middendorffii, тоб то 
над хо джен ня всіх еле мен тів, ок рім ні ке лю, до його 
лист ків від бу ва є ть ся без бар’єрним шля хом.

Дія стре со вих чин ни ків зу мов лює змі ну ін тен-
сив ності про ок си дант них про це сів й ак ти ва цію 
ба га то рів не вої сис те ми за хис ту рос лин (Гриш ко, 
Сыщиков, 2012а). Змі щен ня про ок си дант но-ан ти-
окси дант ної рів но ва ги в клі ти нах ві ді грає важ ли ву 
роль у фор му ван ні адап тив но го по тен ціа лу рос лин 
й оці ню є ть ся за рів нем ут во рен ня про дук тів пе рок-
сид но го окис нен ня лі пі дів та жи ро роз чин них низь-
ко мо ле ку ляр них ан ти ок си дан тів (α-то ко фе ро лу і 
ка ро ти но ї дів) (Кор дюм и др., 2003). За ак тив ної аку-
му ля ції важ ких ме та лів у лист ках сут тє во під ви щу є-
ть ся кіль кість ТБК-ак тив них про дук тів (табл. 3).

Так, якщо в H.  lilioasphodelus  на ді лян ці по бли-
зу ав то ма гіст ра лі їх ній рі вень зростав у 2,5, то в 
умо вах про ми сло во го май дан чи ка — в 3,4 раза. 
Ана ло гіч на за ко но мір ність спос те рі га лась і для 
H. middendorffii. Про те не об хід но за ува жи ти, що за 
дії стре со во го чин ни ка в H. lilioasphodelus, по рів ня-
но з H. middendorffii, спос те рі га є ть ся ут во рен ня ак-
тив них форм кис ню в 1,5—1,8 раза сут тє ві ше, ніж 
їхнє елі мі ну ван ня. В та ко му ви пад ку по ру шу є ть ся 
зба лан со ва ність про це сів пе рок сид но го окис нен ня 
лі пі дів і функ ціо ну ван ня за хис них сис тем ор га ніз-
му, що про яв ля є ть ся, зок ре ма, в змі ні вмісту піг мен-

тів у лист ках. За дії різ но го типу за бруд нень у рос лин 
вста нов ле ні від по від ні змі ни суми хло ро фі лів «а» і 
«b». Під впли вом ви ки дів ав то транс пор ту вміст за-
галь но го хло ро фі лу в H. middendorffii дос то вір но не 
від різ ня є ть ся від кон троль них по каз ни ків, тоді як у 
лист ках H. lilioasphodelus пе ре ви щує кон троль ні по-
каз ни ки в обох ва рі ан тах до слі ду (табл. 4).

При пус кає мо, що під ви щен ня вмісту хло ро-
фі лів, за сут тє ві шої аку му ля ції лише плюм бу му 
по бли зу ав то ма гіст ра лі, ві доб ра жає пер вин ну ре-
ак цію рос лин на стрес, коли ак тив но пра цю ють 
за хис ні сис те ми, і в дея ких ви пад ках на віть по си-
лю є ть ся син тез піг мен тів.

Ви дам лі лій ни ка при та ман ні і різ ні тем пи зни-
жен ня вмісту ка ро ти но ї дів за умов за бруд нен ня 
спо лу ка ми важ ких ме та лів. Так, по бли зу ав то ма-
гіст ра лі в H. lilioasphodelus сума ка ро ти но ї дів змен-
шу ва лась у 6,7, а в H. middendorffii — у 2,8 раза сто-
сов но кон тро лю. З під ви щен ням рів ня аку му ля ції 
важ ких ме та лів на про ми сло во му май дан чи ку в 
лист ках обох ви дів їхня кіль кість зни жу ва лась у 8 
та 4,3 раза від по від но. Змен шен ня вмісту ка ро ти-
но ї дів уз го джу є ть ся з ін тен сив ні шою ак ти ва ці єю 
про це сів пе рок сид но го окис нен ня лі пі дів, що ха-
рак тер но для H. lilioasphodelus.
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Рис. 2. Транслокаційні коефіцієнти деяких елементів у H. lil-
ioasphodelus і H.middendorffii в контролі і за умов забруднення

Fig. 2. Translocation coefficients of some elements in H. lilioas-
phodelus and H. middendorffii іn control and under conditions of 
contamination

Таблиця  3. Вміст ТБК-активних продуктів у листках видів 
лілійника за різних екологічних умов, Ммоль/мг білка

Моніторингова ділянка М ± m t
st

V, %

H. lilioasphodelus

Умовний контроль 8,47 ± 0,07 — 1,5

Біля автомагістралі 21,0 ± 0,80 15,36 6,6

Проммайданчик 28,44 ± 3,5 5,62 21,3

H. middendorffii

Умовний контроль 7,68 ± 0,105 — 2,4

Біля автомагістралі 10,60 ± 0,47 6,06 7,7

Проммайданчик 17,16 ± 1,67 5,65 16,9

П р и м і т к а: t
st
 — значення коефіцієнта Стьюдента.

Таблиця 4. Вміст фотосинтетичних пігментів у листках видів 
лілійника за різних екологічних умов, мг/г сирої речовини

Моніторингова ділянка
Сума загального 

хлорофілу
Сума 

каротиноїдів

H. lilioasphodelus

Умовний контроль 1,22 ± 0,007 0,08 ± 0,001

Біля автомагістралі 1,36 ± 0,004* 0,012 ± 0,002*

Проммайданчик ПівнГЗК 1,58 ± 0,005* 0,01 ± 0,002*

H. middendorffii

Умовний контроль 1,47 ± 0,029 0,17 ± 0,001

Біля автомагістралі 1,69 ± 0,073 0,06 ± 0,003*

Проммайданчик ПівнГЗК 0,77 ± 0,032* 0,04 ± 0,003*

П р и м і т к а: «*» — статистично достовірна різниця до 
контролю р < 0,05.

є
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Ви снов ки

За ре зуль та та ми до слі джень мож на ви ді ли ти такі 
особ ли вості аку му ля ції важ ких ме та лів у лист ках 
ви дів роду Hemerocallis. За дії про ми сло во го за-
бруд нен ня спос те рі га є ть ся знач на аку му ля ція іо-
нів фе ру му, ні ке лю та кад мію, тоді як під впли вом 
ви ки дів ав то транс пор ту най ін тен сив ні ше на ко пи-
чу ю ть ся іони плюм бу му. В умо вах про ми сло во го 
май дан чи ка в лист ках H.  middendorffii вста нов ле-
но ви щий рі вень на ко пи чен ня цин ку, куп ру му та 
плюм бу му і їхнє над хо джен ня до рос лин від бу ва є-
ть ся без бар’єрним шля хом. Лише для ні ке лю за ли-
ша є ть ся міц ний бар’єр на віть за умов за бруд нен ня.

Особ ли вості функ ціо ну ван ня фо то син те тич-
но го апа ра ту ма ють як за галь ні, так і спе ци фіч-
ні тен ден ції. До за галь них від но си мо іс тот ні ший 
вплив про ми сло во го за бруд нен ня, ніж ви ки дів 
ав то транс пор ту, на зростан ня рів ня ТБК-ак тив-
них про дук тів і змен шен ня суми ка ро ти но ї дів. Для 
H. lilioasphodelus, на від мі ну від H. middendorffii, ви-
яв ле но збіль шен ня вмісту за галь но го хло ро фі лу 
як за ви ки дів ав то транс пор ту, так і в умо вах пром-
май дан чи ка. При пус кає мо, що під ви щен ня вмісту 
хло ро фі лів ві доб ра жає пер вин ну ре ак цію рос лин 
на стрес, коли ак ти ві зу є ть ся функ ціо ну ван ня за-
хис них сис тем і по си лю є ть ся син тез піг мен тів 
(Кош кин, 2010).

Під су мо вую чи ре зуль та ти до слі джень, мож на 
конста ту ва ти, що види роду Hemerocallis L. про яв-
ля ють спе ци фіч ні адап та цій ні ре ак ції під впли вом 
різ но го типу і рів ня за бруд нен ня. Вони ха рак те ри-
зу ю ть ся по си лен ням транс ло ка ції важ ких ме та лів 
у сис те мі «ґрунт — рос ли на», збіль шен ням ін тен-
сив ності про це сів пе рок си да ції в лист ках та змі-
ною вмісту піг мен тів фо то син те зу. Тоб то від бу ва є-
ть ся фі зіо ло гіч на адап та ція, коли рос ли ни на рів ні 
ок ре мих ор га нів за зна ють впли ву не спри ят ли вих 
чин ни ків, але їх ній ріст і роз ви ток не при пи ня є-
ть ся, а при гні чу ю ть ся ме та бо ліч ні про це си в дея-
ких фа зах роз ви тку, що за га лом не по зна ча є ть ся на 
стра те гії фе но ти пу (Гриш ко, Чи пи ляк, 2011; Гро-
дзин ский, 2013).

Ро бо та ви ко на на за про ек том № 36 «Транс ло ка ція 
важ ких ме та лів  і фто ру в сис те мі «ґрунт — рос ли-
на» та під ви щен ня стій кості рос лин за дії абіо тич них 
фак то рів»  ці льо вої  ком плекс ної  між дис ци п лі нар ної 
про гра ми нау ко вих до слі джень НАН Ук ра ї ни з про блем 
ста ло го роз ви тку, ра ціо наль но го при ро до ко ристу ван-
ня та збе ре жен ня нав ко лиш ньо го се ре до ви ща.
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Цик лін-за леж ні кі на зи (ЦЗК) — це клі тин ні ма ши-
ни, які за пус ка ють по дії клі тин но го цик лу і є своє-
рід ним го дин ни ком цих по дій. Ок рім того, вони 
ви ко ну ють функ цію ін фор ма цій них про це со рів, 
що ін тег ру ють зов ніш ні та внут ріш ні сиг на ли для 
тон кої ко ор ди на ції по дій клі тин но го цик лу. Ос-
кіль ки ос нов ни ми ре гу ля то ра ми клі тин но го цик лу 
еука рі от є цик лі ни (рис. 1) і ЦЗК, при пус ка є ть ся 
сут тє ва змі на саме їх ньо го рів ня в клі ти нах за умов 
мік ро гра ві та ції та дії ін ших фі зич них фак то рів [2]. 
Тому для до слі джен ня були об ра ні гени δ-цик лі нів 
(на ле жать до кла су Д-цик лі нів), які дуже важ ли ві 
для про хо джен ня клі ти ною пре син те тич ної фази 
клі тин но го цик лу і від по ві да ють за ви хід клі ти ни зі 
ста ну спо кою та пе ре хід до фази син те зу ДНК (S), а 
та кож ЦЗК2, що ак ти ву є ть ся цим кла сом цик лі нів 
й утво рює ак тив ний ЦЗК-цик лі но вий ком плекс. 
Вив чен ня ЦЗК не об хід не для ро зу мін ня фун да-
мен таль них ме ха ніз мів кон тро лю клі тин но го цик лу.

За галь на ха рак те ристи ка ЦЗК: кла си фі ка ція, 
функ ції та ме ха нізм дії

Кож на цик лін-за леж на кі на за є ка та лі тич ною суб-
о ди ни цею хо ло фер мент но го ком плек су. Ак ти вую-
чись при сут ністю дру гої ак ти вую чої су бо ди ни ці — 
цик лі ну, вона пе ре тво рю є ть ся на го лов ні ре гу ля то-

ри, які впли ва ють на змі ну фаз клі тин но го цик лу. 
Ак ти ва ція кож ної ЦЗК від бу ва є ть ся пі сля її взає-
мо дії зі спе ци фіч ним цик лі ном, а ут во рен ня ЦЗК-
цик лі но во го ком плек су стає мож ли вим по до сяг-
нен ні цик лі ном кри тич ної кон цен тра ції. Ком-
плекс, що утво рив ся, має три гер ний ме ха нізм дії 
та іні ці ює ак ти ва цію наступ но го цик лін-кі наз но го 
ком плек су. У від по відь на змен шен ня внут ріш ньо-
клі тин ної кон цен тра ції кон крет но го цик лі ну від-
бу ва є ть ся зво рот на інак ти ва ція від по від ної ЦЗК. 
Дея кі цик лін-за леж ні кі на зи ак ти ву ю ть ся більш як 
од ним цик лі ном. У цьо му ви пад ку гру па цик лі нів 
не мов би пе ре дає про те їн кі на зи одна од ній, під-
три мую чи їх в ак ти во ва но му ста ні до во лі три ва лий 
час. Такі хви лі ак ти ва ції ЦЗК ви ни ка ють про тя гом 
G1- і S- фаз клі тин но го цик лу (рис. 2).

Іден ти фі ко ва но ві сім ін ди ві ду аль них ЦЗК 
(ЦЗК1-ЦЗК8), частина яких без по се ред ньо не бере 
участі в ре гу ля ції клі тин но го цик лу (табл. 1). Для по-
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експресія генів

© О.А. АРТЕМЕНКО, 2014

Рис. 1. Експресія циклінів протягом клітинного циклу

Fig. 1. Cyclins expression during the cell cycle

Рис. 2. Схематичне утворення ЦЗК-циклінових комплексів 
відповідно до фаз клітинного циклу

Fig. 2. Schematic forming of CDK-cyclins complexes according 
to cell cycle phases
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лі пеп тид них лан цю гів усіх ЦЗК характерна висока 
(до 75 %) структурна гомологія. Специфічність 
їхнього функціонування за без пе чує уні каль ні сай ти 
зв’язування від по від них ак ти вую чих цик лі нів.

При йня та в лі те ра ту рі ну ме ра ція ЦЗК (Cdk — в 
англійському ва рі ан ті) ви зна че на пос лі дов но за їх-
нім від крит тям:

ЦЗК1 — асо цію є ть ся з цик лі на ми А та В і бере 
участь у пе ре хо ді G2-M .

