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СТАТЕВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ CAREX PAUCIFLORA І C. DIOICA (CYPERACEAE) В УКРАЇНІ

Сосновська С.В. Cтатева структура популяцій Carex pauciflora і C. dioica (Cyperaceae) в Україні. — 
Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(3): 229—236.

З’ясовано особливості статевої структури популяцій однодомного та дводомного видів рoду 
Carex L. — C. pauciflora Lightf. і C. dioica L. (Cyperaceae Juss.) флори України в різноманітних 
умовах природного й антропогенно зміненого середовища їхнього існування. Встановлено, 
що статева структура всіх досліджених популяцій C. pauciflora (однодомний вид) відзначається 
переважанням в особин жіночих квіток, що можна розглядати як морфологічно зумовлену 
константну особливість виду. Незначні коливання статевого співвідношення у високогірних 
популяціях пов’язані з їх висотним розподілом і впливом абіотичних факторів середовища 
існування. Внаслідок погіршення екологічних умов у поєднанні з антропопресією спостері
гається менша продуктивність жіночих квіток, порівняно з чоловічими, що супроводжується 
відносним урівноваженням їх статевого співвідношення. Висока лабільність статевої структури 
C. dioica (дводомний вид) більшою мірою регламентується неідентичністю екологічних потреб 
різностатевих особин, ступенем їхньої толерантності та своєрідною стратегією виживання 
за несприятливих умов. Досліджені популяції цього виду за екологоценотичного оптимуму 
характеризуються переважанням жіночих особин у їх статевому співвідношенні. За умов, що 
обмежують вегетативну рухливість жіночих особин (задерніння ґрунту, незначне сфагнове 
покриття), спостерігається збільшення частки чоловічих особин. За стресових умов селективний 
вплив як природних, так і антропогенних чинників на різностатеві особини супроводжується 
кардинальною зміною їхнього співвідношення в напрямку домінування однієї зі статей. 
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Вступ

До слі джен ня ме ха ніз мів са мо по нов лен ня по пу
ля цій рід кіс них і зни каю чих ви дів рос лин, як не
від’ємна скла до ва су час ної при ро до охо рон ної 
стра те гії, пот ре бує де таль но го ана лі зу низ ки їх ніх 
ди фе рен цій них ін ди ві ду аль них та ін те граль них па
ра мет рів, зок ре ма й ста те вої ор га ні за ції (Dmytrakh, 
2012; Bilonoga et al., 2014 та ін.). Слід від зна чи
ти, що біль шість су час них нау ко вих пуб лі ка цій, 
які при свя че ні вив чен ню ста те вої сфе ри рос лин, 
сто су ють ся пе ре важ но струк тур номор фо ло гіч
них особ ли востей їх ніх ге не ра тив них ор га нів, ци
то ем бріо ло гіч них ас пек тів і ме ха ніз мів ге не тич
ної де тер мі на ції ста ті, ево лю цій ної про бле ма ти ки 
ста те во го по лі мор фіз му тощо (Charlesworth, 2002; 
Thompson et al., 2002; Barrett, 2003; Tanurdzic, Banks, 
2004; Gorelick, 2005; Ming et al., 2007; Demyanova, 

Klimenko, 2011; Kumar et al., 2012; Godin, 2014а 
та ін.). Вод но час до слі джен ня, в яких ана лі зу єть
ся ста те ва струк ту ра саме на по пу ля цій но му рів
ні, про во дять ся вкрай рід ко, при чо му зде біль шо го 
лише для дво дом них ви дів (Wheelwright, Bruneau, 
1992; Knyazeva, 2004; Efremov, 2009; Smetanina, 
2012; de Cauwer et al., 2012; Godin, 2014б; Kashin et 
al., 2014, та ін.). 

Як ві до мо, ста те ву струк ту ру по пу ля цій ві доб
ра жає кіль кіс не спів від но шен ня різ них ста те вих 
форм, а її ста біль ність опо се ред ко ва на як ге но ти
пом ви дів, так і ком плек сом зов ніш ніх фак то рів 
се ре до ви ща їхньо го іс ну ван ня (Dmytrakh, 1998, 
2009). Тому за леж но від се лек тив нї дії при род них 
і ан тро по ген них чин ни ків ста те ве спів від но шен ня 
може іс тот но змі ню ва ти ся, впли ваю чи на струк
тур нофунк ціо наль ну ор га ні за цію по пу ля цій як 
од но дом них, так і дво дом них ви дів. Особ ли вості 
ста те во го роз по ді лу зу мов лю ють від по від ний ре
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про дук тив ний по тен ці ал по пу ля цій, ви зна ча ють 
їхню здат ність до ге не ра тив но го по нов лен ня, а 
отже, й май бут ню ево лю цій ну пер спек ти ву, а від
так пот ре бу ють де таль но го та ком плекс но го вив
чен ня.