ЦЗК2 — може зв’язуватися з цик лі на ми 
А, E , D2 і D3 (але не D1) [14] та є од ні єю з ос нов-
них кі наз, які ре гу лю ють пе ре хід G1-S і про хо-
джен ня S-фа зи.

ЦЗК3 — екс пре су є ть ся в біль шості клі тин на не-
знач но му рів ні, її функ ція поки що не ви зна че на, 
хоча при пус ка є ть ся, що вона, по діб но до ЦЗК2, 
бере участь у переході G1-S [15]. 

ЦЗК5 — дані про її роль і цик лі нів, що з нею 
взає мо ді ють, су пер еч ли ві.

ЦЗК4 та ЦЗК6 — бе руть участь у ре гу ля ції пе ре хо-
ду G1-S . Вони є ос нов ни ми ка та лі тич ни ми парт не-
ра ми цик лі нів  D-типу, утво рю ють з ними функ ціо-
наль ні ком плек си, що во ло ді ють субстрат ною спе-
ци фіч ністю для біл ка Rb (ретинобластоми) [7, 10, 14].

Ка та лі тич на ак тив ність ЦЗК за без пе чу є ть ся ви-
со ко спе ци фіч ни ми сай та ми зв’язування, що дає 
змо гу двом субстра там пра виль но роз та шу ва ти-
ся сто сов но один од но го і здій сни ти пе ре не сен ня 

фос фа ту АТФ на ки сень ОН групи біл ка-субстра-
ту. Члени сі мейст ва ЦЗК скла да ю ть ся при близ но 
з 300 за лиш ків амі но кис лот. Зв’язування з цик лі-
ном збіль шує кі наз ну ак тив ність ЦЗК і, крім того, 
ви зна чає їхню ло ка лі за цію та субстрат ну спе ци-
фіч ність. Рі вень екс пре сії кож но го з цик лі нів, і 
мен шою мі рою — ЦЗК, спря мо ва но змі ню є ть ся у 
пев ні фази клі тин но го цик лу. Так, ви хід клі ти ни зі 
ста дії спо кою і пе ре хід до фази G1 ви зна ча є ть ся ут-
во рен ням ком плек сів цик лі нів D (D1-D3) із ЦЗК4 
або ЦЗК6 (за леж но від типу клі тин). Перехід з G1 
у S пов'язаний із фор му ван ням ком плек сів цик лі ну 
E (або цикліну D3 у рос лин) з ЦЗК 2 і т.д. Пе ре-
хід до мітозу, на прик лад, зу мов ле ний ут во рен ням 
ком плек сів ЦЗК1 (ін ша і най по ши ре ні ша на зва — 
Cdc2) з цикліном В (рис. 3).

Таблиця 1. Класифікація та функції деяких ЦЗК еукаріот

Вид Назва Синонім
Розмір 

(амінокислотні 
залишки)

Функція

Saccharomyces 
cerevisiae

Cdk1 Cdc28 298
Усі стадії 

клітинного 
циклу

Saccharomyces 
pombe

Cdk1 Cdc2 297
Усі стадії 

клітинного 
циклу

Drosophila 
melanogaster

Cdk1 Cdc2 297 M

Cdk2 Cdc2c 314
G1/S, S, 

можливо, М

Cdk4 Cdk4/6 317
G1, 

забезпечує 
ріст

Xenopus  laevis

Cdk1 Cdc2 301 M

Cdk2 297
S, можливо, 

G1/ S

Homo sapiens

Cdk1 Cdc2 297 M

Cdk2 298
G1/S, S, 

можливо, М

Cdk4 303 G1

Cdk6 326 G1

Рис. 3. Загальні принципи регуляції клітинного циклу в клі-
тині. Вхід до циклу та пересування по ньому зумовлені по-
слідовною активацією різних циклін-залежних кіназ (Cdk). 
Підвищення їхньої активності ініціюється сигналами від ре-
цепторів факторів росту та інтегриноподібних білків, які спри-
чинюють складний каскад подій. Вони зумовлюють активацію 
групи МАР-кіназ — ключових регуляторів Cdk (МАР-кіназа — 
Mitogen-activated protein kinase), що, активуючись внутрішньо-
клітинними стимулами, відповідають на позаклітинні стимули 
(мітогени) і регулюють багато клітинних процесів (експресію 
генів, поділ, диференціювання й апоптоз). Центральну роль у 
негативній регуляції поділу клітин відіграють інгібітори циклін-
залежних кіназ (ЦКІ) — білки сімейств Ink4 та Cip/Kip [3, 8]

Fig. 3. Basic principles of cell cycle regulation. Entrance to and 
advance on the cycle caused consecutive activation of different 
cyclin-depending kinases (Cdk). The increase of their activity ini-
tiated signals from growth factors and integrin-like proteins, which 
start complicated events that lead to MAP-kinase group activation 
(MAP-kinase — Mitogen-activated protein kinase — activated by 
intracellular stimulus respond to extracellular stimulants (mitogens) 
after intracellular activation and many cell processes (genes expres-
sion, division, differentiation and apoptosis) regulation). The cen-
tral role in negative regulation of cell division has cyclin-depending 
kinases inhibitors (CKI) — protein family Ink4 and Cip/Kip [3, 8]

Рістінгібувальні сигнали
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Роль ЦЗК у ре гу ля ції клі тин но го цик лу

ЦКІ — це бі лок, який бло кує ак тив ність цик лін-за-
леж ної кі на зи ок ре мо або в ком плек сі з цик лі ном. 
За зви чай ак ти ва ція ЦКІ спос те рі га є ть ся у фазі G1 
клі тин но го цик лу і може від бу ва ти ся у від по відь на 
по шко джен ня ДНК або спри чи ню ва ти ся по за клі-
тин ни ми ін гі бу валь ни ми сиг на ла ми [6].

Біль шість еука ріо тич них ор га ніз мів ма ють ін гі бі-
то рів цик лін-за леж них кі наз (табл. 2). У тва рин них 
клі ти нах ви ді ля ють два сі мейст ва ЦКІ — Cip/Kip 
та INK4. До ін гі бі то рів сі мейст ва Cip/Kip на ле жать 
біл ки р21, р27 і р57, які бло ку ють цик лін-за леж ну 
кі на зу в ком плек сі з цик лі ном (рис. 4). Ін гі бі то ри сі-
мейст ва INK4 (біл ки р15, р16, р18 та р19) бло ку ють 
ок ре мі цик лін-за леж ні кі на зи ЦЗК4і ЦЗК6 [6, 4, 13].

Ок рім зв’язування з цик лі на ми, ак тив ність ЦЗК 
регулюється змі на ми фос фо ри лю ван ня дея ких їх ніх 
амі но кис лот них за лиш ків (за таку регуляцію від-
по ві да ють фос фа та зи Cdc25 і про те їн кі на зи CAK, 

Wee1) та зв’язуванням із ЦКІ — ін гі бі то ра ми ЦЗК. 
ЦКІ — це гру па біл ків, яка скла да є ть ся з двох сі-
мейств. Представ ни ки сі мейст ва Cip/Kip (p21WAF1/
CIP1, p27KIP1 і p57KIP2) ін гі бу ють різ ні ком плек си 
ЦЗК2, що від по ві да ють за вхід та про су ван ня S фа-
зою. Мен шою мі рою вони при гні чу ють ак тив ність 
ком плек сів цик лін B/Cdc2, які від по ві да ють за пе-
ре хід до мі то зу. З ін шо го боку, вони не ін гі бу ють, а 
на віть ак ти ву ють ком плек си цик лін D/ ЦЗК4(6), 
які опе ру ють у ра ні шій G1 фазі. Члени сімейства 
Ink4 (p16INK4a, p15INK4b, p18INK4c, p19INK4d) 
без по се ред ньо взає мо ді ють з ЦЗК4(6). При цьо му, 
зв’язуючи ЦЗК4(6), що міс тять ся в скла ді ак тив-
них ком плек сів із цик лі ном D та біл ка ми Cip/Kip, 
вони ви тіс ня ють біл ки Cip/Kip, спря мо вую чи їх на 
зв’язування з ЦЗК2. Тому під ви щен ня ак тив ності 
біл ків Ink4 зу мов лює як пря ме ін гі бу ван ня ак тив-
ності ком плек сів цик лін D/ ЦЗК4(6), так і не пря-
ме бло ку ван ня ком плек сів цик лін E (D3 у рос лин)/ 
ЦЗК 2 та циклін А/ ЦЗК 2 (рис. 4).

Таблиця 2. Класифікація та функції інгібіторів комплексу циклін-ЦЗК (ЦКІ)

Вид Назва Синоніми Гомологи Функції

Saccharomyces cerevisiae
Sic1 Rum1 Інгібує S та MCdk, пригнічує активність Cdk в G1
Far1 нет інгібує G1/S—Cdk у відповідь на феромони

Saccharomyces pombe Rum1 Sic1 Інгібує S— та М—Cdks, пригнічує активність Cdk в G1

Drosophila melanogaster
Roughex/Rux нет Інгібує S— та М—Cdks, пригнічує активність Cdk у G1
Dacapo/Dap Cip/Kip Інгібує G1/S—Cdks, пригнічує активність Cdk в G1

Xenopus  laevis Xic1 Kix1 Cip/Kip Інгібує G1/S— та S—Cdk

Homo sapiens

p21 Cip1/Waf1 Cip/Kip Інгібує G1/S— та S—Cdk, активує циклін D—Cdk4
p27 Kip1 Cip/Kip i Інгібує G1/S— та S—Cdk, активує циклін D—Cdk4
p57 Kip2 Cip/Kip Інгібує G1/S— та S—Cdk, активує циклін D—Cdk4

p15INK4b  INK4 Інгібує Cdk4, Cdk6
p16INK4a  INK4 Інгібує Cdk4, Cdk6
p18INK4c  INK4 Інгібує Cdk4, Cdk6
p19INK4d  INK4 Інгібує Cdk4, Cdk6

Рис. 4. Регуляція клітинного циклу еукаріот комплек-
сами ЦЗК/циклін та ЦКІ. Активація специфічних 
комплексів ЦЗК/циклін забезпечує просування 
клітини фазами клітинного циклу. ЦКІ (Cip/Kip і Ink4 
сімейства) взаємодіють та інактивують комплекси 
ЦЗК/циклін, блокуючи просування клітинним циклом 
і клітинну проліферацію [5] 

Fig. 4. Cell cycle regulation by CDK/cyclin complexes and 
CKIs. Activation of specific CDK/cyclin complexes drives 
progression through these cell cycle phases. CKIs of the Cip/
kip and the Ink4 families interact with and inactivate CDK/
cyclin complexes, thereby blocking cell cycle progression and 
cell proliferation [5]
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Дія біль шості ін гі бу валь них фак то рів за сно ва-
на на ак ти ва ції ЦКІ сі мейств Ink4 та Cip/Kip, що 
спри чи нює зу пин ку клі тин но го цик лу в так зва-
них чек пойн тах (checkpoints – точ ки пе ре вір ки). 
За леж но від типу ін гі бу валь ної дії та мо ле кул, за-
лу че них до його роз пі зна ван ня, спос те рі га є ть ся 
зу пин ка клі тин но го цик лу в G1, S, G2 фа зах або 
мі то зі [16]. При цьо му за трим ка в G2 пов’язана як 
з ак ти ва ці єю сі мейст ва Cip/Kip, так і з під ви щен-
ням ак тив ності низ ки ін ших мо ле кул, що ін гі бу ють 
функ цію ком плек су цик лін В/Cdc2, а зу пин ка в мі-
то зі — зі змі на ми ак тив ності мо ле кул, які кон тро-
лю ють кон ден са цію хро ма ти ну і роз ді лен ня сест-
ринських хро ма тид [3, 17].

Вплив клі носта ту ван ня на ЦЗК

Ві до мо, що клі ти ни, які пе ре бу ва ють в ак тив но му 
фі зіо ло гіч но му ста ні й ді лять ся, є най чут ли ві ши ми 
до змі не ної гра ві та ції [9]. У до слі джен нях з різ ни-
ми ви да ми ви щих рос лин вста нов ле ні змі ни їх ньої 
рос то вої ре ак ції в умо вах ре аль ної мік ро гра ві та ції в 
кос міч но му по льо ті та си му льо ва ної мік ро гра ві та-
ції (клі носта ту ван ня, яке част ко во від тво рює біо-
ло гіч ні ефек ти мік ро гра ві та ції). Від зна че но як сти-
му ля цію про лі фе ра тив ної ак тив ності, так і її зни-
жен ня або від сут ність по міт них змін. З’ясувалося, 
що най чут ли ві ши ми є клі ти ни, які пе ре бу ва ють у 
пре син те тич ній фазі клі тин но го цик лу (G1) [6, 12]. 

Для вив чен ня впли ву клі носта ту ван ня на ак-
тив ність клі тин ної про лі фе ра ції не об хід ні до слі-
джен ня як мо ле ку ляр них ме ха ніз мів ре гу ля ції 
клі тин но го цик лу, так і роз ви тку рос лин в умо вах 
змі не ної гра ві та ції. Ви ко ристан ня клі носта ту ван-
ня дає мож ли вість ви зна чи ти вплив си му льо ва ної 
гра ві та ції на по дії в клі ти ні про тя гом клі тин но го 
цик лу — ви хід зі ста ну спо кою і про су ван ня G1- 
і S фа за ми цик лу. Ра ні ше ми по ка за ли, що клі-
носта ту ван ня галь мує пе ре хід клі тин ко ре не вої 
ме ристе ми рос лин від пре син те тич ної фази цик лу 
до фази син те зу ДНК зав дя ки на ко пи чен ню в клі-
ти ні транс крип тів δ3-цик лі ну, який від по ві дає за 
вступ клі ти ни у фазу син те зу [1]. Вва жа є ть ся, що 
на декс пре сія гена δ3-цик лі ну є від по від дю клі-
ти ни на стре со ві умо ви і свід чить про вплив клі-
носта ту ван ня на клі тин ний цикл. Та кож ві до мо, 
що клі тин ний цикл ре гу лю є ть ся ак тив ністю ЦЗК-
цик лі но во го ком плек су, який кон тро лює пе ре хід 
з од ні єї фази цик лу до ін шої. Транс крип цій на ак-

тив ність ге нів цик лі нів за умов клі носта ту ван ня 
вища, ніж у кон тро лі, од нак оче вид на за трим ка 
пе ре хо ду клі тин до фази син те зу ДНК, най імо вір-
ні ше, зу мов ле на не ак тив ним ста ном ЦЗК-цик лі-
но во го ком плек су [7, 11]. 