Мета на шої ро бо ти — з’ясувати особ ли вості ста
те вої струк ту ри по пу ля цій од но дом но го та дво
дом но го ви дів рoду Carex L. — C. pauciflora Lightf. 
і C. dioica L. (Cyperaceae Juss.) фло ри Ук ра ї ни в різ
но ма ніт них умо вах при род но го й ан тро по ген но 
змі не но го се ре до ви ща їхньо го іс ну ван ня.

Об’єкт і ме то ди до слі джень

До слі дже ні об’єкти є представ ни ка ми най мало
чис ельнішо го у фло рі Ук ра ї ни під ро ду од но ко лос
ко вих осок — Psyllophora (Degl.) Peterm. (Danylyk, 
2012). Carex pauciflora — рід кіс на дов го ко ре не вищ
на ба га то річ на трав’яна рос ли на, яка роз мно жу єть
ся на сін ням і ве ге та тив но; на ле жить до ан д ро гі но
мо ное цич но го типу ста те вої фор ми з пе ре ва жан
ням ксе но ген но го та гей то но ген но го ане мо філь
но го ти пів за пи лен ня (Novikov, Abramova, 1980; 
Danylyk, Andrienko, 2009). У ме жах Ук ра ї ни вид від
зна ча єть ся диз’юнктивним ареа лом, по ши ре ний 
він пе ре важ но в Кар па тах як ти по вий ком по нент 
олі го троф них, рід ше — ме зо олі го троф них бо лот
них це но зів (Sosnovska et al., 2013). Carex dioica — 
рід кіс ний дов го ко ре не вищ ний ба га то річ ник, для 
яко го ха рак тер ні ком бі но ва ний тип роз мно жен ня 
(на сін ням і за до по мо гою діа гео троп них па го нів 
роз рос тан ня — ко ре не вищ) і справж ня дво дом
ність (ан д ро гі но діе ція) (Alekseev, Abramova, 1980; 
Andrienko, Pryadko, 2009). На яв ні міс це зна хо джен
ня виду при уро че ні пе ре важ но до ме зо троф них, 
олі го ме зо троф них і ме зо олі го троф них бо літ За хід
но го та Ма ло го По ліс ся, Роз точ чя—Опіл ля й Кар
пат (Sosnovska et al., 2013). 

До слі джен ня ми охопленo 16 по пу ля цій 
C. pauciflora та C. dioica на те ри то рії Ук ра ї ни. 
Їхні міс це зна хо джен ня й коди на во ди мо ниж че: 
C. pauciflora — За кар патська обл., Між гірський рн, 
бо ло то в око ли цях с. Нег ро вець (P1) (Ґор ґа ни); Ра
хівський рн: око ли ці с. Яси ня, уро чи ще Дра гоб
рат: ло кус 1 (P2), ло кус 2 (P3); під ніж жя г. Жан
дар ми (P4); кар Ге ре шаський (P5) (Сви до вець); 
Іва ноФран ківська обл., Над вір нянський рн: 
смт Во рох та, ко тел між го ра ми Го вер ла та Бре скул 
(P6); ко тел під г. Мала Го вер ла (P7); ко тел між го
ра ми По жи жевська та Бре скул, уро чи ще Ци буль
ник (P8) (Чор но го ра); C. dioica — Во линська обл., 
Шацький рн: око ли ці с. Пу ле мець, бо ло то на 

північносхідному бе ре зі озе ра Пу ле мець (D1); 
пів ден ні око ли ці с. За тиш шя, бо ло то на пд.сх. бе
ре зі озе ра Луки (D2); око ли ці с. Мель ни ки, бо ло то 
Уни чі (D3); бо ло то, ~ 1,6 км на пів день від с. Мель
ни ки, південносхідний бе рег озе ра Ка ра си нець 
(D4); Ма не вицький рн: око ли ці с. За мос тя, бо
ло то Бо літ це (D5); Рів ненська обл., Во ло ди ми
рецький рн: око ли ці с. Озір ці, бо ло то КозаБе ре
зи на (D6); Львівська обл., Со кальський рн: бо ло
то в око ли цях с. Хлів ча ни (D7); За кар патська обл., 
Ра хівський рн: бо ло то під г. Стіг (Сви до вець) (D8). 