Об’єктом на шо го до слі джен ня були транс-
ген ні рос ли ни Arabidopsis  thaliana (L) Heynh. 
(Brassicaceae) ЦЗК G1::GFP та цик лін D1::GFP за 
умов клі носта ту ван ня і в кон тро лі на ран ніх ета-
пах рос ту (2—5 діб). У результаті ек спе ри мен ту на 
дво до бо вих про рост ках A.  thaliana, за до по мо гою 
кон фо каль ної мік ро ско пії, по ка за но, що екс пре сія 
цик лі ну D1 в умо вах клі носта ту ван ня вища, ніж у 
кон тро лі (рис. 5). У контролі рі вень транс крип тів 
був не ве ли ким і в ос нов но му ло ка лі зо ва ний у зоні 
ме ристе ми ко ре ня. У разі клі носта ту ван ня кіль-
кість транс крип тів вия ви ла ся біль шою і роз та шо-
ву ва ли ся вони не тіль ки в ме ристе мі, а й у пе ри цик-
лі зони роз тя гу. Ці дані під твер джу ють ре зуль та ти, 
от ри ма ні ра ні ше про на декс пре сію ге нів цик лі ну D 
в умо вах клі носта ту ван ня ме то да ми ЗТ-ПЛР та гіб-
ри ди за ції in situ [1].

Екс пре сія ЦЗК G1::GFP за клі носта ту ван ня 
та кож вища по рів ня но з кон тро лем. У кон тро-
лі транс крип ти роз та шо ва ні по оди но ко в клі ти-
нах зони роз тя гу і їхня флуо рес цен ція була над-
мір ною. За умов клі носта ту ван ня роз та шу ван ня 
транс крип тів і їхня флуо рес цен ція рів но мір ні в 
зо нах ме ристе ми та роз тя гу. За от ри ма ни ми да-
ни ми мож на при пус ти ти, що ос кіль ки екс пре сія 
ЦЗК в умо вах клі носта ту ван ня вища, а ак тив-
ність ком плек су циклін-ЦЗК нижча, то від бу ва є-
ть ся ак ти ва ція ЦКІ. Ним може бути бі лок р57 — 
негативний регулятор проліферації клі тин, який 
ін гі бує дея кі ком плек си G1 цик лін/ЦЗК, або бі-
лок р21 — ін гі бі тор у G1/S переході клітинного 
цик лу. Для глиб шо го вив чен ня цьо го пи тан ня та 
з’ясування при чи ни ін гі бу ван ня не об хід ні по-
даль ші до слі джен ня.

Та ким чи ном, ос кіль ки ак тив ність цик лі ну D 
може контролюватися дією як ен до ген них, так і 
ек зо ген них фак то рів, клі носта ту ван ня може бути 
од ним із тих чин ни ків, що впли ва ють на екс пре-
сію біл ків, які ре гу лю ють клі тин ний цикл. Ці дані 
мож на ви ко риста ти як мо дель для по даль шо го до-
слі джен ня ЦЗК-цик лі но во го ком плек су та ЦКІ у 
вив чен ні мо ле ку ляр них ме ха ніз мів ре гу ля ції рос ту 
та про лі фе ра ції.
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РЕГУЛЯТОРЫ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА В ТРАНСГЕННЫХ 
РАСТЕНИЯХ ARABIDOPSIS  THALIANA  (BRASSICACEAE) 
В УСЛОВИЯХ КЛИНОСТАТИРОВАНИЯ. ЦИКЛИН-
ЗАВИСИМЫЕ КИНАЗЫ

Основными регуляторами клеточного цикла растений, как 
и всех эукариот, являются циклины и циклин-зависимые 
киназы (ЦЗК), которые образуют активный комплекс, запу-
скающий каскад реакций для прохождения клеткой клеточ-
ного цикла. В статье обобщены и собраны данные о клас-
сификации и свойствах этих белков и их роли в регуляции 
клеточного цикла растений на примере Arabidopsis  thaliana 
(L) Heynh. Особое внимание уделено генам d-циклинов 
(относятся к классу Д-циклинов), которые очень важны 
при прохождении клеткой пресинтетической фазы клеточ-
ного цикла, отвечают за выход клетки из состояния покоя 
и переход в фазу синтеза ДНК (S) и могут регулироваться 

действием экзогенных факторов; а также ЦЗК 2, которая 
связывается с этим классом циклинов и образует активный 
ЦЗК-циклиновый комплекс. Каждый циклин синтезирует-
ся и деградирует в клетке в определенные периоды времени 
и уровень их экспрессии колеблется на протяжении клеточ-
ного цикла [2], тогда как ЦЗК присутствуют в клетке посто-
янно. Поэтому изучение ЦЗК необходимо для понимания 
фундаментальных механизмов контроля клеточного цикла.

К л ю ч е в ы е   с л о в а: клеточный цикл, циклин-зависимые 
киназы,  регуляция  клеточного  цикла,  циклины,  экспрессия 
генов.

O.A. Artemenko
М. G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine

CELL CYCLE REGULATORS IN ARABIDOPSIS THALIANA 
(BRASSICACEAE)  TRANSGENIC PLANTS UNDER 
CLINOROTATION. CYCLIN-DEPENDING KINASES

The main cell cycle regulators in plants, as in all eukaryotes, are 
cyclin and cyclin-depending kinases (CDK). They form active 
complex to initiate a cascade of reactions during cell cycle pro-
gression. In this article the generalized data about classification, 
properties of these proteins and their role in cell cycle regulation 
in the model plant  Arabidopsis thaliana (L) Heynh. are presented. 
The following issues are emphasized: d-cyclins genes (from D-
class of cyclins), very important for cell progression across pre-
syntetic phase of the cell cycle, which are responsible for cell tran-
sition from quiescence stage in DNA-synthesis phase (S) and can 
be regulated by exogenic factors; and CDK2, which combines 
this class of cyclins to form an active CDK-cyclin complex. Each 
cyclin is synthesized and degrades in the cell for a specific pe-
riod of the cycle and their expression fluctuates during the whole 
cell cycle [2], whereas CDKs is permanently present in the cell. 
Therefore, the study of CDK is necessary for understanding the 
fundamental cell cycle control mechanisms. 

K  e  y    w  o  r  d  s:  cell  cycle,  cyclin-depending  kinase,  cell  cycle 
regulation, cyclin, gene expression.



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

УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Історія науки

І.В. КОСАКІВСЬКА, Н.П. ВЕДЕНИЧОВА, В.А. НЕГРЕЦЬКИЙ, О.А. ШЕЙКО
Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України

вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01601, Україна

inst@botany.kiev.ua

ДО 80-РІЧЧЯ ВІДДІЛУ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН (ФІТОГОРМОНОЛОГІЇ) ІНСТИТУТУ БОТАНІКИ 
імені М.Г. ХОЛОДНОГО НАН УКРАЇНИ

К   л   ю   ч   о   в   і     с   л   о   в   а :  рослини, фізіологія, фітогормони

© І.В. КОСАКІВСЬКА, Н.П. ВЕДЕНИЧОВА, 
В.А. НЕГРЕЦЬКИЙ, О.А. ШЕЙКО, 2014

У 1934 році пі сля ре ор га ні за ції Ака де мії наук Ук ра-
їнської РСР до її скла ду ввій шов Інсти тут бо та ні ки, 
в яко му було ство ре но сек тор фі зіо ло гії рос лин із 
трьо ма від ді ла ми: біо ло гії сільсь ко гос по дарських 
рос лин, фі зич ної фі зіо ло гії рос лин і хі міч ної фі зіо-
ло гії рос лин. Ці від ді ли очо ли ли ви дат ні нау ков ці: 
ака де мік АН УРСР (із 1921 р.) Єв ген Пи ли по вич 
Вот чал — один із фун да то рів ок ре мої час ти ни фі-
зіо ло гії рос лин (фі зіо ло гії сільсь ко гос по дарських 
куль тур), по льо вої фі зіо ло гії, тео рії вро жай ності 
та по су хостій кості (Вот чал, 1928, 1932, 1939); ака-
де мік АН УРСР (із 1929 р.) Ми ко ла Гри го ро вич 
Хо лод ний — тво рець учен ня про фі то гор мо ни, 
на яко му ба зу ю ть ся су час ні уяв лен ня про хі міч ну 
при ро ду ак ти ва ції та галь му ван ня рос то вих про-
це сів у рос лин, ос но во по лож ник тео рії тро піз мів 
(Хо лод ний, 1924, 1939, 1949, 1953, 1982); ака де мік 
АН УРСР Во ло ди мир Ми ко ла йо вич Лю би мен ко 
(із 1929 р.), кот рий пер шим ус та но вив хі міч ний 
зв’язок між біл ка ми та піг мен та ми в пласти дах, 
сфор му лю вав гі по те зу ево лю ції спо со бів жив лен ня 

рос лин від хе мо син те зу до фо то син те зу (Лю би мен-
ко, 1935, 1963).

Ми ко ла Гри го ро вич Хо лод ний вив чав мор фо ло-
гію та фі зіо ло гію ор га ніз мів, за дія них у кру го обі гу 
за лі за в при ро ді, до слі джу вав елек тро фі зіо ло гію, 
фі зи ко-хі міч ні яви ща в жи вій клі ти ні, роз ро бив 
ори гі наль ні під хо ди до вив чен ня бак те рій, до слі-
джу вав пи тан ня ви ник нен ня жит тя на Зем лі, ево-
лю цій ної тео рії, іс то рії нау ки. По чи наю чи з 1924 
року вив чав фі то гор мо ни рос лин (мо но гра фії: «К 
вопросу о распределении в корне геотропической 
чувствительности» (1906), «О влиянии металли-
ческих ионов на процессы раздражимости у 
растений» (1918), «Железобактерии» (1926), 
«Фитогормоны. Очерки по физиологии 
гормональных явлений в растительном организме» 
(1939), «Среди природы и в лаборатории» (1949)).

У 1937 році з жит тя пі шли ака де мі ки Є.П. Вот-
чал і В.М. Лю би мен ко. Тому на по чат ку 1938-го в 
сек то рі фі зіо ло гії рос лин були ство ре ні два від ді ли: 
за галь ної фі зіо ло гії рос лин, який очо лив ака де-
мік АН УРСР М.Г. Хо лод ний, і хі міч ної фі зіо ло гії 
рос лин, ке рів ни ком яко го став док тор біо ло гіч них 
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наук, про фе сор Ан д рій Ар хи по вич Кузь мен ко — 
учень ака де мі ка АН УРСР В.М. Лю би мен ка. Зго-
дом у сек то рі фі зіо ло гії рос лин за сну ва ли ла бо ра то-
рію з до слі джен ня жив лен ня рос лин — як про дов-
жен ня нау ко во го спад ку ака де мі ка Є.П. Вот ча ла. В 
по во єн ні роки її ре ор га ні зу ва ли у від діл фі зіо ло гії 
жив лен ня та аг ро хі мії, кот рим у 1944—1945 рр. за-
ві ду вав ака де мік АН УРСР Пет ро Ан ти по вич Вла-
сюк, фі зіо лог рос лин, аг ро хі мік і ґрун то зна вець, 
який за по чат ку вав в Ук ра ї ні вчен ня про мік ро еле-
мен ти. Він об ґрун ту вав при йо ми, спо со би й нор-
ми ви ко ристан ня мік ро до б рив із ме тою одер жан ня 
мак си маль но го ефек ту (Вла сюк, 1966, 1969).

У по во єн ні роки ака де мік М.Г. Хо лод ний очо-
лив від діл фі зіо ло гії та еко ло гії рос лин. На про-
хан ня Ми ко ли Гри го ро ви ча Пре зи дія АН УРСР 
ухвалила рі шен ня (від 03.03.1945 р.) про ство рен ня 
в Сочі ла бо ра то рії, під по ряд ко ва ної від ді лу фі зіо-
ло гії та еко ло гії рос лин Інсти ту ту бо та ні ки. Час-
ти на її спів ро біт ни ків про дов жу ва ла до слі джен ня 
суб тро піч них рос лин, роз по ча ті М.Г. Хо лод ним у 
роки вій ни.

Та на при кін ці 1948 року для Ми ко ли Гри го ро ви ча 
наста ли важ кі часи. На серп не вій се сії  ВАСГ НІЛ без-
підстав но му осу джен ню й ути скам було під да но як 
усе вчен ня про фі то гор мо ни, так і са мо го М.Г. Хо-
лод но го — од но го з його фун да то рів. Із пла нів нау-
ко вих до слі джень ви ки ну ли всі теми «фі то гор мо-
наль но го на прям ку», а Ми ко лу Гри го ро ви ча усу-
ну ли від ке рів ництва від ді лом і за ли ши ли лише на 
по са ді стар шо го нау ко во го спів ро біт ни ка. М.Г. Хо-
лод ний при пи нив ро бо ту в Інсти ту ті бо та ні ки і з 
1 січ ня 1950 року ви йшов на пен сію, але ні на мить 
не втра чав віри в те, що «ан ти гор мо наль ний пси-
хоз швид ко мине» і всі його нау ко ві здо бут ки бу-
дуть оці не ні об'єктивно.

Від діл очо лив про фе сор Сер гій Іва но вич Ле бе-
дєв, який ке ру вав ним до 1953 року. Нау ко ві по-
шу ки С.І. Ле бе дє ва були пов’язані з роз роб кою 
про блем фо то син те зу, фі зіо ло гіч ної ролі мік ро-
еле мен тів, про дук тив ності морських во до рос тей, 
фі зіо ло го-біо хі міч них за сад уро жай ності сільсь ко-
гос по дарських куль тур, ульт раструк ту ри апа ра ту 
фо то син те зу (Ле бе дев, 1953).

У 1954 році за ві ду ва чем від ді лу став і ке ру вав 
ним про тя гом 7 ро ків про фе сор Ми ко ла Ар хи по-
вич Лю бинський — учень М.Г. Хо лод но го, бо та-
нік-фі зіо лог, фа хі вець із ана то міч них до слі джень, 
вив чен ня бу до ви та ве ге та тив но го роз мно жен ня 
пло до вих куль тур (Лю бин ский, 1957).

Уп ро довж 1960—1979 рр. від діл очо лю вав ака-
де мік АН УРСР К.М. Сит ник (1973 р. об ра но ака-
де мі ком), а з 1979 по 2014 рік — член-ко рес пон-
дент НАН Ук ра ї ни Л.І. Му са тен ко (2003 р. об ра но 
членом-ко рес пон ден том).

1975 року у від ді лі фі зіо ло гії рос лин було ство-
ре но ла бо ра то рію го рі хо п лід них (за ві ду вач — канд. 
біол. наук Т.Є. Стрі ла) й ла бо ра то рію ци то фі зіо-
ло гії і конст рую ван ня рос лин ної клі ти ни (за ві ду-
вач — ака де мік АН УРСР Ю.Ю. Гле ба), яку в 1981 
році ре ор га ні зо ва но у від діл ци то фі зіо ло гії та клі-
тин ної ін же не рії, а в 1990 р. на його базі було за-
сно ва но Інсти тут клі тин ної біо ло гії та ге не тич ної 
ін же не рії НАН Ук ра ї ни.

У від ді лі про тя гом 1957 — 1965 рр. пра цю вав ака-
де мік АН УРСР А.М. Гро дзінський — за снов ник 
су час ної але ло па тії — нау ки про хі міч ну взає мо дію 
рос лин у штуч них і при род них еко систе мах (Гро-
дзинский, 1965).

Особ ли ву ува гу нау ков ці від ді лу, по чи наю чи з 
1960 року й уп ро довж три ва ло го часу, зо се ре ди-
ли на вив чен ні фі зіо ло гії й біо хі мії рос ту та роз-
ви тку рос лин, роз крит ті ме ха ніз мів ко ре ля тив них 
зв'язків між ін ши ми ор га на ми. Ре зуль та ти здій сню-
ва них пра ців ни ка ми від ді лу М.А. Лю бинським, 
К.М. Сит ни ком, А.І. За кор дон цем, О.Б. Бой чук і 
Р.Ф. Проц ко до слі джень були підсумова ні в ко лек-
тив них мо но гра фі ях «Взає мо дія над зем них і під-
зем них ор га нів рос лин» і «Фи зио ло го-био хи ми че-
ские основы рос та рас те ний».

У 1970-ті роки роз по ча ли ся до слі джен ня з фі-
зіо ло гії ок ре мих ор га нів рос лин, зок ре ма внут ріш-
ньої ор га ні за ції про це сів жит тє ді яль ності ко ре ня, 
що уза галь не но в фун да мен таль ній мо но гра фії 
«Фи зио ло гия кор ня», ав то ри якої К.М. Сит ник, 
Н.М. Кни га і Л.І. Му са тен ко були від зна че ні Пре-
мі єю іме ні М.Г. Хо лод но го АН УРСР. У по даль-
шо му К.М. Сит ник, Л.І. Му са тен ко та Т.Л. Бо гда-
но ва про дов жи ли вив чен ня фі зіо ло гії лист ка, що 
зна йшло ві доб ра жен ня в ко лек тив ній мо но гра фії 
«Фи зио ло гия лис та» (1972).

У рам ках Між на род ної про гра ми ЮНЕ СКО 
«Лю ди на і біо сфе ра», по чи наю чи з 1973 р., у від ді-
лі спіль но з гео бо та ні ка ми, аль го ло га ми, мі ко ло-
га ми, біо хі мі ка ми й ма те ма ти ка ми вив чали фор-
му ван ня струк тур них і функ ціо наль них зв'язків 
між біо тич ни ми й абіо тич ни ми ком по нен та ми 
в про це сі пе ре тво рен ня ре чо вин і по то ків енер-
гії в еко систе мі сте пу (К.М. Сит ник, А.В. Гор де-
цький).
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Знач ний вне сок зро би ли нау ков ці від ді лу в про-
ве ден ня ком плекс них до слі джень впли ву фак то рів 
кос міч но го по льо ту на ріст, роз ви ток і жит тє ді яль-
ність про ка ріо тич них і еука ріо тич них ор га ніз мів. 
Було здій сне но під го тов ку й оп ра цю ван ня ма те-
ріа лів фі то біо ло гіч них ек спе ри мен тів, які про во-
ди ли ся на ра дянських штуч них су пут ни ках Зем лі, 
кос міч них ко раб лях «Со юз», ор бі таль них стан ці ях 
«Са лют», а та кож у процесі ви ко нан ня Ук ра їнської 
на ціо наль ної й низ ки Між на род них кос міч них 
про грам. Ос нов ні ре зуль та ти кос міч них до слі джень 
уза галь не ні в мо но гра фі ях «Микроорганизмы в 
космическом полете» (1983) і «Растительная клетка 
при изменении геофизических факторов» (1984). 
За цикл ро біт із до слі джен ня за ко но мір ностей рос-
ту та роз ви тку мік ро ор га ніз мів в умо вах кос міч но-
го по льо ту К.М. Сит ни ку й очо лю ва но му ним ко-
лек ти ву фа хів ців у 1979 р. при су дже но Дер жав ну 
пре мію Ук ра їнської РСР у га лу зі нау ки і тех ні ки. 
В 1997 році вче ні від ді лу до слі джу ва ли фі то гор мо-
наль ний ста тус рос лин в умо вах не ва го мості під час 
ук ра їнсько-аме ри кансь ко го ек спе ри мен ту на бор-
ту кос міч но го ко раб ля «Ко лум бія».

Нау ко ві роз роб ки, спря мо ва ні на ство рен ня хі-
міч них за со бів бо роть би із втра та ми цук ру під час 
збе рі ган ня си ро ви ни на цук ро вих за во дах, ви світ-
ле ні в мо но гра фії «Про рас та ние кор не пло дов са-
хар ной свеклы и проблемы её хра не ния», а її ав то ри 
Р.Ф. Проц ко та В.Б. Вар шавська були від зна че ні в 
1982 році Пре мі єю іме ні М.Г. Хо лод но го АН УРСР.

Із ме тою роз ши рен ня об ся гу ро біт у га лу зі тео-
ре тич ної та при клад ної бо та ні ки у від ді лі фі зіо ло гії 
рос лин 1986 року було ство ре но ла бо ра то рію фі-
зіо ло гії на сін ня, пе ре йме но ва ну 1992-го в ла бо ра-
то рію ре про дук тив но го роз ви тку. До 1989 року її 
очо лю вав А.В. Гор де цький, а по тім, до її роз фор-
му ван ня (1996), — В.А. Не гре цький. У ла бо ра то рії 
пра цю ва ли Р.Ф. Проц ко, В.Б. Вар шавська, Е.Л. Бу-
зу каш ві лі й Л.А. Пат лань. Ос нов ним на прям ком 
діяльності ла бо ра то рії була роз роб ка фі зіо ло го-
біо хі міч них за сад ре гу ля ції про це сів про рос тан ня, 
до зрі ван ня та під ви щен ня схо жості на сін ня.

Від 1994 р. у від ді лі роз по ча ли ся до слі джен ня фі-
то гор мо нів представ ни ків різ них сис те ма тич них 
груп су дин них рос лин, во до рос тей, па по ро тей, а 
та кож ба зи ді аль них, са про фіт них і па ра зит них гри-
бів. Вив чен ня гор мо наль но го ста ту су (ін до лі лоц то-
ва та абс ци зо ва ки сло ти, ци то кі ні ни, гі бе ре лі но по-
діб ні спо лу ки) до зво ли ло вста но ви ти, що три ге ром 
для за пус ку фі зіо ло гіч них і мор фо ло гіч них про грам 

є пев ні спів від но шен ня між ок ре ми ми ком по нен-
та ми гор мо наль ної сис те ми. Ре зуль та ти про ве де-
них до слі джень були уза галь не ні в ко лек тив ній мо-
но гра фії «Гор мо наль ний ком плекс рос лин і гри бів»

Із 1999 р. нау ко ві роз роб ки від ді лу спря мо-
вуються на вив чен ня адап тив ної ролі при род них 
ре гу ля то рів рос ту рос лин. Упер ше ви ко риста но 
пер вин ні лист ки ква со лі як мо дель ний об’єкт для 
до слі джен ня впли ву вод но го де фі ци ту на спів від-
но шен ня ін ди ві ду аль них ком по нен тів фі то гор мо-
наль но го ком плек су, ре про дук цію та ріст клі тин 
і пов но ту реа лі за ції їх ньо го мор фо ге не тич но го 
роз ви тку на різ них ста ді ях рос ту (К.М. Сит ник, 
Л.І. Му са тен ко, В.М. Ге не ра ло ва, Г.Г. Мар тин, 
В.А. Ва сюк, Н.П. Ве де ни чо ва, А.Н. Несте ро ва). 
До слі дже но за умов стре су про тек тор ну дію кі не-
ти ну, АБК та екст рак тів гри бів і про дук тів їх ньої 
пе ре роб ки як пре па ра тів при род них біо ло гіч но 
ак тив них ре чо вин. По рів няль ний ана ліз ци то-
ге не тич ної ак тив ності при род них і син те тич них 
ре гу ля то рів рос ту за свід чив, що при род ні ре гу-
ля то ри не спри чи ня ють збіль шен ня чи сель ності 
клі тин із абе ра ція ми хро мо сом і не змі ню ють спів-
від но шен ня клі тин між фа за ми мі то тич но го цик-
лу (М.О. Боль ша ко ва). Будь-яку об роб ку рос лин 
ре гу ля то ра ми рос ту мож на роз гля да ти як м’який 
стрес, що ін тен си фі кує адап та цій ні мож ли вості 
рос лин но го ор га ніз му. Од ним із на слід ків та ких 
про це сів є під ви щен ня рів нів віль них ци то кі ні нів 
і АБК, а та кож швид ке та іс тот ні ше зростан ня лек-
ти но вої (Н.В. Ко валь чук) і лі пок си ге наз ної ак тив-
ності (Л.М. Ба бен ко). До слі дже но клі тин ні ме ха-
ніз ми адап та ції рос лин до впли ву абіо тич них стре-
со вих чин ни ків. Ре зуль та ти вив чен ня біл ків, їх ньої 
фер мен та тив ної ак тив ності, фі то гор мо наль но го 
ба лан су при адап та ції рос лин до дії стре со вих абіо-
тич них чин ни ків були уза галь не ні в мо но гра фі ях 
«Фі зіо ло го-біо хі міч ні ос но ви адап та ції рос лин до 
стре сів» (2003) і «Стре со ві біл ки рос лин» (2008).

Нау ков ці від ді лу про тя гом ба га тьох ро ків під-
три му ють сто сун ки з уче ни ми ін ших кра їн, зок-
ре ма Інсти ту ту фі зіо ло гії рос лин і ге не ти ки іме ні 
М. По по ва Бол гарської ака де мії наук, ра зом з яки-
ми вив ча ють клі тин ні ме ха ніз ми стій кості рос лин-
га ло фі тів, здій сни ли по шук фі то ре ме ді ан тів для 
від нов лен ня за со ле них ґрун тів (І.В. Ко са ківська, 
В.А. Не гре цький, Л.М. Ба бен ко, Л.В. Вой тен ко). 
До слі джен ня фі то гор мо нів і піг мен тів мік ро во до-
рос тей роз по ча то в рам ках уго ди з Ки ївським на-
ціо наль ним уні вер си те том іме ні Та ра са Шев чен ка 
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(К.О. Ро ма не ско, Л.М. Ба бен ко). Спіль но з нау-
ков ця ми Інсти ту ту фі зіо ло гії рос лин і ге не ти ки 
НАН Ук ра ї ни здій сню ю ть ся до слі джен ня, спря мо-
ва ні на по шук біо ло гіч них мар ке рів стій кості пше-
ни ці та сої до впли ву абіо тич них стре со вих чин-
ни ків (І.В. Ко са ківська, Л.В. Вой тен ко, Р.В. Ліх-
ньовський, Л.М. Ба бен ко).

Ос кіль ки пріо ри те том у до слі джен нях від ді лу, 
за по чат ко ва них в Інсти ту ті ака де мі ком Ми ко лою 
Гри го ро ви чем Хо лод ним, зав жди були фі то гор мо-
ни та їхня роль у про це сах рос ту та роз ви тку рос-
лин, 1994 р. з іні ціа ти ви ака де мі ка К.М. Сит ни ка 
від діл фі зіо ло гії рос лин було пе ре йме но ва но у від-
діл фі то гор мо но ло гі її.