Ста те ву струк ту ру по пу ля цій ми вив ча ли з ура
ху ван ням тра ди цій них під хо дів і кла си фі ка цій 
(Kordyum, Hluschenko, 1976; Levina, 1981; Frenkel, 
Galun, 1982, та ін.) і їх су час но го до пов нен ня 
(Dmytrakh, 2013а). До слі джен ня про во ди ли про
тя гом 2010—2014 рр. на пос тій них тран сек тах (за
галь на пло ща не мен ше 10 м2, роз мір об лі ко вих 
квад ра тів — 0,25 м2) (Korchagin, 1964). Особ ли вості 
ста те во го роз по ді лу в по пу ля ці ях ви зна ча ли за чи
сель ністю осо бин кож ної ста ті на оди ни цю пло щі 
(для дво дом но го виду) та їх відсотковою част кою, 
а та кож за кіль кіс ним спів від но шен ням чо ло ві чих і 
жі но чих кві ток у їх ніх ко лос ках. З ог ля ду на мор фо
біо ло гіч ну спе ци фі ку об’єктів (дов го ко ре не вищ ні 
види), об лі ко ви ми оди ни ця ми були «фі то це но тич
ні осо би ни», а саме: ок ре мі ге не ра тив ні пар ці аль ні 
па го ни (Smirnova, 1987). От ри ма ні дані оп рацьо ву
ва ли за стан дарт ни ми ме то да ми ста тистич ної об
роб ки (Lapach et al., 2002). 

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

Про вів ши від по від ні до слі джен ня, ми не вия ви ли 
кар ди наль них від мін ностей у ста те вій струк ту рі 
по пу ля цій C. pauciflora (рис. 1). Для осо бин кож ної 
з про ана лі зо ва них ви бі рок ха рак тер не пе ре ва жан
ня жі но чої ста те вої фор ми кві ток, що, оче вид но, 

Рис. 1. Статева структура популяцій Carex pauciflora

Fig. 1. Sexual structure of populations of Carex pauciflora
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пов’язано з мор фо ло гіч ни ми особ ли востя ми виду 
за га лом. Ге не ра тив ні осо би ни C. pauciflora ха рак те
ри зу ють ся на яв ністю ан д ро гін но го ма ло квіт ко во
го су цвіт тя, в яко му за зви чай 1—3 верх ні квіт ки є 
чо ло ві чи ми, а 2—5 ниж ніх — жі но чи ми. Для од но
дом но го виду та ке спів від но шен ня біо ло гіч но ви
прав да не, ос кіль ки кіль кість пил ку, яку про ду кує 
одна чо ло ві ча квіт ка, дос татня для ефек тив но го за
пи лен ня ба гатьох жі но чих. Про те для C. pauciflora 
така особ ли вість є, біль шою мі рою, ви дос пе ци фіч
ною. Під твер джен ня цьо го — дані сто сов но ста те
вої струк ту ри по пу ля цій дея ких ін ших од но дом них 
ви дів осок як одно, так і ба га то ко лос ко вих, зок
ре ма Carex limosa L., C. sempervirens Vill., С. rupestris 
All. та ін., в яких ви яв ле но ста біль не пе ре ва жан ня 
чо ло ві чої ста те вої фор ми кві ток (Dmytrakh, 1998; 
2009; Izmest’yeva, Danylyk, 2011).