Своє 80-річ чя від діл фізіології рослин зуст рі-
чає, зо се ре див ши зу сил ля на вив чен ні фі то гор мо-
нів представ ни ків од но го з най дав ні ших від ді лів 
рос лин но го царст ва — Polypodiophyta. Спи раю чись 
на фун да мен таль ні нау ко ві роз роб ки ака де мі ка 
М.Г. Хо лод но го та ви ко ристо вую чи но віт ні ви со-
ко ефек тив ні ме то дич ні під хо ди (ВЕРХ-МС), до слі-
джу є ть ся участь фі то гор мо нів у ре гу ля ції он то ге не зу, 
ви зна чен ні ста ті, здій сню є ть ся по шук спо лук і ме-
ха ніз мів, які ре гу лю ють пе ре хід рос лин зі ста ну спо-
кою до ак тив но го рос ту та роз ви тку. Про дов жую чи 
за по чат ко ва не ака де мі ком В.М. Лю би мен ком вив-
чен ня фо то син те тич но го апа ра ту рос лин, про во-
дять ся ульт раструк тур ний ана ліз хло ро пластів, ви-
зна чен ня скла ду та вмісту піг мен тів у лист ках вод ної 
па по ро ті Salvinia  natans, до слі джен ня з якою були 
роз по ча ті у 20-ті роки ХХ ст. ака де мі ком М.Г. Хо-
лод ним (1924). Пи тан ня стій кості аг рар них куль тур, 
вив чен ня яко го за по чат ку вав ака де мік Є.П. Вот-
чал, про дов жу є ть ся у до слі джен нях клі тин них ме-
ха ніз мів адап та ції різ них сор тів пше ни ці та сої до 
дії ви со кої та ни зької тем пе ра тур і по су хи, по шу ку 
біо ло гіч них мар ке рів то ле рант ності для по даль шо го 
ви ко ристан ня їх у се лек цій ній ро бо ті.

Отже, від зна чаю чи 80-річ чя від ді лу фі зіо ло-
гії рос лин (фі то гор мо но ло гії) Інсти ту ту бо та ні ки 
НАН Ук ра ї ни, ми з гли бо кою ша ною зга дує мо його 
фун да то рів — ака де мі ків АН УРСР Єв ге на Пи ли-
по ви ча Вот ча ла, Ми ко лу Гри го ро ви ча Хо лод но го 
та Во ло ди ми ра Ми ко ла йо ви ча Лю би мен ка, нау ко-
ві ідеї й роз роб ки яких були про дов же ні наступ ни-
ми по ко лін ня ми вче них від ді лу, а та кож зна йшли 
свій по даль ший роз ви ток у су час них до слі джен нях. 
Ни ніш ні нау ков ці від ді лу от ри ма ли ви знач ний 
нау ко вий спа док від по пе ред ни ків і док ла дуть усіх 
зу силь, щоб із чес тю про дов жу ва ти роз по ча ту ними 
спра ву на бла го Ук ра ї ни та нау ки.
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Рекомендує до друку Надійшла 21.10.2014 р.
С.Л. Мосякін

И.В. Косаковская, Н.П. Веденичева, В.А. Негрецкий, 
Е.А. Шейко
Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины, 
г. Киев

К 80-ЛЕТИЮ ОТДЕЛА ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 
(ФИТОГОРМОНОЛОГИИ) ИНСТИТУТА БОТАНИКИ 
имени Н.Г. ХОЛОДНОГО НАН УКРАИНЫ

В статье представлены краткие сведения об истории созда-
ния отдела физиологии растений, об ученых, возглавлявших 

его работу, основных направлениях научных исследований. 
Освещены главные достижения в изучении фитогормональ-
ной системы, участия фитогормонов в регуляции процессов 
роста и развития целого растения и отдельных его органов. 
Обобщены данные о научных разработках, посвященных 
изучению процессов адаптации растений, формированию 
реакций на действие стрессовых факторов. Приведены ос-
новные монографии ученых отдела, включая работы ака-
демиков Е.Ф. Вотчала, В.Н. Любименко, Н.Г. Холодного, 
К.М. Сытника, А.М. Гродзинского, а также ряд публикаций 
последних лет. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: растения, физиология, фитогормоны.

I.V. Kosakivska, N.P. Vedenicheva, V.A. Negretsky, E.A. Sheiko 
M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv

80-th ANNIVERSARY OF THE PLANT PHYSIOLOGY 
(PHYTOHORMONOLOGY) DEPARTMENT OF THE 
M.G. KHOLODNY INSTITUTE OF BOTANY, NAS OF 
UKRAINE

The article presents an overview of the history of creation of the 
Department of Plant Physiology, information about the Depart-
ment Heads and the main directions of scientific research. The 
major achievements in the study of the phytohormone system, 
participation of phytohormones in the regulation of growth and 
development of the whole plant and individual organs are pre-
sented. The data on scientific investigations, devoted to study of 
the processes of adaptation of plants and formation of the reac-
tions to stressors, are summarized. The main scientific mono-
graphs of the scientists, including books of academicians E.Ph. 
Votchal, V.N. Lyubimenko, N.G. Kholodny, K.M. Sytnik, A.M. 
Grodzinsky, as well as a number of recent publications, are cited.
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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Ювілейні дати 

ДМИТРУ МИХАЙЛОВИЧУ ГРОДЗИНСЬКОМУ — 85!

© В.В. МОРГУН, О.П. ДМИТРІЄВ, Я.П. ДІДУХ, 2014

5 серп ня 2014 року ви пов ни ло ся 85 років ви дат но-
му вче но му Дмит ру Ми хай ло ви чу Грод зинсь ко му. 
Він — академік НАН України, двічі нагороджений 
ор де ном Яро сла ва Муд ро го та Державною премією 
України, За слу же ний діяч нау ки і техніки України, 
док тор біологічних наук, про фе сор, завідувач 
відділу Інституту клітинної біології та генетичної 
інженерії НАН України, рад ник Президії НАН 
України. Д.М. Грод зинсь ко го зна ють як пре крас ну 
лю ди ну, гли бо ко еру до ва но го вче но го з ен цик ло-
пе дич ни ми знан ня ми в різних га лу зях біологічної 
нау ки, чу до во го лек то ра, не втом но го ге не ра то-
ра ідей, який не лише встигає за стрімким роз-
вит ком сучасної нау ки, а й випереджає його про-
гностич ним ба чен ням но вих обріїв, фор му ван ням 
несподіваних підходів і оригінальних рішень. Коло 
його інтересів доволі ши ро ке. Радіобіологи вва жа-
ють Дмит ра Ми хай ло ви ча фахівцем з радіобіології, 
фізіологи рос лин — фізіологом, еко ло ги — еко-

ло гом, еволюціоністи — еволюціоністом... Така 
зацікавленість при ро дою, жага пізнання були 
успадковані від батьків, роз ви ну ли ся ще в дитинстві 
та юнацтві. Д.М. Грод зинсь кий на ро див ся в м. Біла 
Церк ва в родині ботаніків — викладачів Біло-
церківського сільськогосподарського інституту. 
Під впли вом батьків у ньо го з ди тя чих літ фор му-
ва ла ся прихильність до світу рос лин, інтерес до 
за га док і таємниць біологічних явищ, при ро ди за-
га лом. Ра зом з тим він цікавився ши ро ким ко лом 
наук — від історії до фізики, тому логічним було 
рішення от ри ма ти подвійну освіту. Закінчуючи 
агрономічний фа куль тет Білоцерківського 
сільгоспінституту, Дмит ро Грод зинсь кий вчить-
ся на механіко-ма те ма тич но му факультеті за-
оч но го відділення Мос ковсь ко го дер жав но го 
університету імені М.В. Ло мо но со ва. Далі була 
аспірантура при Інституті фізіології рос лин АН 
УРСР, де Д.М. Грод зинсь кий підготував і за хис тив 
кан ди датсь ку дисертацію, при свя че ну дії ма лих 
доз іонізуючих випромінювань на рос ли ни. Після 
закінчення аспірантури Дмит ро Михайлович 
продовжує дослідження в цьо му пер спек тив но му 
на прям ку і не за ба ром організовує відділ біофізики 
і радіобіології, яким беззмінно керує і до те пер.

Над зви чай но ве ли кий вплив на нау ко ву діяльність 
ювіляра мало постійне спілкування з ви дат ни ми вче-
ни ми-біологами. Зустрічі з ко ле га ми відбувалися в 
незмінно творчій атмосфері, коли формується нове 
ба чен ня і за род жу ють ся нові ідеї, гіпотези.

Уп ро довж 1974—1985 років Д.М. Грод зинсь кий 
очо лю вав Інститут фізіології рос лин АН УРСР. 
Керівництво інститутом у той період було спра вою 
не простою, оскільки за мас ко ва на лисенківщина 
вия вила ся доволі жи ву чою і дослідження низ ки 
відділів мали по вто рю ва ний і ру тин ний ха рак тер. 
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Щоб на бли зи ти ся до су час но го рівня нау ки, тре ба 
було рішуче пе ре бу до ву ва ти методологічні за са ди 
та нау ко ве мис лен ня співробітників. Цьо го до сяг-
ли зав дя ки вмінню Дмит ра Ми хай ло ви ча ге не ру-
ва ти оригінальні ідеї, за про по ну ва ти нові фор ми 
пла ну ван ня і звітності, модернізації приладової 
бази, роз ши рен ня інформаційного за без пе чен-
ня досліджень. Ре зуль та ти по зна чи ли ся до сить 
швид ко — були сформовані нові наукові на пря ми, 
отримані пріоритетні ре зуль та ти ви со ко го рівня. 
По шук но вих форм ро бо ти, за лу чен ня молоді, за-
про шен ня провідних зарубіжних дослідників мали 
знач ний вплив на роз ви ток Інституту, який із кож-
ним ро ком на бу вав дедалі більшої популярності в 
країні та за кор до ном.

За всієї ши ро ти і різнобічності нау ко вих 
інтересів Д.М. Грод зинсь ко го в його творчості 
мож на виділити певні ета пи. Так, великі на-
пра цю ван ня були у вивченні ролі природної 
радіоактивності в житті рос лин. Підсумком цієї ро-
бо ти ста ла монографія «При род на радіоактивність 
рос лин і ґрунтів». Тоді ж ра зом зі своїм бра том, 
відомим академіком-фізіологом Андрієм Ми хай-
ло ви чем Грод зинсь ким, ювіляр видає «Ко рот кий 
довідник з фізіології рос лин», який на довгі роки 
став настільною кни гою для всіх, кого цікавила ця 
га лузь. У той час були здійснені й дослідження з 
реутилізації фос фо ру і сірки, впли ву фо то син те зу 
на над ход жен ня мінеральних ре чо вин у рос ли ни, 
радіопротекторної дії іонів низ ки металів.

Чільну ува гу Д.М. Грод зинсь кий приділив фор-
му ван ню но во го нау ко во го на прям ку — теорії 
надійності біологічних сис тем. Він організував 

і ке ру вав Нау ко вою ра дою АН СРСР з про блем 
надійності. Про тя гом кількох років у Чернігові, 
в дні вес ня них розливів Дес ни, про во ди ли ся 
всесоюзні симпозіуми, присвячені різним ас пек там 
біологічної надійності — від механізмів старіння 
до надійності еко систем. За редакцією Д.М. Грод-
зинсь ко го сис те ма тич но ви хо ди ли збірники 
матеріалів цих симпозіумів. Надійності рос лин-
них сис тем була при свя че на його монографія, яка 
є ак ту аль ною і сьогодні, користується по пи том 
фахівців різних нау ко вих напрямів.

Після аварії на ЧАЕС Дмит ро Ми хай ло вич од-
ним із пер ших вис ту пив про ти за сек ре чу ван-
ня відомостей про радіаційну ситуацію. В цей 
час він ак тив но виступає на вче них ра дах, збо-
рах колективів, у пресі і пояснює наслідки ка-
таст ро фи, дає цінні рекомендації з мінімізації 
радіаційних ризиків. У цей період відділ пе ре-
йшов на дослідження наслідків радіонуклідного 
за бруд нен ня еко систем. У перші дні після ка таст-
ро фи співробітники відділу про во дять обсте жен-
ня територій як у безпосередній близькості до 
аварійного бло ку, так і по всій Україні. Роз гор ну то 
дослідження ранніх і віддалених ефектів хронічного 
опромінення рос лин. Роз роб ля ють ся нові ме то-
ди оцінки ризиків, обу мов ле них радіоактивністю 
се ре до ви ща про жи ван ня, ви про бо ву ють ся 
різноманітні прий о ми, що да ють змо гу ке ру ва ти 
міграцією радіонуклідів у системі «ґрунт—рос ли-
на», а та кож нові технології реабілітації територій, 
за бруд не них радіонуклідами. Ра зом з тим 
досліджуються кумулятивні ефек ти опромінення, 
вплив хронічного опромінення на адаптивні про-
це си, а та кож індукція геномної нестабільності, 
роль ди п лонт но го та га п лонт но го клітинних 
відборів у захисті від за гро зи зростан ня ге не тич но-
го ван та жу в опромінених популяціях рос лин.

Вагомість й аргументованість дій Д.М. Грод-
зинсь ко го, спря мо ва них на по ря ту нок жит тя лю дей 
та ух ва лен ня відповідних рішень, змог ли оцінити 
знач но пізніше. У 2013 р. вийш ла кни га «Адап-
тив на стратегія фізіологічних процесів рос лин», в 
якій зроб ле но гли бо кий син тез і підбиті підсумки у 
вивченні цих про блем.

Уп ро довж 1999—2008 років Дмит ро Ми хай ло-
вич працює академіком-сек ре та рем Відділення 
загальної біології НАН України. Він успішно 
керує роз вит ком біологічної нау ки, особ ли ву ува-
гу звер таю чи на фор му ван ня но вих пер спек тив-
них напрямів, опікується розв’язанням важ ли вих 

Президент України Л.Д. Кучма вручає орден Ярослава 
Мудрого академіку НАН України Д.М. Гродзинському 
(2004 р.)