Нам уда ло ся з’ясувати пев ні за ко но мір ності 
у фор му ван ні ста те вої струк ту ри по пу ля цій 
C. pauciflora за леж но від їх ви сот но го по ши рен ня 
на території Карпат. Найбільша різниця в кількості 
чоловічих і жіночих квіток у колосках ви яв ле на в 
осо бин популяцій P1, P2, P3, P4, P8, по ши ре них у 
діапазоні висот від 600 до 1412 м над р. м., тоб то 
в нижньому та верхньому лісовому поясах. Частка 
жіночих квіток у їхньому складі становила від 
55,74 % в урочищі Цибульник (Р8) Чорногірського 
масиву до 58,14 % біля підніжжя г. Жандарми (Р4) та 
до 59,18—60,94 % в урочищі Драгобрат на Свидовці 
(Р2, Р3), а відсоток чоловічих квіток ко ли вав ся в 
ме жах 39,06—44,83 %. Подібне співвідношення 
ви яв ле не в популяції Р1, оселище якої міс тить ся 
на нижній межі поширення виду в лісовому поясі 
Карпат (Ґор ґа ни). На то мість у по пу ля цій, які тя жі
ють до ви со ко гір них умов (P5, P6, P7), від зна че но 
збіль шен ня част ки чо ло ві чих кві ток, по рів ня но з 
жі но чи ми, до 47—48 %, що су про во джу єть ся від
нос ним урів но ва жен ням їхньо го ста те во го спів від

но шен ня (рис. 1). Не знач ні ко ли ван ня ста те во го 
роз по ді лу в по пу ля ці ях зу мов ле ні знач ною мі рою 
впли вом абіо тич них фак то рів се ре до ви ща їхньо го 
іс ну ван ня (тем пе ра ту ра, кіль кість опа дів і со няч
ної ра діа ції тощо), ін тен сив ність дії яких іс тот но 
змі ню єть ся в разі під нят тя на вищі гіп со мет рич ні 
рів ні. Для C. pauciflora це має адап тив не зна чен ня. 
Зок ре ма, фор му ван ня в осо бин не знач ної кіль кості 
жі но чих кві ток є од ним із ме ха ніз мів, що дає змогу 
оп ти мі зу ва ти енер ге тич ні ви тра ти на са мо від нов
лен ня по пу ля цій в екст ре маль них умо вах ви со ко
гір’я.

Щоб оці ни ти ком плекс ний вплив як при род них, 
так і ан тро по ген них чин ни ків на ста те ву струк ту
ру C. pauciflora, ми здій сни ли по рів няль ний ана ліз 
кіль кості чо ло ві чих і жі но чих кві ток, які фор му
ють ся на од но му па го ні в осо бин кож ної з до слі
дже них по пу ля цій. Ці по каз ни ки вия ви ли ся до во лі 
ва ріа бель ни ми як на внут рішньо, так і між по пу
ля цій но му рів нях (табл. 1). Най мен ша кіль кість 
чо ло ві чих і жі но чих кві ток за фік со ва на в осо бин 
по пу ля цій Р3 і Р7, які за зна ють ін тен сив но го ан
тро по ген но го на ван та жен ня. По діб не змен шен ня 
ак тив ності функ ціо ну ван ня ге не ра тив ної сфе ри 
пов’язане з тим, що ре про дук тив ні ор га ни знач но 
швид ше уш ко джу ють ся за умов ви па сан ня ху до би 
та ви топ ту ван ня, тому ви ко ристан ня енер ге тич
них ре сур сів у разі їх ін тен сив но го фор му ван ня 
стає біо ло гіч но не до ціль ним. Вод но час по тен цій ні 
мож ли вості до ве ге та тив но го від нов лен ня (роз рос
тан ня ко ре не вищ, ку щін ня) ме ха ніч но по шко дже
них час тин рос ли ни в цьо му ви пад ку за ли ша ють ся 
ви щи ми.

Най біль ші се ред ні зна чен ня кіль кості жі но чих 
кві ток, по рів ня но з чо ло ві чи ми, ха рак тер ні для 
осо бин тих по пу ля цій, де для їхньо го фор му ван
ня, а від так і ус піш но го до зрі ван ня пло дів, не об
хід ні такі ре сур си: по жив ний субстрат, во ло гість, 

Таблиця 1. Параметри статевої структури популяцій Carex pauciflora 

Досліджена популяція
Кількість чоловічих квіток/пагін Кількість жіночих квіток/пагін Співвідношення чоловічих і жіночих квіток 

у колосках, ♂:♀M±m Cv (%) M±m Cv (%)