President of Ukraine L. Kuchma presents the Order of Prince 
Yaroslav the Wise to Academician D. Grodzinsky
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для країни і по даль шо го роз вит ку нау ки про блем. 
Ве ли ку ува гу Д.М. Грод зинсь кий приділяє пи тан-
ням збе ре жен ня та зба га чен ня біорізноманіття, 
біологічного за бруд нен ня, біобезпеки, роз-
вит ку но вих біотехнологій, генної та клітинної 
інженерії, ство рен ню та функціонуванню 
заповідників, про гно зу ван ню наслідків гло баль-
но го потепління. Д.М. Грод зинсь кий незмінно 
уваж ний до підготовки кадрів, він ство рив ве ли ку 
радіобіологічну шко лу. Під його керівництвом за-
хис ти ли кандидатські дисертації близь ко 80 мо ло-
дих фахівців не тільки з України, а й з інших країн. 
П'ятнадцять підготовлених ним дослідників ста ли 
док то ра ми наук, з яких п'ять очо лю ють ка фед ри 
у ви щих нав чаль них за кла дах. Д.М. Грод зин ський 
читає різні кур си в Київському національному 
університеті імені Та ра са Шев чен ка, де за його 
ініціативою ство ре на ка фед ра радіобіології та 
за сно ва на відповідна спеціалізація. Він на пи-
сав підручник «Радіобіологія», був співавтором 
підручників «Біофізика» і «Біоніка». Всьо го ж 
його перу на ле жить по над 810 нау ко вих праць і 30 
монографій.

Дмит ро Ми хай ло вич — організатор і керівник 
Радіобіологічного то ва рист ва України, Української 
асоціації біологів рос лин, го ло ва Комітету наукової 
термінології НАН України, член редколегій ба-
гатьох нау ко вих журналів, комісій і комітетів. Його 
го лос зав жди є зва же ним, ар гу мен то ва ним і ва-
го мим для ух ва лен ня відповідних, іноді до ле нос-
них, рішень, не за леж но від того, сто су ють ся вони 
окремої лю ди ни чи наукової про бле ми загалом.

Ба га то ува ги Д.М. Грод зинсь кий приділяє 
міжнародним нау ко вим зв'язкам та організації нау-
ко вих досліджень.

І сьогодні ювіляр перебуває у постійному по-
шу ку но вих істин, не підкоряється часу і не 
заспокоюється на до сяг ну то му, його дум ки 
спрямовані до гли бо ко го ба чен ня суті та механізмів 
біологічних процесів. Не дає спо кою вче но му і 
його дав ня мрія — роз кри ти регуляторні механізми 
сис тем репарації ДНК, пов'язані з про це са ми 
старіння.

Ювілярові властиві нев'януча енергія, 
доброзичливість, незмінний інтерес і відданість 
науці. Його по пра ву мож на на зва ти щас ли вою лю-
ди ною, яка при свя ти ла жит тя улюбленій справі.

Учні, друзі та ко ле ги щиро вітають Дмит ра Ми-
хай ло ви ча зі слав ним ювілеєм, зи чать йому міцного 
здо ров'я, щас тя, но вих твор чих ви сот і звер шень.

В.В. МОРГУН, О.П. ДМИТРІЄВ, Я.П. ДІДУХ

В Оксфорді на алеї біля університету серед дивовижних 
дерев рогу достатку (1994 р.)

In Oxford, in the alley near the University, among amazing 
cornucopia trees (1994)
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Заслуженный деятель науки, доктор биологических 
наук, профессор, академик Виктор Иванович 
Парфенов, 80-летний юбилей которого ныне 
отмечается, — видный учёный в области ботаники 
и экологии, талантливый педагог и организатор 
науки.

Родился Виктор Иванович 23 сентября 1934 г. 
близ д. Прудки Починковского района, что на 
Смоленщине, в крестьянской семье. В 1941 г. 
началась немецкая оккупация. Захватчики сожгли 
отчий дом и семье пришлось ютиться в землянке. 
В 1944 г. семья Пар фе но вых переехала в Буда-
Кошелевский район. Здесь, после окончания учебы 
в семилетке, в 1949 г. юноша поступил в лесной 
техникум, который закончил с отличием. В 1952 г.
Виктор Парфенов стал студентом Белорусского 
лесотехнического института в Минске.

После окончания вуза Виктор Иванович в тече-
ние двух лет работает инженером-лесоустроителем 
на Белорусском лесоустроительном предприятии. 
Приобретенный практический опыт позволил 
ему написать научную статью о восстановлении 
дубрав. Его исследовательские устремления 
заметил академик И.Д. Юркевич и пригласил в 
отдел геоботаники Института биологии АН БССР. 
Молодой инженер с радостью согласился и начал 
изучать леса сероольховой формации. В 1961 г. 
он поступил в аспирантуру и под руководством 
И.Д. Юркевича с большим энтузиазмом работал 
над диссертацией на тему «Исследование еловых 
лесов и внутривидовой изменчивости ели 
обыкновенной на юге ареала (в Полесье)». При 
этом В. Парфенов сочетал фитоценологию с 
хорологией и систематикой растений и досрочно 
успешно защитил свой труд. В нем изложено 
оригинальное представление об особенностях 
еловых лесов на южной границе ареала. С этого 
началась разработка фундаментальной научной 
проблемы — особенностей видов растений на 
границах ареалов. Результаты исследований позже 
были изложены в монографии «Обусловленность 
распространения и адаптации видов растений на 
границах ареалов» (1980).

В 1966—1968 годах Виктор Иванович работал 
ученым секретарем Совета по координации 

научной деятельности АН БССР, где значительно 
расширил свой научный кругозор и приобрел 
ценный организационный опыт. В 1968 г. он по 
инициативе президента АН БССР В.Ф. Купревича 
был направлен в Институт экспериментальной 
ботаники, где возглавил отдел флоры и гербария 
и занялся вопросами хорологии и систематики 
растений. С этим Институтом связана вся даль-
нейшая судьба В.И. Парфенова. В 1971 г. он стал 
заместителем директора, а в 1972 г. — директором 
Института и занимал этот пост бессменно 28 лет. 
Виктор Иванович сумел успешно справиться с 
руководством комплексом разнопрофильных 
лабораторий Института, где работали молодые 
исследователи и маститые ученые. По словам 
академика Н.А. Борисевича, во многом благодаря 
научной эрудиции В.И. Парфенова Институт 
стал крупным биологическим научным центром, 
широко известным далеко за пределами Беларуси. 
В 1980 г. за большие достижения Институт 
экспериментальной ботаники был удостоен ордена 
Трудового Красного Знамени.

Глубоко осознавая пользу от взаимных контактов 
с ведущими учеными, Виктор Иванович активно 
участвовал во многих научных форумах в СССР и 
за рубежом.

Возглавив лабораторию флоры и систематики 
растений, В.И. Парфенов существенно расширил 
и углубил сферу проводимых исследований. 
Флористика была обогащена кариологическим, 
цито генетическим, био морфо логическим, био хи-
ми ческим методами. В частности, он совместно с 
С.А. Дмитриевой создал моно графию «Кариология 
флоры как основы цитогенетического 
мониторинга» (1991). Это способствовало ис сле-
дованию важных теоретических и практических 
проблем флоры, вида, эволюции растений, 
ресурсоведения, созологии. Как лидер 
лаборатории Виктор Иванович организовал 
разработку актуальной тематики в связи с 
широкомасштабной мелиорацией Белорусского 
Полесья. Итоги этого исследования легли в основу 
докторской диссертации В.И. Парфенова на тему 
«Современные антропогенные изменения флоры и 
растительности Белорусского Полесья», успешно 
защищенной в 1975 г. в Институте ботаники имени 
Н.Г. Холодного АН Украины и получившей 

ВИКТОРУ ИВАНОВИЧУ ПАРФЕНОВУ — 80 ЛЕТ

© К.М. СЫТНИК, Г.Ф. РЫКОВСКИЙ, И.А. ДУДКА, 
О.С. ГАПИЕНКО, Д.Б. БЕЛОМЕСЯЦЕВА, 2014
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высо кую оценку ведущих ученых. Материалы 
диссертации отражены в монографии «Динамика 
лугово-болотной флоры и растительности Полесья 
под влиянием осушения» (1976) и в других 
публикациях ученого. Несколько ранее большое 
внимание специалистов привлекла монография 
«Хорология флоры Белоруссии» (1972), 
подготовленная в соавторстве с Н.В. Козловской 
и стимулировавшая хорологические исследования. 
Юбиляр является соавтором двух монографий, 
которые стали итогом плодотворного 
сотрудничества в области охраны природной 
флоры и растительности с ботаниками Украины 
и Молдавии (1980), а также Литвы (1987). Под 
редакцией и с авторским участием В.И. Парфенова 
была подготовлена ботаническая часть для 
издания «Нацыянальны атлас Рэспублiкi Бе ла-
русь» (2002). Особой заслугой Виктора Ивановича 
является подготовка нового всеобъемлющего 
фундаментального издания «Флора Беларуси», и 
проект этот успешно реализовывается. Так, под 
редакцией В.И. Парфенова опубликовано 2 тома по 
мохообразным, 2 тома — по сосудистым растениям 
и том, посвященный грибам (2004—2013). 
Ныне Виктор Иванович руководит подготовкой 
следующих томов. Наряду с этим, за последнее 
время опубликовано с его соавторством несколько 
монографий по флоре крупных охраняемых 
объектов.

Широкое развертывание флористических 
исследований под руководством В.И. Парфенова 
позволило подготовить материалы для «Красной 
книги Беларуси». Ныне готовится четвертое ее 

издание. Виктором Ивановичем разработаны 
научные основы охраны фиторазнообразия. 
Он участво вал в подготовке документов по 
выполне нию Конвенции о биоразнообразии в 
Беларуси (1997, 1998). Принципиально новым 
этапом в подходе к сохранению природного 
биоразнообразия явились разработанные под 
руководством В.И. Парфенова научные основы 
«Схемы рационального разме щения охраняемых 
природных территорий по Белорусской ССР». 
Эта схема предвосхитила идею создания 
территориально непрерывной панъевропейской 
экологической сети, но только в пределах Беларуси.

В отделе флоры и гербария под руководством 
ученого функционирует гербарий, признанный 
национальным достоянием Республики Беларусь.

Виктор Иванович — человек с большим 
достоинством, с нестандартными, прогрессивными 
и смелыми мыслями в сфере науки, политики, 
экономики и управления. Это ярко проявилось, 
например, в связи с чернобыльской катастрофой. 
Он лично посетил ее эпицентр и организовал 
исследования, результаты которых изложены в 
крупной монографии «Радиационное загрязнение 
растительности Беларуси» (1995).

Занимая активную жизненную позицию, Виктор 
Иванович принимает деятельное участие в научно-
организационной и общественной работе. Он 
возглавлял Совет молодых ученых Академии наук, 
а позже руководил Научным советом по проблемам 
Полесья, затем — Научным советом по проблемам 
биосферы, был председателем Белорусского 
национального комитета международной 
программы «МАБ», членом редакционного 
совета «Ботанического журнала», координатором 
государственных программ фундаментальных 
исследований «Динамика биоразнообразия» и 
ориентированных фундаментальных исследований 
«Биологические ресурсы».

Ныне Виктор Иванович — почётный директор 
родного Института и заведующий лабораторией 
флоры и систематики растений, возглавляет 
филиал кафедры ботаники биофака БГУ при 
Институте, а также является заместителем 
председателя координационного совета при СМ 
Беларуси по программе «Прикладные ресурсы», 
членом координационного совета при научно-
практическом центре «Биологические ресурсы», 
членом и экспертом Европейской рабочей 
группы Международного союза охраны природы, 

Виктор Парфёнов и проф. Владислав Василевич. XIII съезд 
Русского ботанического общества. Тольятти, 2013 год

Victor Parfenov and Prof. Vladislav Vasilevich, at the XIII 
Congress of the Russian Botanical Society, Toliatti, 2013
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председателем: совета по защите диссертаций при 
ИЭБ НАН Бе ла ру си, Белорусского ботанического 
общества, Белорусского комитета мира. Кроме 
того, он входит в состав редколлегий научных 
журналов и сбор ни ков.

Пе чат ная на уч ная про дук ция юби ля ра — это 
око ло 430 пуб ли ка ций, в чис ле ко то рых 45 мо но-
гра фий и книг. Вик тор Ива но вич как про фес сор 
боль шое вни ма ние уде ля ет пе да го ги че ской сфе ре, 
пе ре да че зна ний и опы та мо ло до му по ко ле нию. Он 
чи та ет спе циа ли зи ро ван ные кур сы лек ций в ву зах, 
ру ко во дит кур со вы ми, ди плом ны ми и ма гистер-
ски ми ра бо та ми сту ден тов. Под его ру ко во дством 
за щи ще но 7 док тор ских и свы ше 30-ти кан ди дат-
ских дис сер та ций. Его глу бо кая эру ди ция и ак тив-
ная дея тель ность спо собст во ва ли соз да нию бе ло-
рус ской фло ристи че ской шко лы со свои ми при-
ори те та ми.

У Вик то ра Ива но ви ча ор га ни че ски со че тают ся 
вы со кая эру ди ция, бе реж ное от но ше ние к при ро де 
с уме ни ем до ход чи во и ув ле ка тель но про па ган ди-
ро вать дос ти же ния нау ки.

Как вид ный уче ный-био лог В.И. Пар фе нов в 
1980 г. был из бран чле ном-кор рес пон ден том АН 
БССР, а в 1986 г. — дейст ви тель ным чле ном Ака де-
мии. В 2000 г. он удосто ен по чет но го зва ния За слу-
жен ный дея тель нау ки Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Раз носто рон няя и пло до твор ная на уч ная дея-
тель ность В.И. Пар фе но ва от ме че на Го су дарст-
вен ной пре ми ей БССР в об лас ти нау ки (1972), 
ор де ном Друж бы на ро дов, ме да ля ми, По чёт ны ми 
гра мо та ми Вер хов но го Со ве та БССР, Со ве та Ми-
нист ров стра ны. За на уч ные дос ти же ния Вик тор 
Ива но вич от ме чен зна ком «Silver Leaf Award 2001 
Planta Europa», Зо ло той ме да лью и ди пло мом Ев-
ро пей ской на уч но-про мыш лен ной па ла ты (Бель-
гия, г. Брюс сель, 2013). Как со ав то ру цик ла ра бот 
по мо хо об раз ным В.И. Пар фе но ву при су ж де на 
пре мия НАН Бе ла ру си в об лас ти био ло ги че ских 
наук (2011).

В ха рак те ре Вик то ра Ива но ви ча со че та ют ся, 
ка за лось бы, не со вмес ти мые чер ты: с од ной сто-
ро ны, доб ро та, чут кость и вни ма ние к лю дям, а 
с дру гой, — прин ци пи аль ность и не тер пи мость к 
раз лич ным не га тив ным про яв ле ни ям в нау ке и в 
че ло ве че ских от но ше ни ях. В.И. Пар фе нов лю бит 
свою Бе ла русь, ра ду ет ся ка ж до му ее ус пе ху и дос-
ти же нию.

По зволь те Вам, до ро гой Вик тор Ива но вич, с 
чувст вом глу бо ко го ува же ния по жать руку, по же-
лать доб ро го здо ро вья Вам и Ва шим близ ким, а 
так же но вых твор че ских ус пе хов.

К.М. СЫТНИК, Г.Ф. РЫКОВСКИЙ, И.А. ДУДКА, 
О.С. ГАПИЕНКО, Д.Б. БЕЛОМЕСЯЦЕВА.



637ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 5

Ор га ні за то ра ми цієї кон фе рен ції були Інсти тут бо-
та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни та На-
ціо наль ний ден д ро ло гіч ний парк «Со фі їв ка» НАН 
Ук ра ї ни (м. Умань), на базі яко го, влас не, і від бу-
вав ся фо рум. Ор га ні за цій ний ко мі тет кон фе рен ції 
об´єд нав нау ков ців не лише з Інсти ту ту бо та ні ки 
(В. Бе ре зовська, В. Бри ков, Д. Ви но ку ров, В. Да-
цюк, І. Жу па нов, М. Зи ко ва, Т. Кар пюк, О. Кли-
мен ко, А. Мо ся кін, І. Оль шанський, В. Пав лен-
ко-Ба ри ше ва, О. Пе ре грим, О. По лі щук, О. Рай да) 
та НДП “Со фі їв ка” (В. Ада мен ко, А. Гон ча ро ва, 
Л. Гон ча рук, В. Ок сан тюк, О. Опал ко, Н. Су ли-
га, Г. По но ма рен ко, О. По рох ня ва, Г. Та ра сен ко, 
М. Че ка нов, А. Чер нен ко), а й Ки ївсь ко го на ціо-
наль но го уні вер си те ту іме ні Та ра са Шев чен ка 
(М. Пе ре грим, О. Без смерт на), Уні вер си те ту Ан-
ка ри, Ту реч чи на (І. Ака та), Інсти ту ту гід ро біо ло гії 
НАН Ук ра ї ни (О. Бі ло ус), На ціо наль но го бо та ніч-
но го саду іме ні М.М. Гриш ка (Ю. Круг ляк), На ціо-
наль но го уні вер си те ту біо різ но ма ніт тя та при ро-
до ко ристу ван ня Ук ра ї ни (А. Ба би цький) і На ціо-
наль но го при род но го пар ку «Го міль шанські ліси» 
(М. Яро цька).

Понад півстоліття збігло відтоді, коли відбулася 
перша така конференція, ор га ні зо ва на мо ло ди-
ми вче ни ми Інсти ту ту бо та ні ки. З того часу на 
молодіжних конференціях було представлено 
сотні наукових доповідей, апробовано чимало 
дисертацій, зібрання стали своєрідною школою 
для багатьох студентів, аспірантів та молодих 
дослідників. Цьогоріч, через складні політичні 
обставини і в умовах військової агресії з боку 
Росії, на конференцію приїхало менше молодих 
науковців, порівняно з попередніми роками. У фо-
ру мі безпосередню участь взяли 46 представників 

з України та Туреччини, а загальна кількість 
учасників — більше 170 з семи країн (України, 
Туреччини, Німеччини, Білорусі, Азербайджану, 
Ірану та Російської Фе де ра ції).

Міжнародний форум молодих учених розпо чав-
ся пленарним засіданням. Відкрили конференцію 
її співголови: чл.-кор. НАН України Є.Л. Кордюм 
та чл.-кор. НАН України І.С. Косенко. На 
пленарному засіданні було виголошено три 
доповіді. Шляхи збереження ландшафтного і 
біотичного різноманіття в Україні розглянула д-р 
біол. наук О.М. Байрак (Державна екологічна 
академія післядипломної освіти). Дослідниця 
також презентувала цікавий науково-популярний 
фільм про дендрологічні парки України. З 
перспективами культивування в Україні нових 
видів їстівних та лікарських грибів учасників 
конференції ознайомила д-р біол. наук Н.А. Бісько 
(Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного). 
Сигнальні посередники та індукція адаптивних 
реакцій рослин на дію стресорів проаналізував у 
ґрунтовній доповіді д-р біол. наук Ю.Є. Колупаєв 
(Харківський національний аграрний університет 
імені В.В. Докучаєва).

10 та 11 вересня відбувалися секційні засідання 
конференції. На сек ці ях «Аль го ло гія, бріо ло гія, 
лі хе но ло гія та мі ко ло гія» і «Сис те ма ти ка та фло-
ристи ка су дин них рос лин» роз гля да ли ся пи тан-
ня мор фо ло гії, хо ро ло гії й так со но мії во до рос тей, 
гри бів і су дин них рос лин. На секції «Екологія 
рослин та фітоценологія» були представ ле ні до по-
ві ді, які сто су ва ли ся го лов но про блем син так со но-
мії рос лин ності. Вже тра ди цій но най біль ше учас-
ни ків зі бра ла сек ція «Ек спе ри мен таль на бо та ні ка». 
Тут об го во рю ва ло ся ши ро ке коло нау ко вих пи тань: 
фі то хі мія, еко ток си ко ло гія, фі зіо ло гія та біо хі мія 
стре со вих ре ак цій рос лин і ме ха ніз ми стій кості, 

УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Хроніка

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ  
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОТАНІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ»  
(9—12 вересня 2014 р., м. Умань)

© І.Г. ОЛЬШАНСЬКИЙ, М.О. ЗИКОВА, А.Д. ЧЕРНЕНКО, 
О.В. ПОЛІЩУК, Ю.М. КРУГЛЯК, А.І. БАБИЦЬКИЙ, 2014
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ана то мія, ци то ло гія, ем бріо ло гія та мор фо ге нез 
рос лин, ра діо біо ло гія та біо енер ге ти ка. Жва ве об-
го во рен ня три ва ло й на за сі дан ні сек ції «Ден д ро-
ло гія, ін тро дук ція рос лин і ланд шафт на ар хі тек-
ту ра», до по ві ді учас ни ків якої при свя чу ва ли ся до-
слі джен ню мор фо ло гії й он то ге не зу де ко ра тив них 
рос лин, ін ва зій ності й адап та ці ям рос лин. 

За вер ши ла ся кон фе рен ція бо та ніч ною ек скур-
сі єю «Сте по ва та пет ро фіт на рос лин ність Се ред-
ньо го По буж жя», ку ра тор якої — д-р біол. наук 
А.А. Ку зем ко (НДП «Со фі їв ка») — у по льо вих умо-
вах про ве ла гео бо та ніч ну шко лу з опи су сте по вих 
схи лів. Під час се мі на ру «Ста тистич ні ме то ди в 
гео бо та ні ці» вона та кож по ка за ла мож ли вості ви-
ко ристан ня па ке тів про грам Turboveg та Juice.

Крім розгляду наукових питань, учасникам 
конференції запропонували цікаву культурно-
екскурсійну програму — знайомство з чарівними 
куточками «Софіївки» та вечірньою Уманню.

На конференції панувала дружня й патріотична 
атмосфера. Молоді науковці з усіх регіонів 
країни щиро й одностайно підтримували єдність 
України та її європейське майбутнє. Їхні колеги з 
Туреччини висловили свою підтримку нашій країні 
та переконання в тому, що Україна неодмінно буде 
мо дер ною, сильною державою, з по туж ним по тен-
ціа лом. 

І.Г. ОЛЬШАНСЬКИЙ, М.О. ЗИКОВА, 
А.Д. ЧЕРНЕНКО, О.В. ПОЛІЩУК, Ю.М. КРУГЛЯК, 

А.І. БАБИЦЬКИЙ

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР  
«РОЗВИТОК СИСТЕМИ БІОСФЕРНИХ РЕЗЕРВАТІВ В УКРАЇНІ»
(1—3 жовтня 2014 р., с. Ужок, Закарпатська обл.)

На те ри то рії біо сфер но го ре зер ва ту «Схід ні Кар-
па ти» (Ужанський на ціо наль ний при род ний парк, 
с. Ужок) Мі ністерст во еко ло гії та при род них ре-
сур сів Ук ра ї ни, за під трим ки про ек ту Єв ро пей-
сь ко го Сою зу щодо впро ва джен ня Сек то раль ної 
бю джет ної під трим ки про ве ло між на род ний нау-
ко во-прак тич ний се мі нар «Роз ви ток сис те ми біо-
сфер них ре зер ва тів в Ук ра ї ні».

У се мі на рі взя ли участь ке рів ни ки де пар та мен ту 
за по від ної спра ви Мін при ро ди Ук ра ї ни та На ціо-
наль но го ко мі те ту Ук ра ї ни з про гра ми ЮНЕ СКО 
«Лю ди на та біо сфе ра», представ ни ки На ціо наль-
ної ко мі сії Ук ра ї ни у спра вах ЮНЕ СКО, ор га нів 
міс це во го са мо вря ду ван ня та всіх чин них в Ук ра ї ні 
біо сфер них за по від ни ків (ре зер ва тів), ке рів ни ки та 
нау ков ці су сід ніх на ціо наль них пар ків зі Сло вач-
чи ни й Поль щі та про від них нау ко вих ус та нов Ук-
ра ї ни тощо.

Від крив се мі нар ви ко ну вач обов’язків ди рек то-
ра Ужансь ко го на ціо наль но го при род но го пар ку 
В. Бир ко вич.

З до по від дя ми та по ві дом лен ня ми висту пи ли 
ди рек тор де пар та мен ту за по від ної спра ви Мін-
при ро ди Ук ра ї ни І. Іва нен ко, заступ ник го ло-

© Ф. ГАМОР, 2014

ви Між на род ної ко ор ди на цій ної ради про гра ми 
 ЮНЕСКО «Лю ди на і біо сфе ра» й На ціо наль но го 
ко мі те ту Ук ра ї ни з цієї про гра ми П. Че рінь ко, ек-
сперт з еко ло гіч ної по лі ти ки, стра те гії та ін вести-
цій за зна че но го про ек ту Єв ро пейсь ко го Сою зу 
А. Ка рутц, ке рів ник від ді лу роз ви тку де пар та мен ту 
за по від ної спра ви Мін при ро ди Г. Пар чук, заступ-
ник ди рек то ра Кар патсь ко го біо сфер но го за по від-
ни ка, проф. Ф. Га мор, за ві ду вач від ді лу Інсти ту ту 
бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни, чл.-
кор. НАН Ук ра ї ни Я. Ді дух, заступ ник ди рек то ра 
Інсти ту ту еко ло гії Кар пат НАН Ук ра ї ни О. Ма ри-
ске вич, ди рек то ри Чор но морсь ко го біо сфер но го 
за по від ни ка — А. Юр чен ко, Яво рівсь ко го на ціо-
наль но го пар ку — М. Бі ляк, На ціо наль но го при-
род но го пар ку «Ме о ти да» — Г. Мо ло дан, представ-
ни ки біо сфер них за по від ни ків «Ас ка нія-Но ва» та 
«Ду найський», біо сфер них ре зер ва тів «Роз точ чя», 
Ша цько го, Дес нянсь ко го та «Схід ні Кар па ти». 
Вони предста ви ли ана ліз реа лі за ції в Ук ра ї ні ос нов-
них за сад функ ціо ну ван ня біо сфер них ре зер ва тів, 
зок ре ма ви ко нан ня Ста тут них ра мок про біо сфер-
ні ре зер ва ти, Се вільської стра те гії, Мад ридсь ко го 
пла ну дій та Дрез денської дек ла ра ції про біо сфер ні 
ре зер ва ти й змі ни клі ма ту, ок рес ли ли пер спек ти ви 
роз ви тку ме ре жі біо сфер них ре зер ва тів в Ук ра ї ні. 
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Особ ли вий ак цент було зроб ле но на під ви щен ні 
ролі біо сфер них ре зер ва тів у розв’язанні про блем 
ста ло го роз ви тку.