P1 2,08±0,10 30,78 2,56±0,12 32,05 1:1,23

P2 2,00±0,10 35,36 3,12±0,15 23,26 1:1,56

P3 1,60±0,08 40,34 2,32±0,11 32,26 1:1,45

P4 2,16±0,09 21,88 3,00±0,08 13,61 1:1,39

P5 2,16±0,10 28,91 2,36±0,11 24,09 1:1,09

P6 2,12±0,10 24,81 2,24±0,09 19,46 1:1,06

P7 1,88±0,09 31,91 2,20±0,08 18,56 1:1,17

P8 2,16±0,10 25,64 2,72±0,13 24,94 1:1,26
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світ ло та ін., що пе ре важ но ко ре лює із за про ва
джен ням за по від но го ре жи му на те ри то рії їхніх 
осе лищ (Р1, Р4 і Р8). Виняток становить лише 
популяція Р2, яка знаходиться в межах буферної 
зони Карпатського біо сфер но го за по від ни ка, де 
різні форми господарської діяльності (випасання 
тощо) суворо не регламентовані. Однак можна 
припустити, що цей негативний вплив менше 
виражений, аніж у популяціях Р3 і Р7, які за зна ють 
пос тій но го па ск валь но го пре су. За умов від нос но 
фік со ва ної кіль кості чо ло ві чих кві ток у ко лос ках 
(2,12—2,16 чол. кві ток/па гін) по рів ня но не ве ли
ким вия ви ло ся се ред нє зна чен ня кіль кості жі но чих 
кві ток осо бин по пу ля цій Р5 і Р6, які ста но ви ли 2,36 і 
2,24 жі но чих кві ток/па гін від по від но. Це може бу
ти лі мі то ва но не спри ят ли ви ми еко ло гоце но тич
ни ми умо ва ми в пер шо му ви пад ку (знач на участь 
щіль но дер нин них ви дів у скла ді уг ру по ван ня) та 
ін тен сив ним ви топ ту ван ням — у дру го му (табл. 1). 

До во лі склад но з’ясувати, яке з ви яв ле них ста
те вих спів від но шень C. pauciflora є оп ти маль ним. 
На нашу дум ку, од ним із та ких можна вважати про
між ний ва рі ант ста те вої струк ту ри цьо го виду, ха
рак тер ний для по пу ля цій Р1 і Р8, за яко го част ка 
жі но чих кві ток не іс тот но пе ре ви щує част ку чо ло
ві чих у ко лос ках (рис. 1; табл. 1). У цьо му ви пад ку 
баланс знач ною мі рою до ся га єть ся між кіль кістю 
про ду ко ва но го пил ку та кіль кістю жі но чих кві
ток, кож на з яких по тен цій но може бу ти за пи ле на. 
Дещо біль ше від сот ко ве пе ре ва жан ня жі но чих кві
ток в осо бин по пу ля цій Р2, Р3, Р4 (рис. 1) свід чить 
про збіль шен ня їх су мар но го на сін нє во го по тен
ціа лу, але вод но час шан си на ефек тив не за пи лен ня 
за не ве ли кої част ки чо ло ві чих кві ток, як і не га тив
но го впли ву при род них і ан тро по ген них чин ни ків, 
є не рів но цін ни ми. Як з'ясувалося, врів но ва же не 
ста те ве спів від но шен ня (~1:1) у ви со ко гір них по

пу ля ці ях (Р5, Р6) до ся га єть ся за ра ху нок по рів ня
но мен шої про дук тив ності жі но чих кві ток, що, в 
під сум ку, може не га тив но впли ну ти на по каз ник 
уро жаю на сін ня та на ефек тив ність ге не ра тив но го 
по нов лен ня за га лом, а тому іден ти фі кує мо його як 
про яв екст ре маль них умов їхньо го іс ну ван ня.

Лабільнішою виявилася статева структура 
популяцій дводомного виду. На основі проведених 
досліджень ми визначили чотири можливі 
комбінації співвідношення різностатевих особин 
C. dioica. Найпоширенішою виявилася пропорція, 
за якої переважає жіноча стать (D2, D4, D5 і D7) 
(рис. 2; табл. 2). Як свідчать літературні дані, такий 
статевий розподіл до во лі типовий для дводомних 
видів за оптимальних умов їхнього іс ну ван ня 
(Dmytrakh, 1998, 2002, 2013б; Zlobin, 2009 та ін.). Зок
ре ма, характерними рисами досліджених оселищ 
є їх сприятливий гідрологічний режим, наявність 
потужного сфагнового покриву, відповідний 
трофічний ресурс. Кількісне переважання жіночих 
особин (62,99—70,20 %) у цьо му ви пад ку та кож 
цілком зрозуміле з огляду на клональну структуру 
досліджених популяцій. Як показали попередні 
ре зуль та ти, жіночі особини характеризуються 
більшою вегетативною рухливістю, ніж чоловічі, 

Рис. 2. Статева структура популяцій Carex dioica 

Fig. 2. Sexual structure of populations of Carex dioica

Таблиця 2. Параметри статевої структури популяцій Carex dioica

Досліджена 
популяція

Щільність генеративних пагонів 
різностатевих особин/м2, M±m

Кількість квіток на одному генеративному пагоні,
M±m

Співвідношення 
статей, ♂:♀

♂ ♀ ♂ ♀
D1 2,0±0,1 239,3±7,5  18,9±0,8 

D2 14,4±0,7 41,2±1,5 42,6±1,6 26,7±1,0 1:1,8

D3 43,6±1,9 34,0±1,3 29,0±1,1 16,8±0,8 2,3:1

D4 32,4±1,0 95,6±2,5 24,9±1,0 16,9±0,6 1:2

D5 19,6±0,8 74,8±3,5 25,6±0,9 21,3±1,0 1:2,3

D6 31,6±1,4 23,6±1,1 17,1±0,7 17,4±0,7 1,3:1

D7 13,5±0,6 31,5±1,0 30,6±1,0 22,3±1,1 1:1,7

D8 97,2±2,7 0 32,0±1,0 0 



233ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2015, 72(3)

тому за сприятливих умов вони формують по туж
ні ші клони з ви со кою щіль ністю ге не ра тив них па
го нів (Izmest’yeva, Danylyk, 2012). Про те ре аль ний 
роз по діл ста тей ві доб ра жає не лише спів від но шен
ня різ носта те вих па го нів, а й кіль кість кві ток у їх
ніх ко лос ках. Про ве де ні під ра хун ки прак тич но для 
всіх по пу ля цій по ка зу ють кіль кіс не пе ре ва жан ня 
чо ло ві чих кві ток, усе ред не ні зна чен ня яких ста но
ви ли 17,1—42,6 кві ток/па гін. Ви яв ле на за ко но мір
ність свід чить про пев ну ком пен са цію не ве ли кої 
чи сель ності чо ло ві чих осо бин у скла ді до слі дже
них по пу ля цій та від нос не ви рів ню ван ня ста те во го 
спів від но шен ня, яке ста но ви ло зде біль шо го 1♂:2♀ 
(табл. 2).

На то мість по пу ля ції виду за умов ан тро по ген
но го на ван та жен ня (ви топ ту ван ня, ви па сан ня) та 
не ціл ком спри ят ли во го еко ло гоце но тич но го ре
жи му ха рак те ри зу ють ся по міт ним зсу вом ста те во
го спів від но шен ня від його оп ти маль но го ва рі ан та 
(рис. 2; табл. 2). Так, іс тот не збіль шен ня част ки чо
ло ві чих осо бин спос те рі га лось у скла ді по пу ля цій 
D3 і D6, при уро че них до над мір но об вод не них ме
зо троф них і ме зо ев троф них ді ля нок бо літ (пе ре
важ но осо ко вогіп но вих), яким власти ве знач не 
за дер нін ня це но зів. Імо вір но, за цих умов фор му
ван ня і роз ви ток діа гео троп них па го нівко ре не
вищ жі но чих осо бин дещо при гні чу єть ся, тому їх 
ве ге та тив на рух ли вість, а отже, й щіль ність, зни
жу ють ся. Чо ло ві чі осо би ни під три му ють ефек
тив ну чи сель ність зав дя ки ви со кій спе ціа лі за ції 
до ку щін ня та фор му ван ню ком пакт них кур тин у 
так зва них «вік нах» (мо ча жи ни, не щіль но за рос лі 
ді лян ки бо ло та), де на ма га ють ся уник ну ти тис ку з 
боку більш кон ку рен то спро мож них ви діведи фі
ка то рів. 