Де таль но йшло ся про різ ні ас пек ти управ лін ня 
біо сфер ни ми ре зер ва та ми та спів пра ці з міс це ви ми 
ор га на ми вла ди і са мо вря ду ван ня. Ав тор цих ряд-
ків та ви ко ну вач обов’язків го ло ви Ра хівської ра-
йон ної ради М. Фір ка пре зен ту ва ли до свід ро бо ти 
Кар патсь ко го біо сфер но го за по від ни ка й ор га нів 
міс це во го са мо вря ду ван ня у за без пе чен ні со ці аль-
но-еко но міч но го роз ви тку на се ле них пунк тів, роз-
та шо ва них у зоні його ді яль ності. Об го во рю ва ли ся 
пер спек ти ви ство рен ня ук ра їнсько-ру мунсь ко го 
біо сфер но го ре зер ва ту в Мар ма роських го рах та 
пи тан ня по глиб лен ня транс кор дон ної спів пра ці, 
а та кож мож ли вості, які від кри ва ю ть ся з ух ва лен-
ням, за іні ціа ти вою ад мі ніст ра ції Кар патсь ко го 
біо сфер но го за по від ни ка, роз по ря джен ня Ка бі-
не ту Мі ніст рів Ук ра ї ни від 10 ве рес ня 2014 р. за 
№ 819-р «Про за твер джен ня пла ну за хо дів щодо 
за без пе чен ня ста ло го роз ви тку і бла го ус т рою 
гірських на се ле них пунк тів ук ра їнської час ти-
ни ук ра їнсько-сло ва цько-ні ме цько го при род но го 
об’єкта Все світньої спад щи ни ЮНЕ СКО «Бу ко ві 
пра лі си Кар пат та дав ні бу ко ві ліси Ні меч чи ни».

На се мі на рі об го во рю ва лись і прак ти ка пла ну-
ван ня ро бо ти та стан під го тов ки пе ріо дич ної звіт-
ності про ді яль ність біо сфер них ре зер ва тів, від бу-
ли ся ро бо чі на ра ди щодо управ лін ня транс кор дон-
ни ми біо сфер ни ми ре зер ва та ми «Схід ні Кар па ти» 
(Ук ра ї на—Поль ща—Сло вач чи на) та «Роз точ чя 
«Ук ра ї на—Поль ща».

Ви зна че но прак тич ні кро ки щодо ви ко нан ня 
за ува жень Між на род ної ко ор ди на цій ної ради про-
гра ми ЮНЕ СКО «Лю ди на та біо сфе ра» з пи тань 
ді яль ності ук ра їнських біо сфер них ре зер ва тів, оп-
ра цьо ва но ре ко мен да ції се мі на ру.

Учас ни ки се мі на ру взя ли участь у нау ко вій 
кон фе рен ції, при свя че ній транс кор дон но му біо-
сфер но му ре зер ва ту «Схід ні Кар па ти» та 15-річ чю 
Ужансь ко го на ціо наль но го при род но го пар ку.

На се мі на рі та кон фе рен ції по ді ли ли ся до сві дом 
ро бо ти та ви сло ви ли свої про по зи ції щодо по даль-
шої спів пра ці про фе сор Сло ва цько го уні вер си те ту 
Ма тея Бела (м. Банська Бист ри ця) І. Во ло щук, ди-
рек тор Роз то чансь ко го пар ку на ро до во го (Поль ща) 
З. Стру пе нюк, заступ ник ди рек то ра Бе щадсь ко го 
пар ку на ро до во го (Поль ща) Т. Він ні цький і ди рек-
тор де пар та мен ту еко ло гії та при род них ре сур сів 
За кар патської обл дер жад мі ніст ра ції Ю. Шпон так.

За ре зуль та та ми ро бо ти се мі на ру бу дуть під го-
тов ле ні від по від ні ре ко мен да ції та опуб лі ко ва но 
нау ко во-прак тич ний по сіб ник «Ос но ви управ лін-
ня біо сфер ни ми ре зер ва та ми в Ук ра ї ні».

Учас ни ки  се мі на ру  ви слов лю ють  по дя ку  про ек ту 
Єв ро пейсь ко го  Сою зу  «До дат ко ва  під трим ка  Мі-
ністерст ва еко ло гії та при род них ре сур сів Ук ра ї ни у 
впро ва джен ні Сек то раль ної бю джет ної під трим ки», 
осо бисто ек спер то ві про ек ту ЄС пану Ан д ре Ка рут-
цу, ди рек то ру та спів ро біт ни кам Ужансь ко го на ціо-
наль но го при род но го пар ку, Лесі Ка нюк — за спри ян ня 
в ор га ні за ції і про ве ден ні се мі на ру. 

Ф.Д. ГАМОР
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The 7th Conference of Planta Europa, a leading Europe-
an network of the plant diversity conservation, brought 
together in the late springtime (22−25 May, 2014) more 
than 135 plant scientists from 24 countries of Europe, 
Africa, Asia, and North America.

The tradition of this meeting was launched in 1995 
in Hyeres, France, and since that time became a regu-
lar event with the periodicity of several years: Uppsala, 
Sweden (1998); Průhonice, Czech Republic (2001); 
Valencia, Spain (2004); Cluj-Napoca, Romania (2007); 
and Krakow, Poland (2011). This year the Planta  Eu-
ropa conference was hosted by the Orthodox Academy 
of Crete (OAC, http://www.oac.gr/), a nonprofit edu-
cational institution that organized about 2 000 social 
and scientific events since its foundation in 1968. The 
OAC is located at the suburbs of the scenic Mediter-
ranean town of Kolympari (Chania Pefecture, Crete, 
Greece). The slogan of the 7th Planta Europa meeting 
of botanists, mycologists, environmentalists, cell biolo-
gists, and other plant scientists from all over the world 
was «Plants  for People, People  for Plants» that empha-
sizes quite symbolically the importance of the imple-
mentation of the Global and European Strategies for 
Plant Conservation. Ukrainian scientists properly rep-
resented their country during the conference with oral 
presentations and posters: Prof., Dr. Victor Melnyk 
(M.M. Gryshko National Botanical Garden, National 
Academy of Sciences (NAS) of Ukraine), «In situ and 
ex  situ plant conservation in Ukraine»; Dr. Mykyta 
Peregrym (O.V. Fomin Botanical Garden at the Edu-
cational and Scientific Centre «Institute of Biology», 
Taras Shevchenko National University of Kyiv), «In situ 
and ex situ conservation of bulb and bulbotuberiferous 
plants in Ukraine»; Dr. Yuliya Krasylenko (Institute of 
Food Biotechnology and Genomics, NAS of Ukraine), 
«Arceuthobium  oxycedri (DC.) M. Bieb. in Crimea: a 
brief history and future prospects» and «Educational 
and environment-oriented potential of the Fascination 
of Plants Day (FoPD) celebration in Ukraine» (with 
Prof., Dr. Yaroslav Blume and Andriy Mosyakin), and 
Marina Rudenko (Crimean Nature Reserve), «Conser-
vation of Allium siculum subsp. dioscoridis in Ukraine». 
Also, a foreign member of the Ukrainian Botanical So-
ciety from Bulgaria, Prof., Dr. Alexander Tashev, par-

ticipated in the meeting presenting the paper with Ev-
geniy Tsavkov «The dendroflora of the Pirin Mountain 
(Bulgaria) and its conservation importance». Ukrainian 
botanists also contributed abstracts to the conference 
proceedings: Dr. Olesya Bezsmertna (O.V. Fomin Bo-
tanical Garden at the Educational and Scientific Cen-
tre «Institute of Biology», Taras Schevchenko National 
University of Kyiv), «Polypodiophyta of the native flora of 
Ukraine», Dr. Andriy Babytskiy (National University of 
Life and Environmental Sciences of Ukraine), «Incipi-
ence of study about the geocoenoconsortium structure 
of ecosystems», Dr. Svitlana Zhygalova M.G. Kholod-
ny Institute of Botany, NAS of Ukraine), «Conservation 
of natural habitats of critically endangered Iris  pineti-
cola Klokov (Iridaceae) in Ukraine», and Dr. Igor Ol-
shanskiy (M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of 
Ukraine), «Two Juncaceae species disappeared from the 
Ukrainian Carpathians». Moreover, M. Peregrym and 
Y. Krasylenko participated in the Planta Europa photo 
and art completion and took the 2d and the 3d Prizes for 
the picture and art-herbarium, respectively.

Favorable conditions that facilitated the participa-
tion of the Ukrainian scientists have to be noted, name-
ly the Planta Europa grants covering the accommoda-
tion, meals, and registration fee for the researchers that 
presented reports or posters.

Opening ceremony started from the greetings of 
Planta  Europa leaders: Chairman Dr. Jan-Willem 
Sneep (the Netherlands), President Prof., Dr. Anca 
Sârbu (Romania), and the OAC governance. The tra-
ditional Jean-Paul Halland Award for the special input 
into the plant conservation in Europe was conferred to 
J.-W. Sneep, and the Silver Leaf Award — to Prof., Dr. 
Claudia Perini (Italy), Ms. Elizabeth Radford (UK), 
and Prof., Dr. Kostas Iatrou (Greece). It should be 
noted that the Ukrainian botanist, Prof., Dr. Tetyana 
Andrienko, was awarded the Silver Leaf in 1998. 
The Conference sections covered 14 thematic 
areas, such as the reconsideration of biodiversity 
protection and sustainable development concepts, 
red lists of rare plants and protected areas, IPAs 
(Important Plant Areas) development, interna-
tional political aspects of the environment protec-
tion, in situ and ex situ conservation, collaboration 
of experienced botanists with inspired amateurs 
as environmental volunteers, the European En-

7TH PLANTA EUROPA CONFERENCE «PLANTS FOR PEOPLE, PEOPLE FOR PLANTS»
(Kolympari, Chania, Crete, Greece)

© M.M. PEREGRYM, YU.A. KRASYLENKO, V.I. MELNYK, 
A.N. TASHEV, 2014
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vironment Strategy, tourism and sustainable use, 
invasive species and commerce, agricultural eco-
systems, taxonomy and wild plant biology, climate 
change and ecosystem services, and some others 
(for the complete listing of main topics, see Book 
of Abstracts at http://7peconference.wix.com/
plantaeuropa).

During the conference, participants had the opportu-
nity to test some plant-derived organic products pro-
duced in Crete, such as orange and lemon juice- sup-
plemented olive oil, balsamic vinegar and herbal teas; to 
attend the presentation and botanical tour of Prof., Dr. 
Jacques Zaffran (a leading expert in the Cretan flora) 
and Dr. Lucas Andrianos in the Natural Flora Museum 
of the OAC, one of the major centers of Cretan plant 
diversity, exhibiting herbariums and floral illustrations 
by Ms. Julia Jones, to enjoy the field trip to the Botani-
cal Garden of the Technical University of Crete (Ak-
rotiri Peninsula) with the unique Mediterranean xero-
phytic shrub vegetation (tomillar, maquis and phrygana 
or garrigue), to the oldest Oil Museum in the village of 
Vouves, and to the Elafonisi, a key area of the NATURA 
2000 network with an extremely rich and unique litto-
ral psammophytic vegetation; to puzzle themselves in 
a workshop dedicated to in vitro orchid propagation by 
Prof., Dr. Philip Seaton (Royal Botanic Gardens, Kew, 
UK) and, finally, to visit such world-famous regional 
protected areas as Samaria and Agia Irini Gorges with 
well-preserved endemic and rare species of both the 
Crete and the Mediterranean Greece in general.

Among the capturing and informative oral and poster 
presentations highlighting the studies and conserva-

tion of plant diversity in European, North African and 
Asian countries, some have to be emphasized particu-
larly. Thus, E. Radford reported on the «Updates of the 
implementation of PE strategy, European strategy and 
COP 10», analyzing the success and challenges in the 
implementation of the Global and European Strategies 
for Plant Conservation, and A. Sârbu shared the ideas 
about biodiversity education inside and outside botani-
cal gardens. The development of educational and infor-
mation technologies, including Android mobile phone 
applications, and their importance in the coordination 
of efforts of botanists and volunteers was discussed in 
most of the reports, both directly and indirectly.

At the closing session, the preliminary version of the 
«Crete Declaration» (available from the official Planta 
Europa website http://www.plantaeuropa.net/) was pre-
sented by Dr. Mora Aronsson (Sweden), who was elect-
ed a new Chair for the 8th Planta Europa Conference in 
2017. We are pleased to inform that M. Peregrym, the 
active plant expert representing our country, was includ-
ed in the Steering Committee in 2011 and was chosen 
to organize the next Planta Europa Conference in Kyiv 
at the O.V. Fomin Botanical Garden at the Education-
al and Scientific Centre «Institute of Biology», Taras 
Schevchenko National University of Kyiv in spring 
2017, in collaboration with the M.G. Kholodny Insti-
tute of Botany of the NAS of Ukraine, M.M. Gryshko 
National Botanical Garden of the NAS of Ukraine, as 
well as engaged individual Planta Europa members from 
the friendly profile organizations. 

M.M. PEREGRYM, Yu.A. KRASYLENKO, 
V.I. MELNYK, A.N. TASHEV
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Екосистеми лентичних водойм Чорногори (Українські Карпати) /Т. Микітчак, О. Решетило, А. Костюк, 
О. Попельницька, І. Данилик, П. Царенко, Л. Борсукевич, О. Мателешко, О. Мартинов, Г. Ліліцька, 
Д. Капустін, В. Гончаренко, А. Кокіш – Львів: ЗУКЦ, 2014. – 288 с. .

Монографія висвітлює сучасний стан лентичних екосистем масиву Чорногора (Українські Карпати), 
зокрема фізико-георафічні параметри водойм, різноманіття гідробіонтів, які їх населяють, екологічні 
особливості видів водоростей, бріофітів, вищих судинних рослин, планктонних ракоподібних, водяних 
жуків, бабок і амфібій та їхніх угруповань, а також наслідки антропогенного впливу на водойми Чорногори. 
Визначено шляхи й завдання охорони рідкісних видів і збереження їхніх оселищ. Подано фотокаталог 
лентичних водойм Чорногори.

Для  екологів,  ботаніків,  зоологів,  географів,  викладачів  і  студентів,  працівників  природоохоронних 
організацій.
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