Край ні ми вия ва ми адап та ції різ носта те вих осо
бин C. dioica до ан тро по ген но змі не них умов се ре
до ви ща є май же ціл ко ви те пе ре ва жан ня жі но чих 
осо бин у скла ді по пу ля ції D1 на те ри то рії За хід но
го По ліс ся (око ли ці с. Пу ле мець) і фор му ван ня од
носта те вої по пу ля ції — D8, сфор мо ва ної ви ключ
но чо ло ві чи ми осо би на ми у ви со ко гір’ї Сви дов ця 
(рис. 2; табл. 2). Кар ди наль но про ти леж ні ста те ві 
спів від но шен ня, за фік со ва ні для цих по пу ля цій, 
є свід чен ням не пов ної іден тич ності еко ло гіч них 
оп ти му мів і то ле рант ності різ носта те вих осо бин 
за стре со вих умов їхньо го іс ну ван ня, про що не
од но ра зо во у сво їх до слі джен нях на го ло шу ва ла 
Р.І. Дмит рах (Dmytrakh, 2002, 2008, 2009, 2013в, та 
ін.). Зок ре ма, яс к ра во ви ра же на еко ло гіч на та мор

фо ло гіч на пластич ність чо ло ві чих осо бин C. dioica 
в по єд нан ні з мі ні маль ни ми енер ге тич ни ми пот
ре ба ми зу мов лю ють їхню здат ність ос вою ва ти не
дос туп ні та ма ло при дат ні для ефек тив но го функ
ціо ну ван ня осо бин жі но чої ста ті еко то пи у ви со
ко гір’ї Кар пат, що су про во джу єть ся фор му ван ням 
ізольо ва ної од носта те вої по пу ля ції на верх ній межі 
по ши рен ня виду (Danylyk et al., 2014). 

Жі но чі осо би ни C. dioica, по рів ня но з чо ло ві чи
ми, ма ють вищі аб со лют ні мор фо мет рич ні по каз
ни ки, роз ви ну ту ге не ра тив ну та ве ге та тив ну сфе ри, 
а тому на по чат ко вих ета пах сук це сії на під су ше но
му ме зо ев троф но му бо ло ті в око ли цях с. Пу ле мець 
(D1) ви яв ляють ся стій кі ши ми. З ог ля ду на не знач
ну пло щу оп ти маль них для ко ло ні за ції еко ло го
це но тич них ло ку сів (1,5 м2) (ді ля нок з роз ви не ним 
мо хо вим по кри вом) жі но чі осо би ни за без пе чу ють 
їхнє мак си маль не за се лен ня зав дя ки фор му ван ню 
дов гих діа гео троп них па го нівко ре не вищ. Чоловічі 
особини за цих умов не здатні конкурувати з ними 
за показниками вегетативного відновлення, а 
водночас — і з видами болотного різнотрав’я, а 
тому витісняються зі складу популяції. Яскраво 
виражена гетерогенність і пластичність чоловічої 
статі в цьому випадку проявляється у формуванні 
в особин гібридних колосків із 1—2 мішечками при 
основі. Їх част ка в по пу ля ції є дуже не знач ною — 
ви яв ле но лише два такі ко лос ки в усіх обсте же них 
осо бин. З од но го боку, це вияв ру ди мен тар ної оз
на ки (на яв ність за чат ків до дат ко во го ко лос ка), що 
є на слід ком диг ре сив ної ре дук ції су цвіть у гру пі 
Psyllophora та вка зує на її вто рин не по хо джен ня від 
ба га то ко лос ко во го типу (Alekseev, 1978; Egorova, 
2009). З ін шо го боку — по діб не яви ще під твер джує 
при та ман ну цьо му виду схиль ність до утверен ня 
ан д ро гі но мо ное цич ної ста те вої фор ми, яку ціл ком 
мож на роз гля да ти як своє рід ну адап та цію до іс ну
ван ня в умо вах стре су, що спря мо ва на на збе ре жен
ня мо бі лі за цій но го ре зер ву і на сін но го від тво рен ня 
в по пу ля ції з по ру ше ною ста те вою струк ту рою.

Ви снов ки 

Статева структура всіх досліджених популяцій од
но дом но го виду C. pauciflora характеризується 
переважанням в осо бин жіночих квіток, що 
можна розглядати як характерну та константну 
особливість виду. Незначні коливання статевого 
співвідношення у високогірних популяціях 
зумовлені їх висотним розподілом і впливом 
абіотичних факторів середовища існування. 
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Вна слі док погіршення екологічних умов, у 
поєднанні з антропопресією, спостерігається 
менша продуктивність жіночих квіток, порівняно 
з чоловічими, що супроводжується відносним 
урівноваженням їх статевого співвідношення.

У по пу ля ці ях C. dioica (дво дом ний вид) існує 
ба га то рів не ва ре гу ля ція ста те вої струк ту ри, зав дя
ки якій за без пе чу ють ся про це си їхньо го са мо від
нов лен ня та са мо під три ман ня. Ви со ка ла біль ність 
ста те вої струк ту ри цьо го виду знач ною мі рою рег
ла мен ту єть ся не іден тич ністю еко ло гіч них пот
реб різ носта те вих осо бин, сту пе нем їх то ле рант
ності та своє рід ною стра те гі єю ви жи ван ня за не
спри ят ли вих умов. Досліджені популяції C. dioica 
в близьких до екологоценотичного оптимуму 
екотопах відзначаються переважанням жіночих 
особин у їх статевому співвідношенні. За умов, 
які обмежують вегетативну рухливість жіночих 
особин (задерніння ґрунту, незначне сфагнове 
покриття), спостерігається збільшення частки 
чоловічих особин. За стресових умов селективний 
вплив як природних, так і антропогенних чинників 
на різностатеві особини супроводжується карди
нальною зміною їхньо го співвідношення в 
напрямку до мі ну ван ня однієї зі статей.
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Сосновская С.В. Половая структура популяций Carex 
pauciflora и C. dioica (Cyperaceae) в Украине. – Укр. ботан. 
журн. – 2015. – 72(3): 229—236.

Институт экологии Карпат НАН Украины, г. Львов

Определена половая структура популяций однодом
ного и двудомного видов рoда Carex L.: C. pauciflora 
Lightf. и C. dioica L. (Cyperaceae Juss.) флоры Украины 
в различных условиях природной и антропогенно из
мененной среды их обитания. Половая структура всех 
исследованных популяций C. pauciflora отличается пре
обладанием у особей женских цветков, что целесообраз
но рассматривать как морфологически обусловленную 
константную особенность вида. Для популяций C. dioica 
при экологоценотическом оптимуме характерно преоб
ладание женских особей по сравнению с мужскими, а в 
случае стрессовых условий — происходит кардинальное 
изменение их соотношения в направлении доминирова
ния одного из полов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Carex pauciflora, C. dioica, 
популяция, половая структура.

Sosnovska S.V. Sexual structure of populations of Carex 
pauciflora and Carex dioica (Cyperaceae) in Ukraine. — Ukr. 
Bot. J. — 2015. — 72(3):229—236.
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Sexual structure of populations of monoecious and dioecious 
species of genus Carex L.: C. pauciflora Lightf. and C. dioica L. 
(Cyperaceae Juss.) of the flora of Ukraine under differ
ent growth conditions was established. The sexual structure 
of investigated populations of C. pauciflora (monoecious 
species) is characterized by the prevalence of female flowers 
in individuals, that should be considered as morphologically 
stipulated and constant feature of the species. Minor 
fluctuations in the sexual ratio of some populations located in 
the highland of the Ukrainian Carpathians are caused by their 
highaltitude distribution and influence of abiotic factors. 
Under the unfavourable environmental conditions combined 
with anthropogenic pressure, the lesser productivity of female 
flowers, comparatively to male ones, is observed, which is 
accompanied by the relative balancing of their sexual ratio. 
In the populations of C. dioica (dioecious species) a multi
level regulation of their sexual structure is observed, provid
ing their selfmaintenance and selfrenewal. A high lability 
of the sexual structure of this species is mainly regulated by 
different ecological needs of heterosexual individuals, as 
well as their tolerance and the type of survival strategy under 
unfavourable conditions. For C. dioica populations under 
ecological and coenotic optimum, the prevalence of female 
individuals, comparatively to male ones, is observed. Under 
conditions limiting the vegetative reproduction of female in
dividuals (little moss cover and great part of dense sods in the 
plant cover, etc.), there is an increase of the male ones in the 
sexual structure of the species. Under the stress conditions, 
the selective effect of both natural and anthropogenic factors 
on heterosexual individuals causes a cardinal change in their 
ratio towards the domination of one of the genders.

K e y  w o r d s: Carex pauciflora, C. dioica, population, sexual 
structure.


